
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 22. októbra 2009 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  MUDr. Emese Dobošová 
           p. Roman Voško 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VI. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnili pp. 
poslanci Mgr. Pavol Škovránek, Ivan Fendek a  Ing. Gabriel Klokner. Za overovateľov 
zápisnice p.primátor určil p. Romana Voška a MUDr. Emese Dobošovú. Za zapisovateľku p. 
Bronislavu Gašparovú.  
 
Program 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Štatút Mestského kultúrneho strediska 
4. Štatút Mestského múzea  
5. Prerokovanie návrhu sadzieb miestnych daní a návrhu rozpočtu na rok 2010 
6. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov za II. štvrťrok roku 

2009  
7. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta za 

I. polrok 2009 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec – informácia HK 
8. a) Návrh na schválenie Ing. Róberta Podolského do funkcie riaditeľa mestskej 

obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
b) Návrh na schválenie Ing. Róberta Podolského do funkcie konateľa mestskej 
obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

9. Správa o činnosti MsP Senec za obdobie od 01.04.2009 do 30.09.2009 
10. Prenájom pozemkov pre SCR Senec s.r.o. 
11. Povodňový plán Mesta Senec 
12. Informácia o novele zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí 
13. Dodatok č. 1 k VZN Mesta Senec č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom 

mesta 
14. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti  
15. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti 
16. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2460/26 (Žiaková) 
17. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2372/9 (Hofstädter) 
18. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2371/346 (Šeba) 
19. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 4648 (Prokop) 
20. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 625/11 (Rozsa) 
21. Udelenie odmeny primátorovi mesta Senec 
22. Udelenie odmeny zástupkyni primátora 
23. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi  
24. Rôzne 
25. Záver 

 
 



3.  Štatút Mestského kultúrneho strediska v Senci 
 

- materiál predložil p. Peter Szabo - riaditeľ MsKS 
 
Uznesenie MsZ č. 109/2009 

1. MsZ prerokovalo návrh nového Štatútu Mestského kultúrneho strediska v Senci 
2. MsZ schvaľuje návrh nového Štatútu Mestského kultúrneho strediska v Senci 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 

4. Štatút Mestského múze v Senci 
 
- materiál predložil pán primátor Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 110/2009  

1. MsZ prerokovalo návrh Štatútu Mestského múzea v Senci 
2. MsZ schvaľuje návrh Štatútu Mestského múzea v Senci  

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 

5. Prerokovanie návrhu sadzieb miestnych daní a návrhu rozpočtu na rok 2010 
  
- o navrhovaných zmenách v sadzbách miestnych daní a poplatkov za komunálny 

odpad a o predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2010 informovala Ing. Janette 
Matúšová – vedúca odb. ekonomiky mesta. Požiadala návrhy predkladať písomne, 
aby sa príp. pripomienky zo strany poslancov mohli zapracovať do rozpočtu; 

- Ing. Józan – požiadal o predloženie informácie, koľko financií sa vybralo za 
reklamné tabule 

- Ing. Józan – poukázal na potrebu vyriešiť problém so starou poliklinikou. Požiadal 
p. primátora, aby oslovil vlastníka budovy – spoločnosť Poliklinika s.r.o. a rokoval 
o možnosti odkúpenia budovy do majetku mesta. 

 
 

6. Kontrola vedenie pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za II. štvrťrok 
roku 2009  

 
- O vykonanej kontrole informoval Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór mesta 

 
Uznesenie MsZ č. 111/2009  

1. MsZ prerokovalo informáciu o kontrole vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich 
predpisov za II. štvrťrok roku 2009  

2. MsZ berie na vedomie informáciu o kontrole vedenia pokladne a dodržiavania 
súvisiacich predpisov za II. štvrťrok roku 2009  

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 



 
7. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom 

mesta za I. polrok 2009 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec – 
informácia  

 
- materiál predložil hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler  
- Ing. Winkler – školám boli zaslané vzory nájomných zmlúv, aby školy používali 

jednotné nájomné zmluvy 
 
Uznesenie MsZ č. 112/2009  
 

1. MsZ prerokovalo informáciu o kontrole zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
nakladaní s majetkom mesta za I. polrok roku 2009 na školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

2. MsZ berie na vedomie informáciu o kontrole zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti 
pri nakladaní s majetkom mesta za I. polrok roku 2009 na školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

 
Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
 

8. a) Návrh na schválenie Ing. Róberta Podolského do funkcie riaditeľa mestskej 
obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.  

 
- o priebehu výberovej konania na funkciu riaditeľa spol. SCR Senec, s.r.o. 

informoval p. primátor Ing. Karol Kvál, ktorý bol zároveň predsedom výberovej 
komisie 

- Ing. Agárdy – preštudoval som si podmienky výberového konania... Skonštatoval, 
že členom komisie nebol nikto s certifikátom z cudzieho jazyka. Riaditeľ a konateľ 
tejto spoločnosti podľa podmienok, ktoré boli uverejnené v tlači, by mal ovládať 
cudzí jazyk. Preto položil Ing. Podolskému otázky po nemecky. 

- poslanci sa obrátili na Ing. Agárdyho s otázkou, či spochybňuje rozhodnutie 
výberovej komisie, ktorá bola zostavená z kolegov - poslancov a požiadali p. 
primátora, aby prečítal návrh na uznesenie a aby sa za predložený návrh hlasovalo  

 
Uznesenie MsZ č. 113/2009  
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh na schválenie Ing. Róberta Podolského do funkcie 
riaditeľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

2. MsZ schvaľuje Ing. Róberta Podolského do funkcie riaditeľa mestskej obchodnej 
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

 
 
Hlasovanie: 
Za: 11; proti: 0; zdržal sa: 5; neprítomní: 3; 
 
 
 
 



8b. Návrh na schválenie Ing. Róberta Podolského do funkcie konateľa mestskej 
obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
 
- materiál predložil p. primátor Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 114/2009  
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh výberovej komisie Ing. Róberta Podolského do 
funkcie konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s. r. 
o 

2. MsZ schvaľuje návrh výberovej komisie - Ing. Róberta Podolského do funkcie 
konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

 
Hlasovanie: 
Za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 3; 
 
 

9. Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.04.2009 do 30.09.2009  
 
- materiál predložil p. Ľuboš Hlaváč - náčelník MsP v Senci a následne informoval 

poslancov o činnosti MsP 
- Mgr. Galambos – informoval sa aké opatrenia mesto prijalo po ohňostroji, ktorý 

bol odpálený v nočných hodinách 
 
Uznesenie MsZ č. 115/2009  

1. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.04.2009 
do 30.09.2009  

2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 
01.04.2009 do 30.09.2009  

 
Hlasovanie: 
Za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 6; 
 
 

10. Prenájom nehnuteľností pre Správu cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
 
- informáciu predkladala a zdôvodnila vedúca odb. ekonomiky mesta - Ing. Janette 

Matúšová 
 
Uznesenie MsZ č. 116/2009  

1. MsZ prerokovalo prenájom nehnuteľností pre obchodnú spoločnosť Správa 
cestovného ruchu Senec, s. r. o. podľa prílohy pri dodržaní podmienok schválených 
v bode č.4 Uznesenia MsZ č.33/2009 zo dňa  2.4.2009  

2. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností pre obchodnú spoločnosť Správa cestovného 
ruchu Senec, s. r. o. podľa prílohy pri dodržaní podmienok schválených v bode č. 4 
Uznesenia MsZ č. 33/2009 zo dňa 2.4.2009  

 
 
Hlasovanie: 
Za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 9; 



11. Povodňový plán Mesta Senec 
 
- materiál predložila a zároveň odôvodnila prednostka MsÚ Ing. Jarmila 

Répássyová 
 
Uznesenie MsZ č. 117/2009 
 

1. MsZ prerokovalo návrh materiálu – zmeny  „Povodňového plánu Mesta Senec“ 
2. MsZ schvaľuje vykonané zmeny „Povodňového plánu Mesta Senec“ bez pripomienok 

 
 
Hlasovanie: 
Za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 9; 
 
 
 

12. Informácia o novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 
- informáciu  prezentovala Mgr. Martina Grambličková z oddelenia správy majetku 

mesta Senec 
 
Uznesenie MsZ č. 118/2009 
 

1. MsZ prerokovalo informáciu o novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
2. MsZ berie na vedomie informáciu o novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 
Hlasovanie: 
Za: 10; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 9; 
 
 
 
 

13. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 03/2009 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

 
- materiál predložila a odôvodnila prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová  

 
Uznesenie MsZ č. 119/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Senec č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

2. MsZ súhlasí s návrhom Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec 
č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta  

 
Hlasovanie: 
Za: 10; proti: 0; zdržal sa: 4; neprítomní: 5; 
 
 
 
 



14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti 
 

- materiál predkladal p. primátor Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 120/2009  
 

1. MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2009 schválilo odpredaj pozemku a to priamym 
odpredajom. Ide o uznesenie MsZ č. 98/2009 

2. MsZ hodnotí priamy odpredaj pozemku v zmysle uznesenia MsZ č. 98/2009 podľa § 
9a ods. 8 písm. b/zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, keďže ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
 

15. Návrh na odpredaj nehnuteľností 
 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 121/2009 
 

1. MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2009 schválilo odpredaj pozemkov a to priamym 
odpredajom. Ide o uznesenia MsZ č. 99/2009, 100/2009, 101/2009, 103/2009, 
104/2009, 105/2009 

2. MsZ hodnotí priamy odpredaj pozemkov v zmysle uznesení MsZ č. 99/2009, 
100/2009, 101/2009, 103/2009, 104/2009, 105/2009 ako prípady hodné osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov, keďže ide o pozemky priľahlé k rekreačnej chate, 
ktoré nadobúdatelia dlhodobo užívajú 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
 

16. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2460/26 (Žiaková) 
 
- materiál predložil p. primátor mesta Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 122/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2460/26 ostatná plocha 
o výmere 22 m² v k.ú. Senec, vytvorený z parc. č 2460/21 podľa geometrického plánu 
č. 58/2008 vyhotoveným Filipom Froncom – GEOMEP pre Máriu Žiakovú r. Jurovatá 
za sumu vo výške 120,- €/m² t.j. 2.640,- € (prepočet konverzným kurzom 1€ = 
30,1260 SKK, 3.615,12 Sk/m², 79.532,64 Sk) 

2. MsZ hodnotí návrh na priamy odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 



predpisov, keďže ide o pozemok priľahlý k rekreačnej chate, ktorý nadobúdatelia 
dlhodobo užívajú. 

3. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku parc. č. 2460/26 ostatná plocha 
o výmere 22 m² v k.ú. Senec, vytvorený z parc. č 2460/21 podľa geometrického plánu 
č. 58/2008 vyhotoveným Filipom Froncom – GEOMEP pre Máriu Žiakovú r. Jurovatá 
za sumu vo výške 120,- €/m² t.j. 2.640,- € (prepočet konverzným kurzom 1€ = 
30,1260 SKK, 3.615,12 Sk/m², 79.532,64 Sk) 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
 
 

17. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2372/9 (Hofstädter) 
 
- o návrhu informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 123/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2372/9 ostatná plocha o výmere 
22 m² v k. ú. Senec, vytvorená z parc. č. 2372/1 podľa geometrického plánu č. 
2/2009SE vyhotoveným Ing. Ivanom Handrlicom pre Svetlanu Hofstädter rod. 
Kraľovičová za sumu vo výške 120,- €/m² t.j. 2.640,- € (prepočet konverzným kurzom 
1€ = 30,1260 SKK 3.615,12 Sk/m², 79.532,64 Sk) 

2. MsZ hodnotí návrh na priamy odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, keďže ide o pozemok priľahlý k rekreačnej chate, ktorý nadobúdatelia 
dlhodobo užívajú 

3. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku parc. č. 2372/9 ostatná plocha o výmere 
22 m² v k. ú. Senec, vytvorená z parc. č. 2372/1 podľa geometrického plánu č. 
2/2009SE vyhotoveným Ing. Ivanom Handrlicom pre Svetlanu Hofstädter rod. 
Kraľovičová za sumu vo výške 120,- €/m² t.j. 2.640,- € (prepočet konverzným kurzom 
1€ = 30,1260 SKK 3.615,12 Sk/m², 79.532,64 Sk) 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
 
 
 



18. Návrh na priamy odpredaj pozemku parc. č. 2371/346 
 
- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 124/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh na priamy odpredaj pozemku parc. č. 2371/346 ostatná plocha 
o výmere 23 m², k. ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 
05.08.2009 Ing. Ľuborom Skovajsíkom pre Ing. Jána Šeba a manž. Zlaticu Šebovú, 
rod. Fajnorovú za sumu vo výške 120 €/m², spolu 2.760,- € (prepočet konverzným 
kurzom 1€ = 30,1260 SKK, t.j. 83.147,76) 

2. MsZ hodnotí návrh na priamy odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, keďže ide o pozemok priľahlý k rekreačnej chate, ktorý nadobúdatelia 
dlhodobo užívajú ako prístup k jazeru 

3. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku parc. č. 2371/346 ostatná plocha 
o výmere 23 m², k. ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 
05.08.2009 Ing. Ľuborom Skovajsíkom pre Ing. Jána Šeba a manž. Zlaticu Šebovú, 
rod. Fajnorovú za sumu vo výške 120 €/m², spolu 2.760,- € (prepočet konverzným 
kurzom 1€ = 30,1260 SKK, t.j. 83.147,76) 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 

19. Návrh na predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny 
 
- materiál predložil p. primátor Ing. Karol Kvál 

 
 Uznesenie MsZ č. 125/2009 
 

1. MsZ na svojom zasadnutí  dňa 21.05.2009 schválilo odpredaj pozemku parc. č. 4648 
záhrady o výmere 246 m², k. ú. Senec, pre PhDr. Jozefa Prokopa za sumu vo výške 
12,- €/m², spolu 3.168,- € (prepočet konverzným kurzom 1€ = 30,1260 SKK, t.j. 
95.439,17 Sk) a to priamym odpredajom. Ide o uznesenie MsZ č. 55/2009 

2. MsZ hodnotí priamy odpredaj pozemku v zmysle uznesenia MsZ č. 55/2009 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže ide o oplotený 
pozemok, ktorý nadobúdateľ dlhodobo užíva 

3. MsZ prerokovalo predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny do 21.04.2010 v zmysle 
uznesenia MsZ č. 55/2009 

4. MsZ schvaľuje predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny do 21.04.2010 v zmysle 
uznesenia MsZ č. 55/2009  

 
Hlasovanie: 
Za: 13; proti: 0; zdržal sa: 1; neprítomní: 5; 



20. Návrh na priamy odpredaj pozemku parc. č. 625/11 
 
–  o návrhu informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 126/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh na priamy odpredaj pozemku parc. č. 625/11 zastavaná plocha 
(dvor) o výmere 1581 m², k. ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 85/1998  zo 
dňa 03.07.1998 Ing. Róbertom Lantajom pre R.J. Servis za sumu vo výške 20.991,83€ 
(prepočet konverzným kurzom 1€ = 30,1260 SKK, t.j. 632.400,- Sk) 

2. MsZ hodnotí návrh na priamy odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych 
predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok pod stavbou vo vlastníctve R.J. Servisu. 

3. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku parc. č. 625/11 zastavaná plocha (dvor) 
o výmere 1581 m², k. ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 85/1998  zo dňa 
03.07.1998 Ing. Róbertom Lantajom pre R.J. Servis za sumu vo výške 20.991,83 € 
(prepočet konverzným kurzom 1€ = 30,1260 SKK, t.j. 632.400,- Sk) 

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

5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť 

 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 

21. Udelenie odmeny primátorovi mesta 
  
- návrh na udelenie odmeny predložil p. poslanec Ladislav Nádaský 

 
Uznesenie MsZ č. 127/2009 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi 
vo výške 50% súčtu platov za obdobie III. štvrťroka roku 2009  

2. MsZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% súčtu 
platov za obdobie III. štvrťroka roku 2009  

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

22. Udelenie odmeny zástupkyni primátora 
 
- návrh na udelenie odmeny predložil p. poslanec Nádaský 

 
Uznesenie MsZ č. 128/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene 
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie III. štvrťroka roku 2009  



2. MsZ schvaľuje odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50% 
súčtu platov za obdobie III. štvrťroka roku 2009  

 
Hlasovanie: 
Za: 13; proti: 0; zdržal sa: 1; neprítomní: 5; 
 
 

23. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
 
- návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi predložil poslanec p. Nádaský 

 
Uznesenie MsZ č. 129/2009  
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi 
Winklerovi  vo výške 30% súčtu platov za obdobie III. štvrťroka roku 2009  

2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi MsZ Ing. Jánovi Winklerovi vo výške 
30% súčtu platov za obdobie III. štvrťroka roku 2009  

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

24.  Rôzne 
 

- p. Nemcová predložila žiadosť o dotáciu  ŠK Piccard pre oddiel hádzanárok na 
nákup dresov, lôpt a sieťok 

 
Uznesenie MsZ č. 130/2009 
 

1. MsZ prerokovalo žiadosť o dotáciu pre ŠK Piccard oddiel hádzanárok vo výške 
2.410,- € 

2. MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre ŠK Piccard oddiel hádzanárok vo výške 
2.410,- € 

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

- Ing. Répássyová - prednostka MsÚ informovala o redizajne webovej stránky 
mesta. Návrh prezentovali Bc. Štefan Pap a Mgr. Eva Lauková, kde poukázali na 
zmeny a novinky, ktoré nastanú na stránke mesta 
 

- Ing. Kvál primátor mesta informoval o revitalizácii farského námestia. Do Sviatku 
Všetkých svätých bude námestie upravené 

 
- Mgr. Galambos – požiadal, aby v programe každého rokovania MsZ bol bod č. 3 

uvedený ako informácia p. primátora 
 



- Ing. Józan – informoval o konaní Okrúhleho stola, dňa 18.11.2009 o 18:00h 
v kinosále MsKS. Zároveň poprosil všetkých poslancov, aby sa tohto stretnutia s 
občanmi zúčastnili všetci poslanci MsZ 

 
- Ing. Matúšová informovala o výške poukázanej podielovej dane 
 
- Ing. Agárdy – informoval poslancov o konferencii v Bruseli, kde sa rokovalo 

o Bratislavskom obchvate 
 
- Ing. Maglocký – 5 týždňov do jazera Kövécstó vteká odpadová voda. Takéto 

poruchy sa vyskytnú 2 – 3 krát do roka. Kto je za tento problém zodpovedný?  
- Ing. Winkler – informoval, že tieto veci má na starosti Bratislavská vodárenská 

spoločnosť 
- Ing. Kvál – tento problém riešili mestský policajti. Prisľúbil, že po zasadnutí sa 

pôjdu k jazeru pozrieť 
 
- Ing. Maglocký – požiadal, aby mohol byť prítomný pri označovaní drevín, ktoré 

majú byť vyrúbané v projekte Revitalizácia Námestia 1. mája  
 
- p. Nádaský – informoval prítomných, že socha Sv. Vendelína, ktorá je umiestnená 

pri LIDL bola prevezená do dielní Vysokej školy výtvarných umení, kde bude 
zreštaurovaná. Predpokladané ukončenie je v lete v roku 2010. 

 
 

Pán primátor Ing. Karol Kvál poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mestského 
zastupiteľstva ukončil. 

 
 

 
 
 
....................................................   .................................................. 
    Ing. Jarmila Répássyová           Ing. Karol   K v á l 
          prednostka MsÚ               primátor mesta  

 
 
 
Overovatelia zápisnice z MsZ: 
 
 
MUDr. Emese Dobošová    ............................................... 
 
p. Roman Voško     ............................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 22.10.2009 


