Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 11. septembra 2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Overovatelia: p. Duray Rezső
p. Nádaský Ladislav
Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal V. zasadnutie mestského zastupiteľstva
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec
Mgr. František Podolský, p. Helena Nemcová a p. Gyula Bárdos. Za overovateľov zápisnice
primátor určil p. Rezső Duray a p. Ladislav Nádaský. Za zapisovateľku Bronislavu
Gašparovú.
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu v SCR za I. polrok roku 2008
4. Plnenie rozpočtu v MsKS za I. polrok roku 2008
5. Plnenie rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2008
6. Rozpočet mesta Senec na rok 2008 – I. úprava
7. Finančné vyhodnotenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu 2008
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých
a materských školách
9. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za II. štvrťrok roku 2008
10. Financovanie projektu „Rekonštrukcia Farského námestia v Senci“
11. Financovanie projektu „Park oddychu mesta Senec – revitalizácia mestskej
oddychovej zóny“
12. Financovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia s využitím slnečných
kolektorov“
13. Odpredaj pozemku parc. č. 708
14. Odpredaj pozemku parc. č. 2474/18
15. Odpredaj pozemku parc. č. 2271/63
16. Odpredaj pozemku diel č. 1 odčlenený od parc. č. 2514/1
17. Odpredaj pozemku diel č. 1 pričlenený k parc. č. 1658/1
18. Odpredaj pozemku parc. č. 2339
19. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností „Prenájom pozemku
na južnej strane Slnečných jazier“
20. Rôzne
21. Záver

-

poslanci sa dohodli, že za bod č. 6 Rozpočet mesta Senec na rok 2008 – I.
úprava sa presunie bod č. 19 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nehnuteľností

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 7
3. Plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2008 v Správe cestovného ruchu v Senci
- informovala Ing. Silvia Škltétyová
Uznesenie MsZ č. 92/2008
1. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 2008 v Správe
cestovného ruchu v Senci
2. MsZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 2008 v Správe
cestovného ruchu v Senci
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 7
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2008 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci
- informoval p. Peter Szabo
Uznesenie MsZ č. 93/2008
1. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 2008 v Mestskom
kultúrnom stredisku v Senci
2. MsZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za I. polrok roku 2008 v Mestskom
kultúrnom stredisku v Senci
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6
5. Plnenie rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2008
- informovala Ing. Janette Matúšová
Uznesenie MsZ č. 94/2008
1. MsZ prerokovalo správu o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2008
2. MsZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta Senec za I. polrok roku 2008
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

6. Rozpočet mesta Senec na r. 2008 – I. úprava
- informovala Ing. Janette Matúšová
- Ing. Bertók - požiadal, aby v budúcnosti úprava rozpočtu bola prejedaná na
finančnej komisii
Uznesenie MsZ č. 95/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2008
- príjmy
324 729 tis. Sk
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z toho bežné príjmy:
275 779 tis. Sk
kapitálové príjmy a príjmové FO
48 950 tis. Sk
- výdavky
324 729 tis. Sk
z toho bežné výdavky
263 464 tis. Sk
kapitálové výdavky a výdavkové FO 61 265 tis. Sk
2. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2008 uvedenú v bode 1
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5

19. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností „Prenájom
pozemku na južnej strane Slnečných Jazier“
- informoval Ing. Dušan Badinský a Ing. Jarmila Répássyová
- Ing. Badinský – navrhol znížiť súťažný poplatok z 1,000.000,- Sk na 250.000,Sk
- MUDr. Dobošová – navrhla súťažný poplatok 100.000,- Sk
- Ing. Répássyová – súhlasí s návrhom Ing. Badinského, nakoľko s obchodnou
verejnou súťažou budú spojené väčšie finančné náklady. Suma 100.000,- Sk
nepokryje náklady.
- Ing. Józan – zaujímal sa čo bude obsahovať tento prenájom. Čo dávame do
prenájmu. Aký veľký priestor.
- Ing. Badinský – je to priestor od detského ihriska smerom k vstupnej bráne.
- PhDr. Németh – navrhla vyhotoviť geometrický plán, ktorý by zobrazoval čo
dávame do prenájmu
- Ing. Škultétyová – na komisii sa dohodlo, že do prenájmu sa dá priestor od
detského ihriska, pod hotelom Amur, parkovisko, Drevená dedina smerom
k vstupnej bráne. Bungalovy musia byť zachované pre prevádzku (a
zatriedenie) kempu. Keď sa pretransformuje Správa cestovného ruchu na
spoločnosť s.r.o. budeme si môcť zobrať úver, bungalovy zbúrame a postavíme
nové. Z toho dôvodu si nechávame priestor pod bungalovmi. Plocha prenájmu
je o rozlohe cca 4.040 m2. Zastupiteľstvo najprv musí schváliť plochu, ktorá sa
prenajme, až potom sa vyhotoví geometrický plán.
- MUDr. Dobošová – podotkla, že verejná pláž musí byť zachovaná.
- Mgr. Galambos – musíme si určiť čo tam chceme, akého typu by to malo byť;
že to bude neohraničený priestor, verejne prístupný; striktne určiť hranice.
- MUDr. Príbelský – navrhol priestor prenájmu rozšíriť o priestor pod
niekoľkými bungalovmi
- poslanci sa dohodli, že súťažný poplatok bude 250.000,- Sk. Určili termín
odovzdania kvalifikačných dokumentov do 31.10.2008.
Uznesenie MsZ č. 96/2008
1. MsZ prerokovalo návrh Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľností „Prenájom pozemku na južnej starne Slnečných jazier“
2. MsZ schvaľuje návrh Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľností „Prenájom pozemku na južnej strane Slnečných jazier“
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
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7. Finančné vyhodnotenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu 2008
- informovala Ing. Janette Matúšová
Uznesenie MsZ č. 97/2008
1. MsZ prerokovala správu o finančných nákladoch na Senecké leto a Veľký letný
karneval 2008
2. MsZ berie na vedomie správu o finančných nákladoch na Senecké leto a Veľký letný
karneval 2008
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec, ktorým sa určuje výška a spôsob
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných
umeleckých a materských školách
- informoval p. Henrich Polakovič
- Mgr. Galambos – navrhol, aby v základnej umeleckej škole bol príspevok pre
dospelú študujúcu (vysokoškolské štúdium) osobu znížený a aj pre dieťa, ktoré
navštevuje tri a viac odborov
- Ing. Bertók – navrhol znížiť základné štúdium – kolektívne vyučovanie
v základnej umeleckej škole zo 181,- Sk na 151,- Sk
- poslanci odsúhlasili úhradu v základnej umeleckej škole, základné štúdium –
kolektívne vyučovanie na 151,- Sk a študenti denného štúdia nad 18 rokov, nie
zárobkovo činný úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej
umeleckej škole mesačne 302,- Sk
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 3
Uznesenie MsZ č. 98/2008
1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec, ktorým sa
určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných,
základných umeleckých a materských školách
2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných
umeleckých a materských školách
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
9. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za II. štvrťrok roku 2008
- informoval Ľuboš Hlaváč
- Mgr. Galambos – požiadal o namaľovanie prechodu pre chodcov na ul. SNP.
Informoval sa o kamerovom systéme v meste.
- Bc. Pap – uskutočnil sa prepoj medzi centrálou a Kalinčiakovou ul.
Momentálne sú aktívne tri kamery.
Uznesenie MsZ č. 99/2008
1. MsZ prerokovalo správu o činnosti mestskej polície za II. štvrťrok roku 2008
2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti MsP za II. štvrťrok roku 2008
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6
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10. Projekt „Rekonštrukcia Farského námestia v Senci“
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 100/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Farského námestia
v Senci“
2. MsZ súhlasí s realizáciou projektu „Rekonštrukcia Farského námestia v Senci“
a s financovaním z vlastných zdrojov vo výške 5% celkových oprávnených nákladov
projektu t.j. 600.000,- Sk
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
11. Projekt „Park oddychu mesta Senec – revitalizácia mestskej oddychovej zóny“
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 101/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na realizáciu projektu „Park oddychu mesta Senec –
revitalizácia mestskej oddychovej zóny“
2. MsZ súhlasí s realizáciou projektu „Park oddychu mesta Senec – revitalizácia
mestskej oddychovej zóny“ a s financovaním z vlastných zdrojov vo výške 5%
celkových oprávnených nákladov
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5

12. Projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia s využitím slnečných článkov“
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 102/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
s využitím slnečných článkov“
2. MsZ súhlasí s realizáciou projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenie s využitím
slnečných článkov“ a s financovaním z vlastných zdrojov vo výške 5% celkových
oprávnených nákladov
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
13. Odpredaj pozemku parc. č. 708
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 103/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 708 o výmere 29 m2 pre Pavla
Demoviča a manž. Danu za sumu 23.200,- Sk (770,10€) (800,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 708 o výmere 29 m2 pre Pavla Demoviča
a manž. Danu za sumu 23.200,- Sk (770,10 €)
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3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

14. Odpredaj pozemku parc. č. 2474/18
- informoval Ing. Karol Kvál
- Mgr. Škovránek navrhol znížiť cenu na 1.500,- Sk/m2
Uznesenie MsZ č. 104/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2474/18 o výmere 223 m2
parcela vytvorená geometrickým plánom č. 10/2008 vyhotoveným GEODETIKA
s.r.o. – Zoltánom Kupkovičom zo dňa 23.01.2008 – pre Hotový František a manž.
Oľga v ½-ine, Kováč Štefan a manž. Jarmila v ¼-ine, Kováčová Jaroslava v ¼-ine za
sumu 334.500,- Sk (11.103,37 €) (1.500,- Sk)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2474/18 o výmere 223 m2 pre Hotový
František a manž. Oľga v ½-ine, Kováč Štefan a manž. Jarmila v ¼-ine, Kováčová
Jaroslava v ¼-ine za sumu 334.500,- Sk (11.103,37 €)
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 3

15. Odpredaj pozemku parc. č. 2271/63
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 105/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2271/63 o výmere 286 m2 –
parcela vytvorená geometrickým plánom č. 200/2008 Ing. Slavomírom Hitkom pre:
Nadeždu Schneiderovú v ½-ine a MUDr. Igora Schneidera v ½-ine za sumu 715.000,Sk (23.733,65 €) (2.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2271/63 o výmere 286 m2 pre: Nadeždu
Schneiderovú v ½-ine a MUDr. Igora Schneidera v ½-ine za sumu 715.000,- Sk
(23.733,65 €)
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4
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16. Odpredaj pozemku – diel č. 1 odčlenený od parc. č. 2514/1
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 106/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku diel č. 1 o výmere 23 m2 odčlenený
z parc. č. 2514/1 a pričlenený k parc. č. 2518/1 – parcela vytvorená geometrickým
plánom č. 52/2007 vyhotoveným GEO 99 Ing. Romanom Nemčekom zo dňa
28.02.2008 pre Ing. Miriam Rakovskú v 1/3-ine, Mateja Rakovského v 1/3-ine a Elenu
Rakovskú v 1/3-ine všetci v zastúpení JUDr. Alojzom Rakovským za sumu 80.500,Sk (2.672,11 €) (3.500,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č. 1 o výmere 23 m2 odčlenený z parc. č.
2514/1 a prilenený k parc. č. 2518/1 pre Ing. Miriam Rakovskú v 1/3-ine, Mateja
Rakovského v 1/3-ine a Elenu Rakovskú v 1/3-ine všetci v zastúpení JUDr. Alojzom
Rakovským za sumu 80.500,- Sk (2.672,11 €)
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
17. Odpredaj pozemku diel č. 1 pričlenený k parc. č. 1658/1
- informoval Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 107/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku diel č. 1 o výmere 37 m2 pričlenený
k parc. č. 1658/1 – parcela vytvorená geometrickým plánom č. 62/2006 vyhotoveným
Ing. Romanom Lantajom pre: Ladislava Morvaya v 1/6-ine, Tibora Morvaya v 1/6ine, Ing. Editu Balkóovú v 1/6-ine a Editu Morvayovú v ½-ine za sumu 3.700,- Sk
(122,82 €) (100,- Sk/m2)
2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku diel č. 1 o výmere 37 m2 pričlenený k parc. č.
1658/1 pre: Ladislava Morvaya v 1/6-ine, Tibora Morvaya v 1/6-ine, Ing. Editu
Balkóovú v 1/6-ine a Editu Morvayovú v ½-ine za sumu 3.700,- Sk (122,82 €)
3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
18. Odpredaj pozemku parc. č. 2339
- informoval Ing. Karol Kvál
- na zasadnutí vystúpila za TJ Slávia p. Dolanová, ktorá žiadala o prenájom
pozemku pre TJ Slávia. Poslanci sa dohodli, že je potrebné predložiť žiadosť
o prenájom pozemku, správu o činnosti TJ Slávia Senec a hospodársky
výsledok za posledné 2-3 roky. Po predložení požadovaných materiálov bude
materiál znovu zaradený na rokovanie do mestskej rady a zastupiteľstva.
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Uznesenie MsZ č. 108/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2339 o výmere 181 m2 pre
Telovýchovnú jednotu TJ Slávia Senec
2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2339 o výmere 181 m2
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6

20. Rôzne
-

p. Polakovič oznámil poslancom úpravu stravnej jednotky za spoločné
stravovanie dôchodcov z 36,- na 40,- Sk platnú od 01.10.2008
poslanci odsúhlasili stravnú jednotku 40,- Sk

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
-

MUDr. Dobošová – navrhla, aby navŕšené 4,- Sk na stravovanie doplácalo
mesto.
poslanci sa dohodli, že úhrada za stravnú jednotku za spoločné stravovanie
bude 40,- Sk. 38,- Sk si bude stravník platiť sám a 2,- Sk doplatí mesto.

Uznesenie MsZ č. 109/2008
1. MsZ prerokovalo návrh na čiastočnú úhradu surovín pri poskytovaní spoločného
stravovania dôchodcom vo výške 2,- Sk (t.j. stravná jednotka 40,- Sk. 38,- Sk hradí
odberateľ a 2,- Sk prispieva mesto Senec), platné od 01.10.2008
2. MsZ schvaľuje návrh o úhrade za suroviny za spoločné stravovanie dôchodcov
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5
-

MUDr. Dobošová – požiadala, aby sa do návrhu rozpočtu na rok 2009
zahrnula položka – rozšírenie budovy Strediska sociálnej služby v Senci

-

Ing. Kvál – informoval poslancov o žiadosti fi. Agroreal Slovakia s.r.o., ktorá
má záujem o vybudovanie areálu na spracovanie odpadu v bývalej Kafilérii
Senec (inštalovanie termovalorizátorov na spaľovanie odpadov a výrobu
termickej a elektrickej energie).

Uznesenie MsZ 110/2008
1. MsZ prerokovala žiadosť fi. AGROREAL Slovakia s.r.o. o vybudovanie areálu na
spracovanie odpadu v bývalej Kafilérii Senec
2. MsZ súhlasí s vybudovaním areálu na spracovanie odpadu v bývalej Kafilérii Senec
Za: 0, proti: 14, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
Uvedený návrh neprešiel hlasovaním mestského zastupiteľstva a poslanci nesúhlasia
s vybudovaním areálu na spracovanie odpadu.
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-

-

Ing. Józan – informoval sa v akom štádiu je realizácia mestskej dopravy
v meste Senec
Ing. Kvál – mestská doprava by sa mohla realizovať formou dvoch vláčikov (je
to najlacnejšie riešenie). Doprava by bola zadarmo. Oslovili by sme sieť
obchodných reťazcov a väčšie podniky v meste, aby prispeli na mestskú
dopravu.
Ing. Józan – požiadal p. primátora, aby rokoval zo zástupcami firmy, ktorá
bude zabezpečovať dopravu.
poslanci súhlasia, aby mesto prispievalo na mestskú dopravu v Senci cca
150.000,- Sk/mesačne

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 7
-

Ing. Józan – požiadal p. primátora, aby poslancov informoval o možnosti
dobudovania cyklistickej trasy okolo jazier
Ing. Kvál – okolo Slnečných jazier máme na 70% natiahnutý nový asfalt. Na
Slnečných jazerách juh a na severnej strane od stanovej recepcie smerom
k piatemu jazeru je cesta v zlom stave. Na jeseň roku 2008 by sme túto cestu
vyasfaltovali s tým, že by to bolo zahrnuté do rozpočtu mesta Senec na rok
2009. Tým by sa vytvoril kvalitný cyklistický okruh okolo celých Slnečných
jazier.

-

Ing. Józan – poďakoval za vybudovaný chodník na Pezinskej ul. Požiadal, či
by sa na túto cestu nedala umiestniť dopravná značka „Zákaz státia“ pre
nákladné automobily, pretože stojace nákladné autá pred stavebninami
spôsobujú dopravný kolaps

-

Ing. Józan – informoval sa v akom štádiu je pripravovaný nový územný plán
Ing. Kvál – na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva predložíme prieskumy
a rozbory pre nový územný plán mesta Senec

-

Ing. Józan – informoval sa o budovaní parkovacích miest na Jesenského ul.
p. Czére – ukázal fotky vyhotovené vo večerných hodinách, ktoré zachytávajú,
že parkovisko nie je celé obsadené. Na tomto sídlisku sa už investovalo
(budovanie parkovísk). Občania tohto sídliska majú priniesť súhlasné
stanovisko (kde by bola podpísaná nadpolovičná väčšina sídliska).

-

p. Duray – požiadal o umiestnenie lavičiek na Košickú ul.

-

p. Duray – informoval, že na ostatnom stretnutí občanov s poslancami bol len
on sám. Občania neprejavili záujem.

-

Ing. Klokner – cesta od vstupnej brány na SJ juh smerom k železničnej stanici
nie je osvetlená. Požiadal o nápravu a opravu nefunkčného verejného
osvetlenia.

-

Ing. Klokner – informoval sa či zariadenie „Bunker“ má povolenie na
prevádzku
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-

Ing. Kvál – preveríme či je prevádzka postavená na súkromnom pozemku a či
má povolenie mesta

-

Ing. Agárdy – informoval prítomných o stretnutí na Ministerstve dopravy SR
ohľadne vybudovania nultého okruhu (malý obchvat). Minister poznamenal, že
o 10 rokov bude tento obchvat nepostačujúci a preto dáva príkaz na prípravu
veľkého obchvatu, ktorí by mal viesť niekde okolo Senca. Cesta medzi
Sencom a Bratislavou bude štvorprúdová. Všetky automobily, ktoré pôjdu do
Trnavy pôjdu cez mesto Senec. Požiadal ministra, aby riešil túto situáciu. Ing.
Agárdy požiadal p. primátora, aby sa napísal list na Ministerstvo dopravy SR
a na Slovenskú správu ciest, kde by sa požiadalo, aby sa pri budovaní tejto
cesty vybudoval severný obchvat mesta. Mesto Senec by poskytlo súčinnosť
pri budovaní obchvatu (vysporiadanie pozemkov). Prílohou tohto listu bude –
aké kroky už mesto vykonalo k vybudovaniu severného obchvatu.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 8
-

p. Nádaský – informoval sa, kedy budú odstránené nahromadené konáre po
búrke
Ing. Kvál – konáre sme hromadili na tri kopy v meste. Občania do týchto kôp
prikladali rôzny odpad (železo, betón), ktorý poškodil drviaci stroj.

-

p. Nádaský – informoval, že Dom smútku je v prevádzke (aj keď prebieha
rekonštrukcia)

-

p. Nádaský – informoval sa či za novinový stánok na Tajovského ul. platia za
zabratie verejného priestranstva, nakoľko je už aj tri mesiace zatvorený

Henrich P o l a k o v i č
prednosta MsÚ

Overovatelia:

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

p. Nádaský Ladislav
p. Rezső Duray

Zapísala:
Bronislava Gašparová
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