
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci, konaného 

dňa 09. septembra 2010 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  Ing. Gabriel Klokner  
   Mgr. František Podolský 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal v poradí V. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v roku 2010 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z rokovania 
MsZ sa vopred ospravedlnili  poslanci pp. Ing. Mikuláš Bertók, MUDr. Emese Dobošová, 
Zdenek Černay a Mgr. Ivan Fendek. Za overovateľov zápisnice Ing. Karol Kvál - primátor 
mesta určil Ing. Gabriela Kloknera a Mgr. Františka Podolského. Za zapisovateľku Mgr. 
Bronislavu Gašparovú.  
 
Program 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia o plnení rozpočtu MsKS za obdobie 1 - 6/2010 
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok roku 2010 
5. Finančné vyhodnotenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu 2010 
6. Informácia o kontrole dohôd  o vykonaní práce za I. polrok 
7. Rokovací poriadok MsZ v Senci 
8. Zásady odmeňovania poslancov MsZ 
9. Zásady odmeňovania  členov stálych a dočasne zriadených komisií MsZ a redakčnej 

rady 
10. Zásady financovania ZPOZ na vykonanie obradov a slávností na území mesta Senec 
11. Návrh na pomenovanie novej ulice 
12. Projekt pripojenie mesta Senec na optickú sieť Sanet 
13. Návrh na prevod nehnuteľností do majetku mesta (Egyházy) 
14. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti (Ševec) 
15. Návrh na zníženie kúpnej ceny (Lassuová) 
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Fischerová) 
17. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti (Fürstenzellerová) 
18. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti (Šillo) 
19. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti (Šturdíková) 
20. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti (Kováč) 
21. Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti (Luža) 
22. Zmena v užívaní stavby (Petrík) 
23. Projekt modernizácie osvetlenia ZŠ a MŠ v meste Senec 
24. Udelenie odmeny primátorovi mesta 
25. Udelenie odmeny zástupkyni primátora 
26. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
27. Rôzne 
28. Záver 



- na zasadnutí MsZ vystúpil plk. JUDr. Dušan Válek – riaditeľ OR PZ v Senci 
a informoval prítomných  o práci štátnej polície v Senci a zároveň podal vyhodnotenie  
za obdobie letnej turistickej sezóny v našom meste. 
 

 
 
2. Kontrola uznesení ostatného zasadnutia MsZ zo dňa 8. apríla 2010 
 
 Kontrola uznesení ostatného zasadnutia MsZ zo dňa 08.04.2010 prebehla bez 
námietok poslancov MsZ v Senci.  
 
 
 
3. Informácia o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za obdobie 1 – 6/2010 
 

- materiál predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ MsKS 
- materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ nakoľko poslanci nemali predložený 

kompletný materiál. Informácia o plnení rozpočtu v MsKS bude zaradená na 
prerokovanie na najbližšom MsZ 

 
 
 
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2010 
 

- materiál predložila a informovala Ing. Janette Matúšová – vedúca odb. ekonomiky 
mesta 

 
 
Uznesenie MsZ č. 69/2010 
 

1. MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2010 

- príjmy celkom     6 609 892 € 

  z toho:  bežné príjmy  4 718 505 €  

    kapitálové príjmy    384 244 €  

    príjmové FO  1 507 143 € 

- výdavky celkom     4 696 931 €  

  z toho:  bežné výdavky 4 236 226 €  

    kapitálové výdavky    327 189 € 

výdavkové FO        133 516 € 

2. MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2010 

- príjmy celkom     6 609 892 € 

  z toho:  bežné príjmy  4 718 505 €  

    kapitálové príjmy    384 244 €  

    príjmové FO  1 507 143 € 



- výdavky celkom     4 696 931 €  

  z toho:  bežné výdavky 4 236 226 €  

    kapitálové výdavky    327 189 €  

výdavkové FO    133 516 € 

 
Hlasovanie: 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5; 
 
 
 
5. Finančné vyhodnotenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu 2010  
 

- O vyhodnotení  vyššie spomenutých mestských slávností informovali Ing. Janette 
Matúšová – vedúca odb. ekonomiky mesta a Mgr. Peter Szabo - riaditeľ MsKS v 
Senci 

- p. Duray a Mgr. Galambos – požiadali, aby sa v budúcnosti oslovili bufetári na 
Slnečných jazerách juh s požiadavkou o sponzorský príspevok na kultúrne podujatie 
SL a VLK  

- Ing. Kvál – každý rok sú oslovovaní sponzori. Je to na každom podnikateľovi, či na 
kultúrne akcie prispeje, alebo nie. 

- PhDr. Gabriella Németh – požiadala, aby v budúcnosti bola položka ostatné výdavky 
podrobne rozpísaná. Poukázala na vysoké výdavky na občerstvenie. Navrhla 
prehodnotiť dodávateľa na recepciu k Seneckému letu a nájsť lacnejšieho dodávateľa.  

- Ing. Klokner – navrhol pred Seneckým letom prostredníctvom médií informovať 
o konzumácii alkoholu mladistvými, nakoľko počas Seneckého leta je veľa mladých 
ľudí pod vplyvom alkoholu; 
 
 

Uznesenie MsZ č. 70/2010 
 

1. MsZ prerokovalo finančné vyhodnotenie Seneckého leta a Veľkého letného karnevalu 
2010 

2. MsZ berie na vedomie finančné vyhodnotenie Seneckého leta a Veľkého letného 
karnevalu 2010 

 

Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
 
6. Informácia o kontrole dohôd o vykonaní práce podľa § 223 a 226 Zákonníka práce za 
I. polrok 2010 
 

- materiál spracoval a informoval o ňom Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 71/2010 
 

1. MsZ prerokovalo informáciu o kontrole dohôd o vykonaní práce za I. polrok 2010 



2. MsZ berie na vedomie informáciu o kontrole dohôd o vykonaní práce 
za I. polrok 2010 

 
 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
7. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci 
 

- Rokovací poriadok predkladal Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 

Uznesenie MsZ č. 72/2010  
 
      1.    MsZ  prerokovalo Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci.  
      2.    MsZ schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci 
 
Hlasovanie: 
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 8; 
 
 
8. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci 
 

- materiál predložil Mgr. Pavol Škovránek – poslanec MsZ v Senci   
 
Uznesenie MsZ č. 73/2010 
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh – Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva Senec.  

2. MsZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Senec.  
 
Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
9.  Zásady odmeňovania členov stálych a dočasne zriadených komisií         mestského 

zastupiteľstva v Senci a redakčnej rady 
 

- Materiál predkladal a informoval o ňom Mgr. Pavol Škovránek – poslanec MsZ v 
Senci 

 
Uznesenie MsZ č. 74/2010 
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh „ Zásady odmeňovania členov stálych a dočasne 
zriadených komisií Mestského zastupiteľstva Senec a redakčnej rady“. 

2. MsZ schvaľuje Zásady odmeňovania členov stálych a dočasne zriadených komisií  
Mestského zastupiteľstva Senec a redakčnej rady“  

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



10.  Zásady financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov 
a slávností na území mesta Senec 

 
- materiál predložil a informoval o ňom Mgr. Pavol Škovránek – poslanec MsZ v Senci 

 
Uznesenie MsZ č. 75/2010 
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh – Zásady a financovanie Zboru pre občianske 
záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Senec. 

2. MsZ schvaľuje Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie 
obradov a slávností na území mesta Senec. 

 
Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
11.  Návrh na pomenovanie novej ulice 
 

- materiál  bol stiahnutý z rokovania z dôvodu, že v zmysle § 2d zákona č.369/1991 
o obecnom zriadení sa odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do NR SR, volieb 
prezidenta SR alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do EP, volieb do 
orgánov územnej samosprávy, hlasovania obyvateľov obce miestneho referenda alebo 
sčítania obyvateľov, domov a bytov  nemožno  až do ich vykonania rozhodnúť 
o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice 
alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.  

 
 
12. Projekt pripojenia mesta Senec na optickú sieť Sanet 
 

- materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ  
 
 
13.  Návrh na prevod nehnuteľností do majetku mesta 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál -  primátor mesta  
 
Uznesenie MsZ č. 76/2010 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta, a to pozemok 
parc.č. 2371/355 zastavaná plocha o výmere 6 m2, vytvorená geometrickým plánom 
z parc.č.  2371/179, k.ú. Senec. 
Prevod nehnuteľnosti sa vykoná darovacou zmluvou medzi Paedr. Alexandrom 
Egyházym a manželkou PhDr. Beatou a Mestom Senec.  

2. MsZ súhlasí s prevodom nehnuteľnosti - pozemku parc.č. 2371/355 zastavaná plocha 
o výmere 6 m2, k.ú. Senec do majetku Mesta Senec na základe darovacej zmluvy. 

3. Darca je zmluvne zaviazaný umožniť prístup k prečerpávacej stanici v prípade údržby 
alebo opravy. 

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



14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Ševeca 
 

- materiál predložil a informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 77/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v katastrálnom území Senec: 
diel č.1 o výmere 52 m2 pričlenený k parc.č. 2514/40 ostatná plocha v k.ú.Senec, 
vytvorený z parc.č.2514/1 podľa geometrického plánu č.77/2010 vyhotoveným 
GEOTOP – univ.inž. práce, Ing. Michalom Ležákom pre Ing. Ľubomíra Ševca za 
sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 6.240,- €  

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

3. MsZ súhlasí s priamym odpredajom pozemku v katastrálnom území Senec:  
 
diel č.1 o výmere 52 m2 pričlenený k parc.č. 2514/40 ostatná plocha v k.ú.Senec, 
vytvorený z parc.č.2514/1 podľa geometrického plánu č.77/2010 vyhotoveným 
GEOTOP – univ.inž. práce, Ing. Michalom Ležákom pre Ing. Ľubomíra Ševca za 
sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 6.240,- €  

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: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6; 
 
 
15. Návrh na zníženie kúpnej ceny pre p. Lassuovú  
 

- informoval Ing. Karol Kvál  
- Mgr. Maglocký – navrhol znížiť kúpnu cenu 

 
Uznesenie MsZ č. 78/2010 
 

1. MsZ na svojom zasadnutí dňa 08.04.2010 schválilo odpredaj pozemku – diel č. 1 
o výmere 327 m² oddelený z PK parc. č. 2332/1 a pričlenený k parc. č. 631/1 záhrada 
pre Máriu Lassuovú rod. Majová za sumu vo výške 40,- €/m² t.j. 13.080,- €. Ide 
o uznesenie MsZ č. 31/2010 

2. MsZ prerokovalo návrh na zníženie kúpnej ceny 
3. MsZ neschvaľuje zníženie kúpnej ceny 

 
Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 7; 
 
 



16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre p. Fischerovú 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 79/2010 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku, C-KN parc. č. 4089/4, k.ú. Senec 
pre Oľgu Fischerovú. 

2. MsZ  nesúhlasí s odpredajom časti pozemku, C-KN parc. č. 4089/4, k.ú. Senec pre 
Oľgu Fischerovú. 

 
Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
 
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre p. Fürstenzellerovú 
 

- informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
 
Uznesenie MsZ č. 80/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 
- budova časť budovy súpis.č. 4049 postavenej na pozemku parc.č. 266/8  
- pozemok časť parc.č. 266/8 o výmere cca 20 m2  v k.ú.Senec, pre Teréziu 

Fürstenzellerovú r. Nagyová  
2. MsZ nesúhlasí s priamym odpredajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:  

- budova časť budovy súpis.č. 4049 postavenej na pozemku parc.č. 266/8  
- pozemok časť parc.č. 266/8 o výmere cca 20 m2  v k.ú.Senec, pre Teréziu 

Fürstenzellerovú r. Nagyová  

Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
 
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre p. Šilla 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 81/2010 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 
- časť pozemku parc.č. 2463/76 o výmere cca 238 m2 pre Igora Šilla a manželku 

Bertu Šillovú  
2. MsZ nesúhlasí s priamym odpredajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:  

- časť pozemku parc.č. 2463/76 o výmere cca 238 m2 pre Igora Šilla a manželku 
Bertu Šillovú 

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



19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre p. Šturdíkovú 
 

- informoval Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 82/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 
- časť pozemku parc.č. 2511/1 o výmere cca 40 m2  
- časť pozemku parc.č. 2463/76 o výmere cca 145 m2  pre Ing. Otíliu Šturdíkovú 

2.   MsZ nesúhlasí s priamym odpredajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:  
- časť pozemku parc.č. 2511/1 o výmere cca 40 m2  
- časť pozemku parc.č. 2463/76 o výmere cca 145 m² pre Ing. Otíliu Šturdíkovú 

 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre p. Kováča 
 

- o návrhu informoval Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 83/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 
- časť pozemku parc.č. 2474/12 o výmere 6 m2  
- časť pozemku parc.č. 2485/1 o výmere 215 m2  pre Alexandra Kováča 

2. MsZ nesúhlasí s priamym odpredajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:  
- časť pozemku parc.č. 2474/12 o výmere 6 m2  
- časť pozemku parc.č. 2485/1 o výmere 215 m2 pre Alexandra Kováča 

Hlasovanie: 
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 5; 
 
 
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre p. Lužu 
 

-  materiál predložil Ing. Karol Kvál  
 
Uznesenie MsZ č. 84/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec: 
-   časť pozemku parc.č. 2514/1 o výmere cca 50 m2  pre Drahomíra Lužu 

2. MsZ nesúhlasí s priamym odpredajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:  
-   časť pozemku parc.č. 2514/1 o výmere cca 50 m2  pre Drahomíra Lužu 

 
 

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



22.  Žiadosť o zmenu v užívaní stavby pre p. Petríka 
 

- o materiáli  informoval Ing. Karol Kvál primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 85/2010 

1. MsZ  prerokovalo žiadosť pána Marcela Petríka, Pivničná 72, 903 01 Senec o zmenu 
účelu užívania stavby z rodinného domu na polyfunkčný objekt /vínna pivnica - 
vinotéka/ na pozemku parc. č. 21/4 a 21/3 na Pivničnej ul. č. 72 v Senci.  

2.  MsZ berie na vedomie stanovisko Komisie výstavy a územného plánovania na MsÚ 
v Senci zo dňa 20.04.2010 a zo dňa 10.08.2010.            

3.  MsZ berie na vedomie pripomienky MsR pri prerokovávaní tejto žiadosti zo dňa 
25.08.2010.  

4.  MsZ nesúhlasí so zmenou v užívaní stavby rodinného domu na polyfunkčný objekt 
/vínna pivnica, vinotéka/  

 
Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
 
23. Prezentácia návrhu: „Projekt modernizácie osvetlenia základných škôl 

a materských škôl v meste Senec“  
 

- projekt odprezentoval spracovateľ auditu osvetlenia ZŠ a MŠ v Senci pán doc. Ing. 
Dionýz Gašparovský PhD. 

 
Uznesenie MsZ č. 86/2010 
 

1. MsZ prerokovalo prezentáciu návrhu: „Projekt modernizácie osvetlenia ZŠ a MŠ 
v meste Senec“, ktorý bol vypracovaný na základe auditu a pasportu osvetlenia ZŠ 
a MŠ v Senci vykonaného v rok 2008 

2. MsZ berie na vedomie prezentáciu návrhu: „Projekt modernizácie osvetlenia ZŠ a MŠ 
v meste Senec“, ktorý bol vypracovaný na základe auditu a pasportu osvetlenia ZŠ 
a MŠ v Senci vykonaného v rok 2008 

 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
24. Udelenie odmeny primátorovi mesta  
 

- návrh predložil p. Ladislav Nádaský 
 
Uznesenie MsZ č. 87/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi 
vo výške 50% súčtu platov za obdobie II. štvrťroka  roku 2010 

2. MsZ   schvaľuje   odmenu primátorovi mesta Ing. Karolovi Kválovi vo výške 50% 
súčtu platov za obdobie II. štvrťroka roku 2010  
 

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



25. Udelenie odmeny zástupkyni primátora  
 

- návrh predložil p. Ladislav Nádaský 
 
Uznesenie MsZ č. 88/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny zástupkyni primátora p. Helene 
Nemcovej vo výške 50% súčtu platov za obdobie II. štvrťroka roku 2010  

2. MsZ   schvaľuje   odmenu zástupkyni primátora p. Helene Nemcovej vo výške 50% 
súčtu platov za obdobie II. štvrťroka roku 2010 
 

Hlasovanie: 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4; 
 
 
26. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 89/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi 
Winklerovi vo výške 30% súčtu platov za obdobie II. štvrťroka roku 2010  

2. MsZ   schvaľuje   odmenu hlavnému kontrolórovi MsZ Ing. Jánovi Winklerovi vo 
výške 30 %  súčtu platov za obdobie II. štvrťroka roku 2010 

Hlasovanie: 
Za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: 4; 
 
 
27. Rôzne 
 
Ing. Karol Kvál – primátor mesta predložil opätovne materiál z ostatného MsZ, konaného 
v júni 2010 Predĺženie prenájmu budovy polikliniky – dodatok č. 3 k NZ 

- MUDr. Príbelský – materiál nebol prerokovaný na mestskej rade 
- Ing. Kvál – materiál bol prerokovaný a schválený na mimoriadnej rade 

Pripomienky členov rady boli zapracované do dodatku k nájomnej zmluve. 
- Ing. Agárdy – poukázal, že budova starej polikliniky a priľahlé pozemky sa dajú 

vhodne využiť pre mesto  a kúpa je výhodná. Navrhol, aby sa do návrhu uznesenia 
zapracovali body, že zmluvy o predaji a o prenájme sa budú podpisovať súčasne, 
určiť termín podpisu zmlúv do 30.09.2010. 

- Mgr. Škovránek – navrhol materiál stiahnuť z rokovania 
 
Uznesenie MsZ č. 90/2010 
 

1. MsZ prerokovalo žiadosť Polikliniky Senec s.r.o., o predĺženie doby nájmu budovy 
polikliniky.  



2. MsZ súhlasí s predĺžením prenájmu budovy polikliniky podľa dodatku č. 3 k NZ, 
ktorý bude podpísaný súčasne s kúpnou zmluvou na budovu „starej polikliniky“ medzi 
Poliklinikou Senec s.r.o. a Mestom Senec 

3. MsZ určuje lehotu na podpísanie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 
01.04.2005 a Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami mesto Senec ako kupujúci 
a Poliklinika Senec s.r.o. ako predávajúci  na prevod nehnuteľnosti uvedených na LV 
19 v k. ú. Senec do 30.09.2010 

4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, toto uznesenie stráca 
platnosť.  

Hlasovanie: 
Za: 13; proti: 1; zdržal sa: 2; neprítomní: 3; 
 
V ďalšom: 
 

- Ing. Kvál – predložil petíciou občanov z nesúhlasom vydania stavebného 
povolenia pre p. Maksutiho za účelom vybudovania nadstavby budovy vedľa 
Drogérie Helena 

- PhDr. Gabriella Németh – nepovažovala za vhodné, aby mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo, či tam stavba môže byť umiestnená. Daný problém by mal vyriešiť 
stavený úrad.  
 

- na zasadnutí MsZ vystúpila p. Madarászová štatutár OZ na pomoc rodinám so 
zdravotne postihnutými deťmi Nezábudka so žiadosťou o poskytnutie finančnej 
podpory na výstavbu nového sídla združenia Nezábudka v Senci. 

- keďže z rozpočtu mesta v roku 2010 nie je možné poskytnúť pre združenie 
finančnú podporu, poslanci sa dohodli, že do mestského rozpočtu na rok 2011 
zahrnú finančné prostriedky pre združenie Nezábudka na vybudovanie Domu 
Nezábudka. Mesto Senec musí dohodnúť vhodné možnosti a podmienky, za ktoré 
by mohli byť poskytnuté finančné prostriedky. Za súhlas s poskytnutím finančných 
prostriedkov pre Nezábudku v roku 2011 poslanci hlasovali: 

 
Hlasovanie:  
Za: 14; proti: 0; zdržal sa: 1; neprítomní: 4; 

 
 
- Mgr. Galambos – poveril p. primátora, aby napísal list kompetentným orgánom 

Policajného zboru o dôležitosti zachovania OR PZ v Senci.  
 
- PhDr. Gabriella Németh – požiadala o vyznačenie parkovacích miest okolo 

ihriska, nakoľko motorové vozidlá parkujú na chodníku a zabraňujú chodcom 
v prechode 

 
- p. Duray – požiadal o odstránenie nefunkčného stĺpa v strede chodníka pri 

nákupnom stredisku Lidl 
 
Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec na záver rokovania MsZ v Senci privítal 13 - 

člennú delegáciu mestského zastupiteľstva z družobného mesta Kőszeg z MR na čele s jeho 
primátorom p. Huber Lászlóom, ktorá navštívila naše mesto z dôvodu oficiálneho podpisu 



Dohody o priateľstve a spolupráci medzi mestami Kőszeg a Senec, schválenej MsZ v Senci 
dňa 24.6.2010. Po úvodných prejavoch primátorov oboch miest a odovzdaní daru mesta 
Kőszeg nášmu mestu sa pristúpilo k slávnostnému podpisu Dohody o priateľstve a spolupráci. 
Recipročne bude táto Dohoda o priateľstve a spolupráci na maďarskej strane podpisovaná dňa 
25.9.2010 v meste Kőszeg. 
 
 

Ing. Karol Kvál, primátor mesta po závere diskusie a slávnostnom podpise Dohody 
o priateľstve a spolupráci poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie mestského 
zastupiteľstva ukončil.  

 

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

 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
 
 
 
 
 
 
Mgr. František Podolský  ............................................... 
 
 
 
Ing. Gabriel Klokner   ............................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 14.09.2010 
 


