Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 21. mája 2009
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Overovatelia:

Mgr. František Podolský
p. Rezső Duray

Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal zasadnutie MsZ v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Úvodom skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomných 16 poslancov. Na rokovanie MsZ sa ospravedlnili
MUDr. Dobošová Emese, Mgr. Gyula Bárdos a Mgr. Pavol Škovránek.
Mgr. Galambos
- informoval poslancov, že nakoľko vyplnili nesprávne tlačivá majetkového
priznania (pre zamestnancov verejnej správy v zmysle zákona
č.553/2003); poslanci MsZ vyplňujú tlačivo majetkového priznania
v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. V súvislosti s tým požiadal poslancov
MsZ, aby vyplnili nové tlačivá a následne odovzdali na sekretariáte
mestského úradu.
PROGRAM:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesení
2.A/Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec a jeho príspevkových
organizácií za rok 2008
3./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v MsKS za rok 2008
4./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v SCR za rok 2008
5./ Záverečný účet mesta Senec
6./ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta
7./ Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za I. štvrťrok 2009
8./ Dlhodobý prenájom pozemku p.č. 2198/2
9./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Farkaš Zoltán/
10./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Pyšný Jozef/

11./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Prokop Jozef/
12./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /L&G CENTRUM/
13./ Návrh na prevod majetku /TOP CREDIT/
14./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Varga Tibor/
15./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / SUNLAKES,a.s./
16./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Petrík Marcel/
17./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Žužov Jozef/
18./ Projekt rozvoja mládežníckeho a seniorského športu v ŠK SFM Senec
19./ Rôzne
20./ Záver

2A. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec
a jeho príspevkových organizácií za rok 2008
- material predložil hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler
- stanovisko bolo vypracované v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2,
písm. b/ zák. č. 369/90 o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov o výrokom HK, že odporúča MsZ schváliť
záverečný účet mesta Senec
Ing. Józan – ocenil hospodárenie mesta; a zaujímal sa o aktuálny stav
o priebehu trestného stíhania tzv. „gulášky“;
odpovedal p. primátor – trestné stíhanie zatiaľ ešte nebolo ukončené
Ing. Agárdy sa vyjadril, že na základe dobrých výsledkov hospodárenia
mesta –vzniesol pozitívnu kritiku – ...“ máme prebytok mohli sme možno
viac toho realizovať v rámci mesta...“
Reagoval p. primátor : prekročenie príjmov bolo spôsobené nábehom
finančných transférov zo štrukturálnych fondov ku koncu roka 2008,
takže mesto tieto prostriedky nemalo k dispozícii počas roka.

Uznesenie MsZ č. 46/2009

I.
II.

MsZ
prerokovalo
stanovisko
hlavného
kontrolóra
k záverečnému účtu mesta a jeho príspevkových a organizácií za
rok 2008
MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu mesta a jeho organizácií za rok 2008

Hlasovanie:
Neprítomní: 4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal: 0

3./ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2008 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Senci za rok 2008

Materiál predložil p. riaditeľ MsKS Mgr. Peter Szabo
Ing. Agárdy – rozpočet bol prekročený, čo to spôsobilo
odpovedala M. Erbenová, ekonómka MsKS – rekonštrukciou nadstavby II.
poschodia MsKS vznikli dodatočné náklady súvisiace s prevádzkovaním
p. Černay – či sa uvažuje o rekonštrukcii fasády MsKS – reagoval p. primátor –
áno, sme v štádiu rokovania so spoločnosťou, ktorá by mala realizovať
rekonštrukciu fasády MsKS ako sponzorský dar mestu Senec;
- v akom štádiu je múzeum v Tureckom dome – odpovedala pani
viceprimátorka H.Nemcová: práce finišujú, na jeseň 2009 by sa malo otvoriť.
p. Duray – žiadal uverejňovať do Senčana informácie o konkrétnych aktivitách
mesta Senec – vedenia mesta - v minulosti to tak fungovalo;
Józan – poukázal na prerastené stromy cez elektrické vedenie – žiadal o ich
prestrihanie

Uznesenie MsZ č. 47/2009

I.

MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu v MsKS za rok 2008
Výnosy: 12.589 tis. Sk
Náklady: 12.962 tis. Sk
Strata:

II.

373 tis. Sk

MsZ schvaľuje Správu o plnení rozpočtu v MsKS za rok 2008
Výnosy: 12.589 tis. Sk
Náklady: 12.962 tis. Sk
Strata:

373 tis. Sk

Hlasovanie:
Neprítomní: 4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal: 0

Poslanci žiadali o prerokovanie investičných akcií mesta, /v akom štádiu sa
nachádzajú/.
Primátor prisľúbil, že budúci program MsZ bude zahrňovať
materiál o aktivitách mesta.

samostatný

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu SCR za rok 2008

Materiál predložila riaditeľka a konateľka Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

p. R. Duray – žiadal aspoň do najbližšieho zasadnutia MsZ zaradiť program
o príprave na letnú turistickú sezónu
- p. primátor prisľúbil, že o príprave na letnú turistickú sezónu sa bude
rokovať na MsZ v júni
Uznesenie MsZ č. 48/2009

I.

MsZ prerokovalo Správu o plnení rozpočtu v Správe cestovného ruchu
na rok 2008
Výnosy: 20.567 tis. Sk
Náklady: 20.624 tis. Sk
Strata:

II.

57 tis. Sk

MsZ schvaľuje Správu o plnení rozpočtu a výsledok hospodárenia
v Správe cestovného ruchu za rok 2008
Výnosy: 20.567 tis. Sk
Náklady: 20.624 tis. Sk
Strata:

57 tis. Sk

Halsovanie:
Neprítomní: 4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5./ Záverečný účet Mesta Senec za rok 2008
Materiál predložila vedúca odb.ekonomiky mesta - Ing. Matúšová
s vysvetlením, že materiál bol prístupný verejnej diskusii, ako aj na vývesných
tabuliach, či na internetovej stránke, v zmysle zákona

- Informáciu doplnil p. Ing. Bertók – materiál bol prerokovaný aj vo
finančnej komisii
- Ing. Agárdy – nemáme voči správe výhrady a doporučuje materiál
schváliť
Uznesenie MsZ č. 49/2009

I.
II.

MsZ prerokovalo Záverečný účet Mesta Senec za rok 2008
MsZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení ročnej
účtovnej závierky Mesta Senec za rok 2008
III. MsZ schvaľuje celoročné hospodárenie Mesta Senec za rok 2008
bez výhrad
 schvaľuje použitie prebytku hospodárenia Mesta Senec vo výške
47.822.863,38 Sk, t.j. prostredníctvom rozpočtu mesta v nasledujúcich
rozpočtových rokoch
 odporúča stratu príspevkovej organizácie SCR vo výške 57 tis. Sk
vysporiadať z rezervného fondu SCR
 odporúča stratu príspevkovej organizácie MsKS výške 373 tis. Sk
vysporiadať z rezervného fondu MsKS

Hlasovanie:
Neprítomní: 4
za: 15
Proti: 0
Zdržal sa:0

6./ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o hospodárení s majetkom
mesta

materiál predložila p. prednostka Ing. Répássyová, úvodom odôvodnila
aktualizáciu samosprávnej právnej normy a zároveň jej doplnenie o nové

články, ktoré stanovia pravidlá pre stanovenie cien za prenájom nebytových
priestorov a pozemkov na území mesta Senec;
- materiál bol spracovaný ekonomickým a právnym oddelením
- Ing. Bertók – poznamenal, že nie je prílohou mapka, ktorá by mala byť
súčasťou tohto VZN
- bude doplnená, nakoľko bola aj pri materiály v MsR aj vo finančnej
komisii
- Ing. Józan – priestory pred chatami – či by sa nedalo tak uvažovať, že aj
priestory, ktoré neoprávnene užívajú občania na Rybárskej ul. by boli
zmluvne pokryté;
- aj tam určiť určitú výšku nájmu, ide viac-menej o čierne stavby
- Odpovedal p. Czére - boli vyzvaní títo občania, písomnou formou
- Černay – už viackrát poukazoval na vybudované základy /nie móla/, na
nich sedenia, je otázne, či sa to dotiahne do konca
- Odpovedal Czére – majitelia boli informovaní a v liste uvedené, že v
zmysle zákona budú tieto „čierne stavby“ zbúrané
- Ing.Józan – vyčleniť v rámci mesta jedného človeka, ktorý by túto
problematiku riešil
- Ing. Józan – vypracovať pre SJ štúdiu, ktoré pozemky mesto mieni predať
pod chatami a pri chatách
- PhDr. Németh – dávala návrh už v minulosti o jedného pracovníka MsÚ
- p. primátor – tabule –prechod k vode – označenia
- p. Czére – v dispozícii máme 2 typy mapiek s prechodom k vode
- Mgr. Bertók – či je mesto schopné, prijať nejakého človeka, termínovo
/od 1. januára jeden pracovník, musia byť vyčlenené finančné prostriedky,
a v novej organizačnej štruktúre rátať s týmto človekom/ - dôjde
k prehodnoteniu náplne prác, je to otázka všeobecnejšia
Uznesenie MsZ č. 50/2009
I.
II.

MsZ prerokovalo návrh nového znenia Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Senec
o hospodárení s majetkom mesta
MsZ súhlasí s návrhom nového znenia Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Senec o hospodárení mesta s pripomienkami

Hlasovanie:
Neprítomní: 4
Za: 15

Proti: 0
Zdržal sa: 0

7./ Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za obdobie od 1. 1. 2009 do
31. 3. 2009

Materiál predložil náčelník MsP p.Hlaváč
- Ing. Bertók – stretnutie motorkárov – či bolo všetko v poriadku, hlasná
hudobná produkcia
- pán primátor - oficiálne oznámenia zo strany občanov neboli
- PhDr. Németh – vkuse jazdili motorkári, a hudobná produkcia do 24.30 h,
aké finančné prostredky získalo mesto Senec za túto akciu
- Mgr. Fendek – nerešpekovanie práva druhého, mala by zasahovať aj
štátna polícia
- MUDr. Príbelský – určite ide o zviditeľnenie Senca, ale ak dajú
požiadavku najbližšie, je potrebné, aby sa potreby občanov a požiadavky
organizátora korigovali
- Badinský – chyba je v ľuďoch, aj medzi „motorkármi“ sú slušní i
neslušní
- p. Nádaský – hovoril o sprejeroch a prednáškach na základných školách,
ktoré zabezpečovala mestská polícia
- Mgr. Bertók – v akom štádiu je kamerový systém??
- Odpovedal p. náčelník – žiadali sme dotáciu z Ministerstva vnútra,
ohľadom kamerového systému, nebola však schválená, je záujem
podchytiť systémom centrum mesta a detské ihriská J. Hraška , zatiaľ sú 3
kamery funkčné
- p.Voško – žiadal zverejňovať č. telefónov na mestskú políciu do Senčana
- Ing. Józan – opäť sa objavili nové grafity na budovách
- Odpovedal p. náčelník – problematika je riešená štátnou políciou
Uznesenie MsZ č. 51/2009

I. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od
1. 1. 2009 do 31. 3. 2009

II. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za
obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009
Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8./ Dlhodobý prenájom pozemku p.č. 2198/2
Návrh predložil p. primátor
Uznesenie MsZ č. 52/2009

I.
II.

MsZ prerokovalo žiadosť Betánia Senec n.o. o dlhodobý prenájom
pozemku p.č. 2198/2
MsZ súhlasí s prenájmom pozemku p.č. 2198/2 o výmere 1004 m2
cenu 1,- € /30,1260 Sk/ s podmienkou neoplotenia pozemku na dobu
určitú l rok

Hlasovanie:
Neprítomní: 4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti

Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 53/2009

I.

II.

III.
IV.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, parc.č. 2514/39
o výmere 262 m2, k.ú. Senec, vytvorený plánom č. 15/2009 zo dňa 24.
3. 2009 vyhotoveným Zoltánom Kupkovičom pre Zoltána Farkaša za
sumu vo výške 120 €/m2, spolu 31.440 € /rozpočet konverzným
kurzom 1 € = 30,1260 Sk, t.j. 947.161,44 Sk/.
MsZ súhlasí s odpredajom pozemku, parc.č. 2514/39 o výmere 262
m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 15/2009 zo dňa
24. 3. 2009 vyhotoveným Zoltánom Kupkovičom pre Zoltána Farkaša
za sumu vo výške 120 €/m2, spolu 31.440 € /prepočet konverzným
kurzom 1€ = 30,1260 Sk, t.j. 947.161,44 Sk/.
MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia.
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok,
uznesenie stráca platnosť.

Hlasovanie:
Neprítomní: 4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10./ Odpredaj pozemku

Materiál predložil p.primátor
Uznesenie MsZ č. 54/2009

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku, parc.č. 2197/2, k.ú.
Senec pre Jozefa Pyšného.
II. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku, parc.č. 2197/2, k.ú. pre
Jozefa Pyšného.

Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za:16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti
Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 55/2009

I. Msz prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, parc.č. 4648 záhrady
o výmere 264 m2, k.ú. Senec, pre PhDr. Jozefa Prokopa za sumu vo
výške 12 €/m2, spolu 3 168 € /prepočet konverzným kurzom 1 € =
30,126 SKK, t.j. 95.439,17 Sk/.
II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku, parc.č. 4648 záhrady o výmere 264
m2, k.ú. Senec, pre PhDr. Jozefa Prokopa za sumu vo výške 12 €/m2,
3 168 € /prepočet konverzným kurzom 1 € = 30,126 SKK, t.j.
95.439,17 Sk/
III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia.
IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie
stráca platnosť.
Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za : 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti

Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 56/2009

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, parc.č. 3277/5 ostatná
plocha o výmere 100 m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom
č. 12/2008 zo dňa 16. 11. 2008 vyhotoveným Zoltánom Kupkovičom
pre L&G Centrum, s.r.o. za sumu vo výške 9 958,18 € /prepočet
konverzným kurzom 1 € = 30,126 SKK, t.j. 300.000,- Sk, 3.000,Sk/m2/.
II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 3277/5 ostatná plocha
o výmere 100 m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č.
12/2008 zo dňa 16. 11. 2008 vyhotoveným Zoltánom Kupkovičom pre
L&G Centrum, s.r.o. za sumu vo výške 9 958,18 € /prepočet
konverzným kurzom 1 € = 30,126 SKK, t.j. 300.000,- Sk, 3.000,Sk/m2/.
Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13./ Návrh na prevod majetku
Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 57/2009

I. MsZ prerokovalo návrh na odovzdanie majetku:

 pozemok pod príjazdovou komunikáciou, parc.č. 435/21 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1389 m2, k.ú. Senec v celkovej účtovnej
hodnote 115 265,88 € /prepočet konv. kurzom 1 € =30,1260 SKK, t.j.
3.472 500,00 Sk/,
 cestná komunikácia na parc.č. 435/21, k.ú. Senec, vybudovaná v zmysle
stavebného povolenia č. Výst. 69-04-Sc zo dňa 19.03.2004, ktorá bola
daná do užívania rozhodnutím č. ŽP- Výst. 572-06-Sc dňa 6.2.2007
v celkovej účtovnej hodnote
60 855,99 € /prepočet konv. kurzom 1 €
=30,1260 SKK, t.j. 1. 833 346,64 Sk/,
 rozvod vody a kanalizácia na parc.č. 435/21, k.ú. Senec, vybudované
v zmysle stavebného povolenia č. ŽP.Vod/631-G-46/2004-Ry zo dňa
09.09.2004, ktoré boli dané do užívania rozhodnutím č. ŽP–Vod/092-G12/2006-Se-K dňa 28.4.2006 v celkovej účtovnej hodnote 30 053,42 €
/prepočet konv. kurzom 1 € =30,1260 SKK, t.j. 905 389,30 Sk/,
 verejné osvetlenie na parc.č. 435/21, k.ú. Senec, vybudované v zmysle
stavebného povolenia č. Výst. 69-04-Sc zo dňa 19.3.2004 v celkovej
účtovnej hodnote 2 846,26 € /prepočet konv. kurzom 1 € =30,1260 SKK,
t.j. 85 746,30 Sk/,
do majetku mesta Senec od spol. TOP CREDIT, s.r.o.

II. MsZ súhlasí s s prevzatím majetku:
 pozemok pod príjazdovou komunikáciou, parc.č. 435/21 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1389 m2, k.ú. Senec v celkovej účtovnej
hodnote 115 265,88 € /prepočet konv. kurzom 1 € =30,1260 SKK, t.j.
3.472 500,00 Sk/,
 cestná komunikácia na parc.č. 435/21, k.ú. Senec, vybudovaná v zmysle
stavebného povolenia č. Výst. 69-04-Sc zo dňa 19.03.2004, ktorá bola
daná do užívania rozhodnutím č. ŽP- Výst. 572-06-Sc dňa 6.2.2007
v celkovej účtovnej hodnote
60 855,99 € /prepočet konv. kurzom 1
€ =30,1260 SKK, t.j. 1. 833 346,64 Sk/,
 rozvod vody a kanalizácia na parc.č. 435/21, k.ú. Senec, vybudované
v zmysle stavebného povolenia č. ŽP.Vod/631-G-46/2004-Ry zo dňa
09.09.2004, ktoré boli dané do užívania rozhodnutím č. ŽP–Vod/092-G12/2006-Se-K dňa 28.4.2006 v celkovej účtovnej hodnote 30 053,42 €
/prepočet konv. kurzom 1 € =30,1260 SKK, t.j. 905 389,30 Sk/,
 verejné osvetlenie na parc.č. 435/21, k.ú. Senec, vybudované v zmysle
stavebného povolenia č. Výst. 69-04-Sc zo dňa 19.3.2004 v celkovej

účtovnej hodnote 2 846,26 € /prepočet konv. kurzom 1 € =30,1260 SKK,
t.j. 85 746,30 Sk/,
do majetku mesta Senec od spol. TOP CREDIT, s.r.o.

Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

14./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti
Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 58/2009

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku:
● diel č. 1 o výmere 6 m2 pričlenený k parc.č. 33/1 zastavané plochy
a nádvoria
● diel č. 2 o výmere 3 m2 pričlenený k parc.č. 33/2 zastavané plochy
a nádvoria
vytvorené z PK parc.č. 936/6 podľa geometrického plánu č. 114/2008
GEODETIKA, s.r.o. Alexandrom Sztraceným pre Tibora Vargu a manželku
Máriu Vargovú rod. Bottyánová za sumu vo výške 26,56 €/m2 t.j. 239,04 €
(prepočet konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK t.j. 800,15 Sk/m2, 7.201,32
Sk).

II. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku:

● diel č. 1 o výmere 6 m2 pričlenený k parc.č. 33/1 zastavané plochy
a nádvoria
● diel č. 2 o výmere 3 m2 pričlenený k parc.č. 33/2 zastavané plochy
a nádvoria
vytvorené z PK parc.č. 936/6 podľa geometrického plánu č. 114/2008
GEODETIKA, s.r.o. Alexandrom Sztraceným pre Tibora Vargu a manželku
Máriu Vargovú rod. Bottyánová za sumu vo výške 26,56 €/m2 t.j. 239,04 €
(prepočet konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK t.j. 800,15 Sk/m2, 7.201,32
Sk).

III.

MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia.

IV.

Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III.
uznesenie stráca platnosť.

a nesplnení podmienok,

Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti
Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 59/2009

I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku –
- Časť parc.č. 2231/1 o výmere cca 60 m2 varianta A
- Časť parc.č. 2231/1 o výmere cca 125 m2 varianta B

pre SUNLAKES, a.s.

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku –
- Časť parc.č. 2231/1 o výmere cca 60 m2 varianta A
- Časť parc.č. 2231/1 o výmere cca 125 m2 varianta B
pre SUNLAKES, a.s.

Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti

Materiál predložil p.primátor
Uznesenie MsZ č. 60/2009

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku –
- časť parc.č. 47/1 /PK parc.č. 936/6/ o výmere cca 20 m2
pre Marcela Petríka

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku –
- časť parc.č. 47/1 /PK parc.č. 936/6/ o výmere cca 20 m2
pre Marcela Petríka.

Hlasovanie:

Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

17./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti
Materiál predložil p.primátor

Uznesenie MsZ č. 61/2009

I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku –
- parc.č. 40/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
- časť parc.č. 47/1 (PK parc.č. 936/6) o výmere cca 120 m2
pre Ing. Jozefa Žužova a manželku Ing. Denisu Žužovú

II.MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku –
- parc.č. 40/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
- časť parc.č. 47/1 (PK parc.č. 936/6) o výmere cca 120 m2
pre Ing. Jozefa Žužova a manželku Ing. Denisu Žužovú
Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0

18./ Uzatvorenie zmluvy o investičnom úvere

Materiál predložil p.primátor so zdôvodnením, že mesto Senec rozhodnutím
poslancov Bratislavského VÚC získa do majetku mesta nehnuteľnosť
Polikliniky s priľahlým pozemkom za cenu 1 258 575,41 €

Uznesenie MsZ č. 62/2009

I.MsZ prerokovalo uzatvorenie zmluvy o investičnom úvere pre mesto
Senec v sume 37.915.843,- Sk, t.j. 1.258.575,41 € za účelom úhrady
kúpnej ceny za budovu Polikliniky Senec s priľahlým pozemkom
odsúhlasenej zastupiteľstvom VUC Bratislava zo dňa 29. 4. 2009

II.Hlavný kontrolór mesta Senec v zmysle zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17 ods. 6 preveril
dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
kúpy Polikliniky Senec a súhlasí so vzatím úveru v sume 37.915.843,Sk, t.j. 1.258.575,41 € za účelom úhrady kúpnej ceny za budovu
Polikliniky Senec a priľahlého pozemku
I.

MsZ s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o investičnom úvere pre
mesto Senec v sume 37.915.843,- Sk, t.j. 1.258.575,41 € za účelom
úhrady kúpnej ceny za budovu Polikliniky Senec odsúhlasenej
zastupiteľstvom VUC Bratislava, zo dňa 29. 4. 2009

Hlasovanie:
Neprítomní:4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

19./ Projekt rozvoja mládežníckeho a seniorského športu
Materiál uviedol p.primátor

- Návrh projektu predložil a vysvetlenie podal Ing. Alexander Matlák –
predseda OZ ŠK SFM Senec
p. Badinský – ide o úprimnú snahu pre šport detí – konkrétne futbal
požiadal o podporu tohto projektu zo strany mesta

p. Voško – mesto Senec by nebolo prvé , ktoré by malo takýto športový klub
p. Nádaský – jedna vec je, že žiadna ZŠ nemá futbalové ihrisko – podporil
projekt
Ing. Józan – ihrisko už tu je, a nikto nám ho nezoberie, prikláňa sa k myšlienke
podporiť danú veci, no neunáhliť sa
K prvej časti má podporné stanovisko, a rád by to podporil, druhá stránka je
právna forma celého projektu
Ing. Agárdy – klub jednal o tomto probléme, súhlasí s tým, že sa to nedá oddeliť
od seba
-

nie ako je to v materiály
do budúcna urobiť podporu, s podporou všetkého športu nie len futbalu
zmluvný vzťah – poskytnúť na dieťa dotáciu
nepodporiť SFM ale šport v Senci

MUDr. Príbelský – finančné prostriedky
v rámci dotácie

poskytnuté formou zmluvy,

Ing. Matlák – pýtal sa, či MsZ má záujem,
spoločnosť

nie

aby sa vytvorila obchodná

PhDr. Németh – pýtala sa, či prebehol nejaký prieskum na školách
o využívanie tohto ihriska a ďalej koľko detí v SFM Senec je zo Senca

- p. Nemcová – poďakovala p. Matlákovi za vybudovanie ihriska
- mali by sme povedať, či im chceme pomôcť
- Ing. Józan – už sa stalo, že sme poskytli finančné prostriedky a nemali
sme spätnú väzbu
Uznesenie MsZ č. 63/2009

II.
III.

MsZ prerokovalo Projekt rozvoja mládežníckeho a seniorského športu
v ŠK SFM Senec
MsZ ukladá MsÚ vypracovať návrh Zmluvy o spolupráci medzi
mestom Senec a ŠK SFM Senec, ktorou by sa obe zmluvné strany
zaviazali k materiálno-technickej a finančnej podpore mládežníckeho
futbalu v meste Senec

Hlasovanie:
Neprítomní: 3
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Rôzne
Interpelácie

p. Duray - v Senecku sa objavil článok, ktorý sa nezakladá na pravde, ohľadom
polikliniky
- odpovedal p. primátor – na článok bude mesto reagovať

PhDr. Németh – predložila petíciu občanov z Hečkovej ul. zo 4. mája 2009
- či máme reálnu šancu ohľadom pozemku Hečkova ul.

Voško – pozval poslancov MsZ na pripravované 20. výročie, kedy sa senecký
futbal prebojoval do slovenskej národnej futbalovej ligy a zároveň 90. výročie
prvej zmienky o seneckom futbale

Duray – rozvinul diskusiu ohľadom poškodzovania fasád od holubov

Na záver poďakoval p. primátor prítomným za účasť a rokovanie mestského
zastupiteľstva ukončil.
Ing. Jarmila R é p á s s y o v á
prednostka MsÚ

Overovatelia:
Mgr. František Podolský
Rezsö Duray

Zapísala:
Bernadičová G.

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Výpis z uznesení
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 21. 5. 2009

19./ Uzatvorenie zmluvy o investičnom úvere
Uznesenie MsZ č. 62/2009

I.MsZ prerokovalo uzatvorenie zmluvy o investičnom úvere pre mesto
Senec v sume 37.915.843,- Sk, t.j. 1.258.575,41 € za účelom úhrady
kúpnej ceny za budovu Polikliniky Senec s priľahlým pozemkom
odsúhlasenej zastupiteľstvom VUC Bratislava zo dňa 29. 4. 2009

II.Hlavný kontrolór mesta Senec v zmysle zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17 ods. 6 preveril
dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
kúpy Polikliniky Senec a súhlasí so vzatím úveru v sume 37.915.843,Sk, t.j. 1.258.575,41 € za účelom úhrady kúpnej ceny za budovu
Polikliniky Senec a priľahlého pozemku
III.MsZ s ú h l a s í s uzatvorením zmluvy o investičnom úvere pre
mesto Senec v sume 37.915.843,- Sk, t.j. 1.258.575,41 € za účelom
úhrady kúpnej ceny za budovu Polikliniky Senec odsúhlasenej
zastupiteľstvom VUC Bratislava, zo dňa 29. 4. 2009
Hlasovanie:
Neprítomní:4
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Karol

Kvál

primátor mesta

Výpis z uznesení
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 12. 2. 2009

Hlasovanie: prítomní: 16, ZA: 16

NEPRÍTOMNÍ: 3

Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Za správnosť:
Bernadičová G.

