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

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  MUDr. Marián Príbelský, CSc. 
  Ing. Gabriel Klokner 
   
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VII. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnil p. poslanec 
Ing. Mikuláš Bertók. Mgr. Rudolf Galambos  sa ospravedlnil, že na rokovanie príde neskôr. 
Za overovateľov zápisnice primátor určil MUDr. Mariána Príbelského, CSc. a Ing. Gabriela 
Kloknera. Za zapisovateľku Bronislavu Gašparovú.  
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Hodnotiaca správa spoločnosti e-Net 
4. Návrh úpravy rozpočtu v SCR na rok 2008  
5. Návrh úpravy rozpočtu v MsKS na rok 2008  
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Senec na roky 2009 – 2011 

a k návrhu rozpočtu MsKS v Senci na roky 2009 - 2011 
7. Rozpočet MsKS na roky 2009 – 2011 
8. Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva mesta Senec 
9. Rozpočet mesta Senec na rok 2008 – 2. úprava 
10. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2009 
11. Rozpočet mesta Senec na roky 2009 - 2011 
12. VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy a spoločné školské obvody 

pre obce s ktorými má mesto uzatvorenú dohodu 
13. VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
14. Prijatie do spoločného školského úradu 
15. Termíny zasadnutí MsR a MsZ na rok 2009  
16. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže „Prenájom pozemku na južnej strane 

Slnečných jazier“ 
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2009 
18. Správa o vykonaní kontroly nájomných zmlúv v MsKS 
19. Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok roku 2008  
20. UŠ – zadanie „Obytná zóna – Senec – Čiernovodská – JUH“ 
21. Odpredaj pozemku parc. č. 2310/46 
22. Odpredaj pozemku parc. č. 2460/29 a parc. č. 2461/7 
23. Odpredaj pozemku parc. č. 2514/1 
24. Odpredaj pozemku parc. č. 2514/1 
25. Odpredaj pozemku parc. č. 2590/1 
26. Odpredaj pozemku parc. č. 2370 
27. Odpredaj pozemku parc. č. 2463/60 
28. Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 2328 
29. Odkúpenie budovy pošty 
30. Rôzne  
31. Záver 
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3.   Hodnotiaca správa spoločnosti e-Net 

- Mgr. Juríček – informoval o spolupráci spoločnosti s mestom Senec. Navrhol, že by 
bolo vhodné stanoviť koordinátora projektu (zástupcu mesta). V minulosti sa 
rozprávalo, že by bolo vhodné určiť komisiu, ktorá by spolupracovala so 
spoločnosťou. Navrhol stanoviť aspoň jedného z členov mestského zastupiteľstva.  

- PhDr. Németh – zaujímala sa o možnostiach a termínoch pripojenia na optický kábel  
v lokalitách okolo Slnečných jazier – sever. 

- Mgr. Juríček – program prác na ďalší rok sa zhotovuje v januári. Na určených miesta 
sa vykoná prieskum a podľa toho sa vypracuje program pripojenia domácností.  

 
 
4.   Návrh úpravy rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci na rok 2008  

- informovala Ing. Silvia Škultétyová – riaditeľka SCR 
 
Uznesenie MsZ č. 128/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci 
na rok 2008  
- výnosy celkom  21 140 tis. Sk 
- náklady celkom   21 140 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu v Správe cestovného ruchu v Senci na rok 
2008 uvedenú v bode 1 

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
 
5. Návrh úpravy rozpočtu v MsKS na rok 2008  

- informoval p. Szabo – riaditeľ MsKS 
 
Uznesenie MsZ č. 129/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 
na rok 2008  

- výnosy  12 620 tis. Sk 
- náklady 12 620 tis. Sk 
2. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci na rok 2008 

uvedenú v bode 1 
 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
 

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta Senec na 
roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Senci na 
roky 2009 – 2011  

- informoval Ing. Ján Winkler  
 
Uznesenie MsZ č. 130/2008  

1. MsZ prerokovalo „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 
mesta Senec na roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska 
v Senci na roky 2009 – 2011“ 
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2. MsZ berie na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
rozpočtu mesta Senec na roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho 
strediska v Senci na roky 2009 – 2011“ 

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

7. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Senci na rok 2009 – 2011  
- informoval p. Peter Szabo – riaditeľ MsKS 
- p. Černay – sa informoval čo je s Tureckým domom (či je prenajatý, alebo aký zámer 

má mesto s Tureckým domom) 
- Ing. Kvál – na Tureckom dome prebiehajú rekonštrukčné práce. Vymieňajú sa okná, 

opravila sa strecha, robia sa menšie rekonštrukčné práce. Na hornom poschodí bude 
mestské múzeum, dole Turistická informačná kancelária a kaviareň.  

 
Uznesenie MsZ č. 131/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Senci na roky 
2009 - 2011: 
r. 2009   výnosy: 14 000 tis. Sk  464,71 tis. € 
   náklady:  14 000 tis. Sk  464,71 tis. € 
r. 2010   výnosy: 14 555 tis. Sk  483,14 tis. € 
   náklady: 14 555 tis. Sk  483,14 tis. € 
r. 2011   výnosy:  15 605 tis. Sk  517,99 tis. € 
   náklady: 15 605 tis. Sk  517,99 tis. €  

2. MsZ schvaľuje návrh rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci na rok 2009  
3. MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2010 a 2011  

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
 

8. Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva mesta Senec 
- informovala Ing. Janette Matúšová  

 
Uznesenie MsZ č. 132/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva mesta Senec v celkovom 
objeme 238 407,- Sk 

2. MsZ súhlasí s odpisom pohľadávok z účtovníctva mesta Senec v celkovom objeme 
238 407,- tis. Sk 

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
 

9. Rozpočet mesta Senec na rok 2008 – 2. úprava 
- informovala Ing. Janette Matúšová – ekonómka mesta  

 
Uznesenie MsZ č. 133/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2008  
- príjmy     329 420 tis. Sk  
 z toho bežné príjmy:    275 970 tis. Sk 
 kapitálové príjmy a príjmové FO:    53 450 tis. Sk 
- výdavky      329 420 tis. Sk 
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 z toho bežné výdavky   267 389 tis. Sk 
 kapitálové výdavky a výdavkové FO  62 031 tis. Sk 

2. MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu mesta Senec na rok 2008 uvedenú v bode 1  
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008  

- informovala Ing. Janette Matúšová a p. Alžbeta Šušlová 
 
Uznesenie MsZ č. 134/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 
2009  

2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009  

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 4 
 
 

11. Rozpočet mesta Senec na roky 2009 – 2011  
- informovala Ing. Janette Matúšová  
- Ing. Józan – zaujímal sa aké sú v rozpočte možné riziká, aké opory, na čom sa 

rozpočet zakladá. Skonštatoval, že výdavky na chod mestského úradu a bezpečnosť 
v meste sú na hrane únosnosti. Odporučil mestskému zastupiteľstvu, v budúcnosti 
nenavršovať túto položku. 

- Ing. Kvál – prijali sa traja nový policajti. Máme už 25 mestských policajtov. A v tejto 
položke (bezpečnosť) je zahrnutý aj kamerový systém. A výdavky na chod mestského 
úradu – ľudia chodia do práce kvôli peniazom. Robia si svoju prácu dobre a za ňu 
dostávajú mzdu. Nemáme problémy so zamestnancami ako v iných okolitých mestách, 
kde majú problém s fundovanými zamestnancami a majú väčšiu fluktuáciu.  

- Mgr. Škovránek – požiadal v mene klubu KDH, aby sa rozpočet schválil nakoľko bolo 
mimoriadne MsZ, kde sa celý rozpočet prerokoval. 

- Ing. Badinský – zaujímal sa či 3 mil., rozpočtované na vybudovanie parkoviska pred 
poštou zahŕňajú aj odkúpenie budovy starej pošty 

- Ing. Kvál – 3. mil. sú vyčlenené len na parkovisko.  
- Ing. Agárdy – mesto vynakladá nemalé peniaze na internetovú stránku. Požiadal, aby 

údaje boli aktualizované. 
 
Uznesenie MsZ č. 135/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2009 – 2011  s nasledovnou 
bilanciou: 
r. 2009   

- príjmy      377 580 tis. Sk 12 533,36 tis. € 
z toho bežné príjmy:   309 600 tis. Sk 10 276,84 tis. € 
kapitálové príjmy a príjmové FO:   67 980 tis. Sk   2 256,52 tis. € 

- výdavky     377 580 tis. Sk 12 533,36 tis. € 
z toho bežné výdavky   308 445 tis. Sk  10 238,50 tis. € 
kapitálové výdavky a výdavkové FO:  69 135 tis. Sk   2 294,86 tis. € 
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r. 2010   

- príjmy      335 485 tis. Sk 11 136,06 tis. € 
z toho bežné príjmy:   295 535 tis. Sk   9 809,96 tis. € 
kapitálové príjmy a príjmové FO:   39 350 tis. Sk    1 326,10 tis. € 

- výdavky     335 485 tis. Sk 11 136,06 tis. € 
z toho bežné výdavky   288 815 tis. Sk    9 586,90 tis. € 
kapitálové výdavky a výdavkové FO:  46 670 tis. Sk    1 549,16 tis. € 

 
r. 2011   

- príjmy      318 545 tis. Sk 10 573,76 tis. € 
z toho bežné príjmy:   301 345 tis. Sk 10 002,82 tis. € 
kapitálové príjmy a príjmové FO:   17 200 tis. Sk      570,94 tis. € 

- výdavky     318 545 tis. Sk 10 573,76 tis. € 
z toho bežné výdavky   300 205 tis. Sk    9 964,98 tis. € 
kapitálové výdavky a výdavkové FO:  18 340 tis. Sk      608,78 tis. € 
 

2. MsZ schvaľuje návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2009 
3. MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2010 a 2011 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 

12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec, ktorým sa určujú školské obvody pre 
základné školy a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto 
uzatvorenú dohodu 

- informoval p. Henrich Polakovič 
 
Uznesenie MsZ č. 136/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec, ktorým sa 
určujú školské obvody pre základné školy a spoločné školské obvody pre obce 
s ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu  

2. MsZ ruší VZN č. 2/2004 schválené uznesením MsZ č. 27/2004 zo dňa 15.04.2004  
3. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec, ktorými sa určujú školské 

obvody pre základné školy a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto 
uzatvorenú zmluvu 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 

13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o povinnom zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky  

- informoval p. Henrich Polakovič  
 
Uznesenie MsZ č. 137/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o povinnom 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o povinnom zápise 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 3 
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14. Prijatie do spoločného školského úradu 
- informoval p. Henrich Polakovič  

 
Uznesenie MsZ č. 138/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť obce Hrubý Šúr o prijatie do spoločného školského úradu 
v Senci  

2. MsZ súhlasí s prijatím obce Hrubý Šúr do spoločného školského úradu v Senci  
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 

15. Termíny zasadnutí MsR a MsZ v roku 2009 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 139/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ v roku 2009  
2. MsZ schvaľuje termíny zasadnutí MsR a MsZ v roku 2009  

 
MsR   MsZ 
28.01.2009 12.02.2009 
18.03.2009 02.04.2009  
06.05.2009 21.05.2009  
10.06.2009   25.06.2009  
26.08.2009 10.09.2009  
07.10.2009 22.10.2009 
25.11.2009  10.12.2009  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 

16. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže „Prenájom pozemku na južnej 
strane Slnečných jazier“  

- informoval Ing. Karol Kvál 
- Mgr. Fendek – ak sa do súťaže nikto neprihlásil, mesto môže osloviť konkrétnu 

spoločnosť.  
 
Uznesenie MsZ č. 140/2008 

1. MsZ prerokovalo návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže „Prenájom pozemku na 
južnej starne Slnečných jazier“ 

2. MsZ schvaľuje zrušenie obchodnej verejnej súťaže „Prenájom pozemku na južnej 
strane Slnečných jazier“ 

3. MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť uverejnenie oznámenia o zrušení OVS „Prenájom 
pozemku na južnej strane Slnečných jazier“ 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2009  
- informoval Ing. Ján Winkler  
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- Ing. Agárdy – navrhol, aby sa hlavný kontrolór zúčastňoval rokovaní o transformácii 
SCR 

 
Uznesenie MsZ č. 141/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2009  
2. MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2009  

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 5 
 
 

18. Správa o vykonaní konatroly 
- informoval Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór  

 
Uznesenie MsZ č. 142/2008  

1. MsZ prerokovalo správu z kontroly nájomných zmlúv v budove Mestského kultúrneho 
strediska za roky 2007 – 2008  

2. MsZ berie na vedomie správu z kontroly nájomných zmlúv v budove Mestského 
kultúrneho strediska za roky 2007 – 2008  

 
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 6 
 
 

19. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za III. štvrťrok roku 2008  
- informoval p. Ľuboš Hlaváč  
- MUDr. Príbelský, CSc. – informoval sa či pomohol kamerový systém (vandalizmus, 

prevracanie lavičiek). Požiadal o kontrolu mladistvých, konzumujúcich alkohol 
(hlavne v letných mesiacoch).  

- p. Hlaváč – problém s prevracaním lavičiek máme na sídliskách a v uliciach, kde nie 
sú umiestnené kamery. Na námestí kde sú kamery umiestnené sa poriadok dodržuje. 

- p. Nádaský – navrhol na školách robiť preventívne prednášky 
 
Uznesenie MsZ č. 143/2008  

1. MsZ prerokovalo správu o činnosti mestskej polície za III. štvrťrok roku 2008  
2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície za III. štvrťrok roku 2008  

 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 

20. Urbanistická štúdia- zadanie 
„Obytná zóna – Senec – Čiernovodská – JUH“  

- informoval Ing. arch. Igor Križko  
- Ing. Józan - navrhol, poveriť mesto o vypracovanie smerného odporúčania pre každú 

lokalitu zvlášť – regulatívy, aby sa komisie a poslanci MsZ mali o čo oprieť pri 
schvaľovaní štúdií.  

- poslanci súhlasili s návrhom, že je potrebné vypracovať regulatívy a určiť si 
podmienky. Bolo by vhodné vytvoriť pracovné miesto architekta, ktorý by dohliadal 
na stanovené parametre a podmienky.  

- Ing. arch. Križko – netrúfa si stanoviť regulatívy a určiť v ktorej danej lokalite majú 
byť aké veľké pozemky. Každú lokalitu treba prerokovať individuálne. Štúdia má 
slúžiť ako územnoplánovací podklad a overovanie smerných priestorových 
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regulatívov, ktoré budú prevzaté do záväznej časti nového územného plánu ako 
záväzné.  

- Ing. Józan – v meste prebieha rozsiahla výstavba. Bolo schválených veľa nový lokalít 
na výstavbu bytových a rodinných domov. Mesto nebude za pár rokov vedieť pokryť 
a zabezpečiť služby pre občanov (školy, zdravotníctvo, cirkev). Navrhol, aby sa 
určilo, na čom a v akom rozsahu budú určité lokality participovať.  

 
 
Uznesenie MsZ č. 144/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh zadania Urbanistickej štúdie (UŠ) „Obytná zóna – Senec – 
Čiernovodská – JUH, ktorý právnická osoba MONAQ Leasing, s.r.o., Panská 13, 811 
01 Bratislava (spracovateľ Ing. arch. Ladislav Prekop, Bratislava) predložila na 
schválenie mestu Senec, ako orgánu územného plánovania a ktorá ako 
územnoplánovací podklad pre nový Územný plán mesta Senec bude riešiť výstavbu 
rodinných domov, rekreačných objektov a športovej vybavenosti na pozemku parc. č. 
5481 v katastrálnom území Senec.  
Uvedená lokalita bola pod č. 11./ schválená na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 
23.10.2008 na zmenu funkčného využitia zo „šport, rekreácia, vybavenosť a služby“ 
na funkčné využitie „bývanie, služby a drobné prevádzky a šport a rekreácia“. 

2. Urbanistická štúdia bude spracovaná ako územnoplánovací podklad, ktorým sa 
navrhujú a overujú regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia pre 
nový Územný plán mesta Senec s navrhovaným funkčným využitím: bývanie, služby 
a drobné prevádzky a šport a rekreácia“ schválené Uznesením MsZ č. 116/2008 zo 
dňa 23.10.2008. 

3. MsZ berie na vedomie stanoviska Komisie výstavby a ÚP na MsÚ v Senci zo dňa 
11.11.2008 (bod č. 2) 

4. MsZ schvaľuje návrh zadania UŠ uvedenej v bode 1 a v bode 2 za nasledovných 
podmienok: 

- rodinný dom môže mať len jednu bytovú jednotku 
- rodinný dom môže mať najviac dve nadzemné podlažia 
- riešiť individuálne parkovanie samostatne pri rodinných domoch aj pri bungalovoch  
- UŠ bude prerokovaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávane 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 
- UŠ bude prerokovaná primerane s dotknutými orgánmi a organizáciami v zmysle 

stavebného zákona 
- náklady na obstaranie a prerokovanie UŠ budú hradené výlučne z prostriedkov 

žiadateľa 
 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
 
 

21. Odpredaj pozemku parc. č. 2310/46  
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 145/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2310/46 o výmere 8 m2 – 
parcela vytvorená geometrickým plánom č. 507/2008 vyhotoveným Ing. Pavlom 
Mackom – GEODET zo dňa 15.07.2008, pre Ing. Pavla Kadlečíka za sumu 28.000,- 
Sk (929,43 €), 3.500,- Sk/m2 
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2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2310/46 o výmere 8 m2 pre Ing. Pavla 
Kadlečíka za sumu 28.000,- Sk (929,43 €) 

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: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 
 

22. Odpredaj pozemku parc. č. 2460/29 a parc. č. 2461/7  
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 146/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2460/29 o výmere 329 m2 
a parc. č. 2461/7 o výmere 15 m2 a diel č. 2 o výmere 51 m2 pričlenený k parc. č. 2449 
– parcely vytvorené geometrickým plánom č. 38/2008 vyhotoveným Ing. Richardom 
Bariakom, pre Štefana Gašparoviča a manž. Annu za sumu 1,382.500,- Sk (45.890,59 
€) 3.500,- Sk/m2 

2. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2460/29 o výmere 329 m2 a parc. č. 
2461/7 o výmere 15 m2 a diel č. 2 o výmere 51 m2 pričlenený k parc. č. 2449 pre 
Štefana Gašparoviča a manž. Annu za sumu 1,382.500,- Sk (45.890,59 €) 

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: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 

23. Odpredaj pozemku parc. č. 2514/1 
- informoval Ing. Karol Kvál 
- p. Bárdoš – zaujímal sa prečo komisia výstavby neodporučila predložený materiál 

schváliť 
- p. Černay – pozemky okolo chát v tejto lokalite nie sú efektívne rozdelené. Odporučil, 

aby sa vlastníci chát dohodli o prerozdelení pozemkov a následne sa im to odpredá 
podľa ich požiadaviek s tým, že budú zachované prechody k vode. 

- materiál bol stiahnutý z rokovania a vrátený komisii na prerokovanie a prehodnotenie  
 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 

24. Odpredaj pozemku parc. č. 2514/1  
- informoval Ing. Karol Kvál 
- materiál bol stiahnutý z rokovania a vrátený komisii na prerokovanie a prehodnotenie  

  
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
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25. Odpredaj pozemku parc. č. 2590/1 
- Informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ 147/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 2590/1 pre Ing. Tibora 
Gombika 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 2590/1  
 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 
 

26. Odpredaj časti pozemku parc. č. 2370  
- Informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ 148/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č. 2370 o výmere cca 25 m2 
pre JUDr. Katarínu Valovú 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 2370  
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
 

27. Odpredaj časti pozemku parc. č. 2463/60  
- Informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 149/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť na odpredaj časti pozemku parc. č. 2463/60 o výmere cca 80 
m2 pre Ing. Ľuboša Siveka a manž. MUDr. Danušu 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. 2463/60 o výmere cca 80 m2 
 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
 
 

28. Zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 2328 
- Informoval Ing. Karol Kvál   

 
Uznesenie MsZ č. 150/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť Libora Vereša o zriadenie vecného bremena na pozemok 
parc. č. 2328 v jeho prospech  

2. MsZ nesúhlasí so zriadením vecného bremena na pozemok parc. č. 2328 v prospech 
Libora Vereša  

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 3 
 
  
 
 



 11

29. Odkúpenie budovy pošty 
- informoval Ing. Karol Kvál  

 
Uznesenie MsZ č. 151/2008  

1. MsZ prerokovalo návrh na kúpu budovy pošty súpisné číslo 1186, postavená na 
pozemku parc. č. 3499/2 súčasne s budovou sa odpredáva aj prípojka vody, 
vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, plot murovaný, dvor za budovou 
vybetónovaný za sumu 2,055.917,- Sk 

2. MsZ súhlasí s kúpou budovy pošty súpisné číslo 1186, postavená na pozemku parc. č. 
3499/2 súčasne s budovou sa odpredáva aj prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka 
kanalizácie, plot murovaný, dvor za budovou vybetónovaný za sumu 2,055.917,- Sk 

 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 

30. Rôzne 
 

- Ing. Karol Kvál predložil  žiadosť fi. A. CENTRUM PLUS s.r.o. o prenájom časti 
pozemku na Slnečných jazerách. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.  

 
Uznesenie MsZ č. 152/2008  

1. MsZ prerokovalo žiadosť A. CENTRUM PLUS s.r.o. o prenájom časti pozemku parc. 
č. 2204/1 o výmere 167 m2 (pieskové volejbalové ihrisko) a časti pozemku parc. č. 
2204/1 o výmere 1000 m2 (Veľký tobogán) za sumu 1,- Sk/m2/deň (t.j. 365,- 
Sk/m2/rok) (12,12 €/m2/rok) a to na dobu určitú, do doby prijatia a nadobudnutia 
právoplatnosti nového VZN mesta Senec o prenájme, najneskôr však do 15.06.2009  

2. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku parc. č. 2204/1 o výmere 167 m2 (pieskové 
volejbalové ihrisko) a časti pozemku parc. č. 2204/1 o výmere 1000 m2 (Veľký 
tobogán) za sumu 1,- Sk/m2/deň (t.j. 365,- Sk/m2/rok) (12,12 €/m2/rok) a to na dobu 
určitú, do doby prijatia a nadobudnutia právoplatnosti nového VZN mesta Senec 
o prenájme, najneskôr však do 15.06.2009 

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

- Ing. Kvál – informoval poslancov o získaní finančných prostriedkov na výstavbu 
umelého ihriska cca 1,500.000,- Sk. Mesto by stavbu spolufinancovalo sumou 
500.000,- Sk. Ihrisko bude umiestnené na ZŠ Mlynská. Poslanci prijali nasledovné 
uznesenie.  

 
Uznesenie MsZ č.153/2008 

1. MsZ prerokovalo návrh na vybudovanie viacúčelového ihriska v areály Základnej 
školy na Mlynskej ulici 

2. MsZ súhlasí s vybudovaním viacúčelového ihriska v areály Základnej školy na 
Mlynskej ulici  

3. MsZ súhlasí s kofinancovaním viacúčelového ihriska v areály Základnej školy na 
Mlynskej ulici 

 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
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- Ing. Agárdy – informoval, že do rozpočtu BSK na rok 2009 sa zaradilo financovanie 

projektu budovanie spoločného kultúrneho klastra Slovensko - Rakúsko (synagóga 
Senec)  

- p. Nemcová – tento projekt už bol prezentovaný na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Senci. Projekt nebol dostatočne spracovaný, dostatočne obhájený a na 
ministerstve neprešiel. Zo strany mesta sa podarilo vybaviť, aby projekt nebol 
zamietnutý, len odložený. To, že BSK prijalo do svojho rozpočtu financovanie 
projektu budovanie spoločného kultúrneho klastra Slovensko – Rakúsko je na podnet 
mesta Senec. Boli sme na rokovaní na BSK, kde sme znovu otvorili tento problém. 
Neboli sme spokojní s prezentáciou projektu zo strany VÚC. Rakúska strana nebola 
dostatočne informovaná zo strany VÚC, ani zo strany RRA. Boli by sme radi, keby 
právomoc prezentovať projekt prešla na mesto. Záleží nám na tom, aby projekt bol 
úspešný. Projekt prepracujeme a opätovne predložíme v máji r. 2009. 

 
- Ing. Józan – požiadal o dostatočné označenie ulíc (napr. Vinohradnícka, Robotnícka), 

o kontrolu dochádzky členov komisie (vzťahuje sa na to aj uznesenie MsZ) a spílenie 
stromov zasahujúcich do elektrického vedenia 

 
 
 
 

Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť, zaželal pokojné a príjemné vianočné 
sviatky, všetko dobré do nového roka a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 Henrich   P o l a k o v i č    Ing. Karol   K v á l 
       prednosta MsÚ        primátor mesta   
 
 
 
 
 
Overovatelia:    MUDr. Marián Príbelský, CSc. 
 
   Ing. Gabriel Klokner 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Bronislava Gašparová  
 


