
Z á p i s n i c a 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

    Pani zástupkyňa Helena Nemcová  otvorila zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 
zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení. Z rokovania sa ospravedlnili 
Ing. Gabriel Klokner, Mgr. František Podolský a Mgr. Ivan Fendek. Za overovateľov 
zápisnice boli určení: Ing. Mikuláš Bertók a p. Ladislav Nádaský. Za zapisovateľku p. 
Gabriela Bernadičová.  

     Rokovanie mestského zastupiteľstva viedla p. zástupkyňa Helena Nemcová, ospravedlnila 
p. primátora, ktorý bol odcestovaný. Privítala p. plk. JUDr. Dušana Váleka, nového riaditeľa 
OO PZ v Senci. Pán plk. JUDr. Dušan Válek pozdravil poslancov MsZ a prisľúbil pomoc pri 
riešení problematiky dopravy a kriminality v meste. Vyjadril presvedčenie, že úlohy ktoré 
vzniknú na základe požiadaviek občanov, poslancov sa budú riešiť s plnou vážnosťou. 
Skonštatoval, že dopravná situácia je na dobrej úrovni v porovnaní s inými regiónmi. Verí, že 
spolupráca so samosprávou a mestským zastupiteľstvom bude nadštandardná. 

 

- Duray- spýtal sa na skutočnosť, či sa plánuje zvýšenie počtu štátnych policajtov 
- odpovedal p. riaditeľ – do 1. 6. 2010 prišlo k navýšeniu o 7 miest 
-  ráta s navýšením policajtov na Veľký letný karneval  v spolupráci so železničnou   

políciou a zvýšením letných služieb polície na Slnečných jazerách 
  

P r o g r a m: 

1./ Otvorenie 
2./ Kontrola uznesení 
3./ Návrh na zmenu rozpočtu 
4./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 
5./ Správa o kontrole finančného hospodárenia v jedálni zariadenia sociálnych služieb 
     za mesiac marec 2010 
6./ Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2009 
7./ Zmluva o družobnej spolupráci medzi mestami Senec – Kőszeg 
8./ Návrh na vysporiadanie nehnuteľnosti 
9./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Vaschina/ 
10./ Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti /Magula/ 
11./ Prenájom pozemku /Betánia/ 
12./ Predĺženie prenájmu budovy polikliniky – dodatok č. 3 k NZ 
13./ Nadobudnutie motorového vysávača zn. GLUTTON formou finančného lízingu 
14./ Rôzne 
 
     Pred návrhom na zmenu rozpočtu vystúpil p. poslanec Ladislav Nádaský s iniciatívou 
o finančnú pomoc  oblastiam postihnutým povodňami. Spomenul taktiež solidaritu iných 
miest a obcí a výzvu ZMOS-u, ktorá bola zaslaná na mestské a obecné úrady. 



Poslanci s finančnou pomocou súhlasili a prebehla diskusia o výške pomoci.  
Ing. Janette Matúšová – vedúca ekonomiky mesta informovala prítomných o možnom 
mechanizme poskytnutia finančných prostriedkov. Uvedená dotácia bude poskytnutá 
prostredníctvom ZMOS-u, v rámci ktorého rozdelenie aj zúčtovanie bude v kompetencii Rady 
ZMOS. Vzhľadom na uvedené sa predložený návrh na zmenu rozpočtu mesta Senec na r. 
2010 zmenil vo výdavkovej časti nasledovne: bežné výdavky sa zvýšili o 5.000,- € / dotácie 
obciam na pomoc pri likvidácii následkov živelnej pohromy/ a kapitálové výdavky sa znížili 
o 5.000,- € /účelové prostriedky na rekultiváciu skládky./ 
Uvedená zmena bola zapracovaná do návrhu uznesenia MsZ, týkajúce sa zmeny rozpočtu 
mesta na rok 2010. 
 
Uznesenie MsZ č.  55/2010 
 

I. Msz prerokovalo poskytnutie dotácie obciam na pomoc pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy vo výške 5.000,- €. 

II. MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie obciam na pomoc pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy vo výške 5.000,- €. 

III. MsZ súhlasí so zapracovaním uvedenej zmeny do uznesenia, týkajúceho sa rozpočtu 
mesta Senec na rok 2010. 
 

Hlasovanie : za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
3./ Návrh na zmenu rozpočtu 
 

- predložila Ing. Janette Matúšová 
- Na základe požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu 

vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený 
uznesením MsZ dňa 10. 12. 2009. 
Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. 
Celkové príjmy mesta sú po zmene rozpočtované vo výške 13 054 455 €, z toho bežné 
príjmy 9 732 322 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 322 133 €. 
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 13 054 455 €, pričom bežné 
výdavky sú v objeme 9 710 217 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné 
operácie v sume 3 344 238 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, 
mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových 
prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. 
 
Ing. Bertok – čo predstavuje navýšenie vo výdavkoch odd.  výstavby 

- odpovedal p. Czére – 40 000 € - naviac práce v Stredisku opatrovateľskej služby 
-                                     83 500 € - budovanie Farského námestia, chodníky a dlažba, 

                                                     parkovisko a odvodnenia 
                                      4 100 € - Kríž na Farskom námestí 

- Ing. Agárdy – žiadal o možnosť zapracovania do dokumentu informáciu, resp. 
spracovanie nového dokumentu, v ktorom by boli zosumarizované len zmeny 
rozpočtu 

- MUDr. Dobošová – spýtala sa na možnosť vybudovania kontajnerových prístreškov 
pri smetných nádobách,  konkrétne na Hurbanovej ul. 10 



- odpovedal p. Czére – tieto investície si užívatelia hradia prostredníctvom príslušných 
správcov bytových domov, majú na to vyčlenené finančné prostriedky a spevnené 
plochy sa budujú z rozpočtu mesta  
 
  
Uznesenie MsZ č. 56/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2010 

- príjmy celkom     13 054 455 € 

  z toho:  bežné príjmy    9 732 322 €  

    kapitálové príjmy   1 814 990 €  

    príjmové FO    1 507 143 € 

- výdavky celkom     13 054 455 €  

  z toho:  bežné výdavky   9 715 217 €  

    kapitálové výdavky   3 074 658 €  

    výdavkové FO      264 580 € 

 

II. MsZ schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2010 

- príjmy celkom     13 054 455 € 

  z toho:  bežné príjmy    9 732 322 €  

    kapitálové príjmy   1 814 990 €  

    príjmové FO    1 507 143 € 

- výdavky celkom     13 054 455 €  

  z toho:  bežné výdavky   9 715 217 €  

    kapitálové výdavky   3 074 658 €  

    výdavkové FO      264 580 € 

 

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 0 

 

 

4./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 

- predložil hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler 

Uznesenie MsZ č. 57/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na  II. polrok 
2010      

 



II. MsZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 
a poveruje ho vykonať kontroly v zmysle plánu  

 

III. MsZ poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol podľa schváleného plánu 
kontrol na II. polrok 2010 

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 

 

5./ Správa o kontrole finančného hospodárenia v jedálni zariadenia sociálnych služieb za 
mesiac marec 2010 

 
- predložil hlavný kontrolór Ing. Ján Winkler 

     Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 
schváleného uzneením Mestského zastupiteľstva č. 146/2009 zo dňa 10. 12. 2009. Predmetom 
kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 448/2009 Z.z. o sociálnych službách a podmienok 
jednotlivých článkov Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. 

Uznesenie MsZ č. 58/2010 
 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavného kontrolóra o kontrole 
finančného hospodárenia v jedálni zariadenia sociálnych služieb za mesiac marec 
2010 

 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu hlavného kontrolóra o kontrole 
finančného hospodárenia v jedálni zariadenia sociálnych služieb za mesiac marec 
2010 

 

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 

 

6./ Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2009 

- predložila p. zástupkyňa Helena Nemcová 

Mgr. Škovránek – žiadal o zmienku vzniku Slov. červeného kríža mládeže v Senci 

p. Duray – žiadal o doplnenie víťazstva senčanov - majstrov sveta v karate  

MUDr. Príbelský – požiadal o zápis I. ročníka Seneckej korčule 

 



Uznesenie MsZ č. 59/2010 

I. MsZ prerokovalo zápisy do mestskej kroniky za rok 2009. 
II. MsZ súhlasí so zápismi do mestskej kroniky za rok 2009, po zapracovaní 

pripomienok. 

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 

 

 

7./ Dohoda o priateľstve a spolupráci medzi Mestom Senec a Mestom Kőszeg 

- predložila p. prednostka Ing. Jarmila Répássyová 

Uznesenie MsZ č. 60/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh dohody o priateľstve a spolupráci medzi Mestom Senec 
a Mestom Kőszeg. 

II. MsZ schvaľuje návrh dohody o priateľstve a spolupráci medzi Mestom Senec 
a Mestom Kőszeg 

Hlasovanie: za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 

 

8./ Návrh na vysporiadanie nehnuteľností 

Uznesenie MsZ č. 61/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na vysporiadanie užívania pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Senec majiteľmi rekreačných chát v areáli Slnečných 
jazier, v k.ú.Senec.  

 

II. MsZ schvaľuje vysporiadanie užívania pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Senec majiteľmi rekreačných chát v areáli Slnečných jazier, 
v k.ú.Senec, a to : 

 
1/ formou odpredaja pozemku za sumu schválenú MsZ 

 
alebo 
 

2/ formou nájmu v zmysle VZN o hospodárení majetku mesta 3/2009 v platnom znení, 
 
na základe geodetického zamerania Mestom Senec. 
 
 

 



III. MsZ poveruje Mestský úrad v Senci, aby spracoval všetky potrebné 
právne a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora 
uvedeného uznesenia. Všetky náklady spojené s vysporiadaním 
pozemkov hradia užívatelia.  

 
Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 
 
9./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  
 
Uznesenie MsZ č. 62/2010 
 
     I. MsZ prerokovalo návrh na priamy odpredaj pozemku, dielu č. 1 zast. plochy a nádvoria 
o výmere 71 m2, odčlenený od C-KN parc. č. 4295/14 a pričlenený k C-KN parc. č. 4295/14, 
k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 15/2010 zo dňa 26.03.2010 Ing. Richardom 
Bariakom pre Waschinu Jozefa a manž. Máriu, rod. Hrdlicovú, za sumu vo výške 10 €/m2, 
spolu 710 €. 

 

     II. 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, ktorý nadobúdatelia dlhodobo užívajú.  

 

     III. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku, dielu č. 1 zast. plochy a nádvoria 
o výmere 71 m2, odčlenený od C-KN parc. č. 4295/14 a pričlenený k C-KN parc. č. 4295/14, 
k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 15/2010 zo dňa 26.03.2010 Ing. Richardom 
Bariakom pre Waschinu Jozefa a manž. Máriu, rod. Hrdlicovú, za sumu vo výške 10 €/m2, 
spolu 710 €. 

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

 

     V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode  IV. toto uznesenie stráca platnosť. 

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

 
10./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  
 
Uznesenie MsZ č. 63/2010 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v katastrálnom území Senec: 
- pozemok parc.č. 723/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 v časti 

3337/6674 



pre Mariana Magulu a manželku Miroslavu Magulovú rod. Vrtíková za sumu vo výške 
3,32 €/m2 t.j. 97,94 € 
 

II. MsZ hodnotí návrh na priamy odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. a/ zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže ide 
o prevod pozemku podľa osobitného predpisu – zák.č. 182/1993 Z.z. o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
 

III. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku v katastrálnom území Senec:  
 

- pozemok parc.č. 723/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 v časti 
3337/6674 

pre Mariana Magulu a manželku Miroslavu Magulovú rod. Vrtíková za sumu vo výške 
3,32 €/m2 t.j. 97,94 € 

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

tohto uznesenia.   

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.  a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť.  

Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 
 
11./ Prenájom pozemku p.č. 2198/2 a časť pozemku p.č. 2310/25 
 
Uznesenie MsZ č. 64/2010 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť Betánia Senec n.o. o prenájom pozemku p.č. 2198/2 
o výmere 1004 m2 a časť pozemku p.č. 2310/25 o výmere 253 m2 za cenu 1,- € 
s podmienkou neoplotenia pozemku. 

II. MsZ: 
s ú h l a s í     s  prenájmom pozemku p.č. 2198/2 o výmere 1004 m2 za cenu 1,- € 
s podmienkou neoplotenia pozemku 

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 
 
12./ Predĺženie prenájmu budovy polikliniky – dodatok č. 3 k NZ 

 
- uviedla Mgr. Viera Žilková 
- Ing. Bertok – nevidí dôvod, prečo by sa mal podpisovať dodatok, keď pôvodná 

zmluva končí v r. 2013 
- PhDr. Németh Gabriella – 5 mesiacov pred voľbami je neetické podpísať takú zmluvu 
- Ing. Agárdy – vzhľadom na nevyjasnenie problematiky a nesúlad textu žiadal 

o stiahnutie materiálu z rokovania  



 
 

Za stiahnutie materiálu: 14, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 

13./ Nadobudnutie motorového vysávača zn. GLUTTON formou finančného lízingu 
 

Uznesenie MsZ č. 65/2010 
I. MsZ prerokovalo nadobudnutie motorového vysávača zn. GLUTTON 

formou finančného lízingu 
II. MsZ schvaľuje nadobudnutie motorového vysávača zn. GLUTTON 

formou finančného lízingu 
 

Hlasovanie: za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4      
 

14./ R ô z n e 

14. A/ Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti 

- uviedla p. zástupkyňa Helena Nemcová 
- Predávajúci dňa 11. 6. 2004 darovali Mestu Senec pozemok, C-KN parc.č. 3855/2, 

k.ú. Senec o výmere 337 m2 a Mesto Senec sa zaviazalo, že v ich prospech zriadi 
právo zodpovedajúce vecnému bremenu – právo prechodu a prejazdu cez pozemok, 
C-KN parc.č. 3872/2 a 3870/8, k.ú. Senec. 

- Keďže zo strany Mesta Senec nedošlo k naplneniu povinnosti zriadiť vecné bremeno, 
predávajúci prezentovali svoj úmysel zrušiť darovaciu zmluvu. Z tohto dôvodu 
a z poverenia MsZ začiatkom mája 2010 prebehli na pôde MsÚ v Senci dve 
rokovania s predávajúcimi týkajúce sa zriadenia vecného bremena alebo odkúpenia 
pozemku, C-KN parc.č. 3855/1, k.ú. Senec. Výsledkom rokovaní bola dohoda 
o uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorou predávajúci odpredajú Mestu Senec pozemok, C-
KN parc.č. 3855/1 o výmere 804 m2 za kúpnu cenu 160.000,- €. 

- Kúpna cena 160.000,-€ predstavuje kúpnu cenu za C-KN parc.č.3855/1 o výmere 804 
m2 a za darovaný pozemok, C-KN parc.č. 3855/2 o výmere 337 m2. 

 

Uznesenie MsZ č.  66/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku C-KN parc.č. 
3855/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 804 m2, k.ú. Senec, vytvorený 
geometrickým plánom č. 43/2010 zo dňa 4. 6. 2010 Zoltánom Kupkovičom pre 
Mesto Senec od Šmihela Jozefa, Kurucovej Kataríny, Šmihelovej Ľudmily, 
Kostkovej Nadeždy a Šmihela Mareka za sumu vo výške 160.000,- €. 

II. MsZ súhlasí s odkúpením nehnuteľnosti, pozemku  C-KN parc.č. 3855/1 zast. 
plochy a nádvoria o výmere 804 m2 , k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom 
č. 43/2010 zo dňa 4. 6. 2010 Zoltánom Kupkovičom pre Mesto Senec od Šmihela 



Jozefa, Kurucovej Kataríny, Šmihelovej Ľudmily, Kostkovej Nadeždy a Šmihela 
Mareka za sumu vo výške 160.000,- €. 

Hlasovanie : za:           proti:               zdržalo sa:              neprítomní: 

14. B/ Zaradenie nových lokalít do riešenia územia v novom Územnom pláne mesta 
Senec 

- uviedol Ing. arch. Igor Križko 

- jedná sa o lokality nazývané v pôvodných pozemkových mapách ako „Mlynský ostrov“ 
a časť lokality nazývanej „Dolná stará hora“  

- Ing. Józan – lokality, ktoré budú zaradené do nového ÚP boli odsúhlasované na mestskom 
zastupiteľstve, mal za to, že tento stav je nemenný, taktiež tento materiál nebol prerokovaný 
v príslušnej komisii ani v mestskej rade 

-  Černay –  prečo bol tak dôležitý materiál ako je zaradenie nových lokalít do riešenia nového 
územného plánu zaradený do rôzneho 

- nesúhlasí so schválením danej lokality, nakoľko už pri schvaľovaní posledných lokalít 
padali námietky zo strany poslancov o predimenzovaní Senca, čo sa týka infraštruktúry atď., 
žiadal aby boli principiálny, nepáči sa mu spôsob, nakoľko druhá žiadosť vlastníkov 
pozemkov bola podaná 22. 6. 2010, teda 2 dni pred zasadnutím MsZ, predkladaný materiál 
neprešiel komisiou výstavby a taktiež nebol prerokovaný v mestskej rade 

- Ing. Maglocký – nesúhlasí s návrhom, možno „zajtra“ príde ďalší zámer, žiadal už 
neprijímať nové zámery 

P r e s t á v k a 

Mgr. Škovránek – cez prestávku sa poslanci dohodli, že materiál je potrebné stiahnuť 
z rokovania, nebol prerokovaný v komisii výstavby, ani na mestskej rade, nevidí dôvod ho 
neposunúť do príslušných komisií, mestskej rady a pripraviť na rokovanie v septembri  

Hlasovanie: za stiahnutie materiálu: 9      proti: 0    neprítomní: 3      zdržali sa: 7  

 

14. C/ Návrh na dopravné riešenia prístupu na Slnečné jazerá – sever počas letnej 
turistickej sezóny 

- predložil p. Czére 
- V súvislosti s otvorením komunikácie – cesty na Aquaparkom vznikla nutnosť 

riešenia dopravného systému počas letnej turistickej sezóny na Slnečných jazerách 
sever. 

- Ing. Badinský – komunikácia sa budovala pre odbremenenie priľahlých ulíc 
- Ing. Agárdy  - je potrebné najskôr zmonitorovať dopravnú situáciu 



- PhDr. Németh Gabriella – požiadala o stretnutie s dopravným inžinierom za účasti 
poslancov za túto lokalitu, po dohode sa stretnutie uskutoční 25. 6. 2010 
 

14. D/ Návrh na zrušenie VZN mesta Senec o rekreačnej lokalite Slnečné jazerá 

- predložila p. prednostka Ing. Jarmila Répássyová 

     Prevádzku rekreačnej lokality Slnečné jazerá v súčasnosti zabezpečuje od 1. 4. 2009 
mestská obchodná spoločnosť Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

     V zmysle stanov spoločnosti ktoré boli prijaté mestským zastupiteľstvom je SCR Senec, 
s.r.o., povinná všetky rozhodnutia a kroky, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú chod 
spoločnosti mať prerokované a schválené orgánmi tejto spoločnosti, t.j. dozornou radou alebo 
valným zhromaždením.  

     Vzhľadom na významné zmeny vo vedení a riadení tejto spoločnosti ako aj iných 
aktuálnych a objektívnych zmien týkajúcich sa lokality Slnečných jazier, bolo potrebné prijať 
nový prevádzkový poriadok. 

 

Uznesenie MsZ č. 67/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na zrušenie VZN mesta Senec o rekreačnej lokalite 
Slnečné jazerá zo dňa 17. apríla 1997 

II. MsZ súhlasí so zrušením VZN mesta Senec o rekreačnej lokalite Slnečné jazerá zo 
dňa 17. apríla 1997 

Hlasovanie: za: 15        neprítomní: 4              zdržal sa: 0             proti: 0 

15./ Štatút Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec- Veľký Biel 

- uviedla Mgr. Viera Žilková 

     MsZ Senec uznesením č. 50/2010 zo dňa 20. 5. 2010  súhlasilo so zriadením peňažného 
účelového fondu pre podporu ŠK SFM Senec – Veľký Biel. 

     Predkladaný materiál „Návrh Štatútu peňažného účelového fondu pre podporu ŠK SFM“ 
bol vypracovaný v súlade s § 7 ods. 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 15 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného návrhu Štatútu je jasne 
stanoviť účel vytvorenia fondu, spôsob jeho tvorby a pravidlá poskytovania finančných 
prostriedkov tvorených v tomto fonde. 

Uznesenie MsZ č. 68/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh Štatútu Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM 
Senec – Veľký Biel. 



II. MsZ súhlasí so Štatútom Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec – 
Veľký Biel 

Hlasovanie: za: 15                neprítomní: 4               zdržal sa: 0          proti: 0 

 

 

I n t e r p e l á c i e: 

- Ing. Maglocký – informoval poslancov MsZ o hrozbe povodní v meste Senec 
                        -   hovoril o nutnosti prebágrovania Kővecsta každých 10 rokov 

- Ing. Józan – žiadal vyčistiť kanalizačné vpuste pred starou farou 
                   - žiadal osadiť smetné nádoby na okrajové časti Senca 

       -   p. Duray – žiadal orezanie stromov na Nám. l. mája /konáre hatia verejnému 
osvetleniu/ 

 

 

 

 

Ing. Jarmila R é p á s s y o v á                                     Helena   N e m c o v á 

        prednostka MsÚ                                                   zástupkyňa primátora 

 

Overovatelia: 

Ing. Mikuláš Bertok ...................................................... 

p. Ladislav Nádaský .....................................................     

 

 

Zapísala: 

Gabriela Bernadičová  

 

 

 



V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č.  55/2010 
 

I. Msz prerokovalo poskytnutie dotácie obciam na pomoc pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy vo výške 5.000,- €. 

II. MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie obciam na pomoc pri likvidácii následkov 
živelnej pohromy vo výške 5.000,- €. 

III. MsZ súhlasí so zapracovaním uvedenej zmeny do uznesenia, týkajúceho sa rozpočtu 
mesta Senec na rok 2010. 
 

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

 

                                                              Ing. Karol   K v á l 

                                                                 primátor mesta    

 

Za správnosť: 

Bernadičová G.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 56/2010 
I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2010 

- príjmy celkom     13 054 455 € 

  z toho:  bežné príjmy    9 732 322 €  

    kapitálové príjmy   1 814 990 €  

    príjmové FO    1 507 143 € 

- výdavky celkom     13 054 455 €  

  z toho:  bežné výdavky   9 715 217 €  

    kapitálové výdavky   3 074 658 €  

    výdavkové FO      264 580 € 

 

II. MsZ schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2010 

- príjmy celkom     13 054 455 € 

  z toho:  bežné príjmy    9 732 322 €  

    kapitálové príjmy   1 814 990 €  

    príjmové FO    1 507 143 € 

- výdavky celkom     13 054 455 €  

  z toho:  bežné výdavky   9 715 217 €  

    kapitálové výdavky   3 074 658 €  

    výdavkové FO      264 580 € 

 

Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 0 

 

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 



V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 61/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na vysporiadanie užívania pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Senec majiteľmi rekreačných chát v areáli Slnečných 
jazier, v k.ú.Senec.  

 

II. MsZ schvaľuje vysporiadanie užívania pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Senec majiteľmi rekreačných chát v areáli Slnečných jazier, 
v k.ú.Senec, a to : 

 
1/ formou odpredaja pozemku za sumu schválenú MsZ 

 
alebo 
 

2/ formou nájmu v zmysle VZN o hospodárení majetku mesta 3/2009 v platnom znení, 
 
na základe geodetického zamerania Mestom Senec. 
 
 

 
III. MsZ poveruje Mestský úrad v Senci, aby spracoval všetky potrebné 

právne a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora 
uvedeného uznesenia. Všetky náklady spojené s vysporiadaním 
pozemkov hradia užívatelia.  

 
Hlasovanie: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4 
 
 
 
 
                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 

 



V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 62/2010 
 
     I. MsZ prerokovalo návrh na priamy odpredaj pozemku, dielu č. 1 zast. plochy a nádvoria 
o výmere 71 m2, odčlenený od C-KN parc. č. 4295/14 a pričlenený k C-KN parc. č. 4295/14, 
k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 15/2010 zo dňa 26.03.2010 Ing. Richardom 
Bariakom pre Waschinu Jozefa a manž. Máriu, rod. Hrdlicovú, za sumu vo výške 10 €/m2, 
spolu 710 €. 

 

     II. 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, ktorý nadobúdatelia dlhodobo užívajú.  

 

     III. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku, dielu č. 1 zast. plochy a nádvoria 
o výmere 71 m2, odčlenený od C-KN parc. č. 4295/14 a pričlenený k C-KN parc. č. 4295/14, 
k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 15/2010 zo dňa 26.03.2010 Ing. Richardom 
Bariakom pre Waschinu Jozefa a manž. Máriu, rod. Hrdlicovú, za sumu vo výške 10 €/m2, 
spolu 710 €. 

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

 

     V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode  IV. toto uznesenie stráca platnosť. 

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

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 



V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

Uznesenie MsZ č. 63/2010 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v katastrálnom území 
Senec: 

- pozemok parc.č. 723/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 v časti 
3337/6674 

pre Mariana Magulu a manželku Miroslavu Magulovú rod. Vrtíková za sumu vo výške 
3,32 €/m2 t.j. 97,94 € 
 

II. MsZ hodnotí návrh na priamy odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. a/ zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, 
keďže ide o prevod pozemku podľa osobitného predpisu – zák.č. 182/1993 
Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 

 
III. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku v katastrálnom území 

Senec:  
 

- pozemok parc.č. 723/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 v časti 
3337/6674 

pre Mariana Magulu a manželku Miroslavu Magulovú rod. Vrtíková za sumu vo výške 
3,32 €/m2 t.j. 97,94 € 

 
IV. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia.   

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.  a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  

Hlasovanie: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5 
 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 

 



 

V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 64/2010 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť Betánia Senec n.o. o prenájom pozemku p.č. 2198/2 
o výmere 1004 m2 a časť pozemku p.č. 2310/25 o výmere 253 m2 za cenu 1,- € 
s podmienkou neoplotenia pozemku. 

II. MsZ: 
s ú h l a s í     s  prenájmom pozemku p.č. 2198/2 o výmere 1004 m2 za cenu 1,- € 
s podmienkou neoplotenia pozemku 

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

 

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 65/2010 
I. MsZ prerokovalo nadobudnutie motorového vysávača zn. GLUTTON 

formou finančného lízingu 
II. MsZ schvaľuje nadobudnutie motorového vysávača zn. GLUTTON 

formou finančného lízingu 
 

Hlasovanie: za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4      
 

 

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č.  66/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku C-KN parc.č. 
3855/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 804 m2, k.ú. Senec, vytvorený 
geometrickým plánom č. 43/2010 zo dňa 4. 6. 2010 Zoltánom Kupkovičom pre 
Mesto Senec od Šmihela Jozefa, Kurucovej Kataríny, Šmihelovej Ľudmily, 
Kostkovej Nadeždy a Šmihela Mareka za sumu vo výške 160.000,- €. 

II. MsZ súhlasí s odkúpením nehnuteľnosti, pozemku  C-KN parc.č. 3855/1 zast. 
plochy a nádvoria o výmere 804 m2 , k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom 
č. 43/2010 zo dňa 4. 6. 2010 Zoltánom Kupkovičom pre Mesto Senec od Šmihela 
Jozefa, Kurucovej Kataríny, Šmihelovej Ľudmily, Kostkovej Nadeždy a Šmihela 
Mareka za sumu vo výške 160.000,- €. 

Hlasovanie : za:           proti:               zdržalo sa:              neprítomní: 

 

 

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 67/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh na zrušenie VZN mesta Senec o rekreačnej lokalite 
Slnečné jazerá zo dňa 17. apríla 1997 

II. MsZ súhlasí so zrušením VZN mesta Senec o rekreačnej lokalite Slnečné jazerá zo 
dňa 17. apríla 1997 

Hlasovanie: za: 15        neprítomní: 4              zdržal sa: 0             proti: 0 

 

 

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ý p i s     z    u z n e s e n í 

z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 24. 6. 2010 

 

 

Uznesenie MsZ č. 68/2010 

I. MsZ prerokovalo návrh Štatútu Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM 
Senec – Veľký Biel. 

II. MsZ súhlasí so Štatútom Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec – 
Veľký Biel 

Hlasovanie: za: 15                neprítomní: 4               zdržal sa: 0          proti: 0 

 

 

                                                                 Ing. Karol    K v á l 

                                                                     primátor mesta 

Za správnosť: Bernadičová G. 

 


