
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 09. decembra 2010 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  MUDr. Dobošová Emese 
   MUDr. Príbelský Marián  
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VII. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 
2010 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice Ing. 
Karol Kvál - primátor mesta určil MUDr. Emese Dobošovú a MUDr. Mariána Príbelského. 
Za zapisovateľku Mgr. Bronislavu Gašparovú.  
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec 
4. Zmena rozpočtu v MsKS na rok 2010 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec ma roky 2011-2013 

a k návrhu rozpočtu MsKS na roky 2011 - 2013 
6. Návrh rozpočtu v MsKS na rok 2011-2013 
7. Vyhodnotenie LTS 2010 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
8. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2011 
9. Navýšenie základného imania Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
10. VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
11. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2010  
12. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2011 – 2013  
13. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec 
14. Dodatok č. 1k VZN č. 6/2009 o pravidlách času v obchode a času prevádzky služieb  
15. Príloha č. 2 k k VZN č. 8/2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a školského zariadenia, ktoré sú 
zriadené na území Mesta Senec na rok 2010  

16. VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia 

17. Návrh VZN Mesta Senec – Prevádzkový poriadok 
18. Návrh VZN Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec 
19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2010 
20. Rokovací poriadok Komisií MsZ v Senci 
21. Rozšírenie výmery prenájmu pozemku – p. č 3499/2 v k. ú. Senec 
22. Návrh na zriadenie vecného bremena (SPP) 
23. Udelenie odmeny primátorovi mesta 
24. Udelenie odmeny zástupkyni primátora 
25. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi  
26. Rôzne 
27. Záver 



- Ing. Agárdy – navrhol do bodu rôzne zaradiť bod:  Udelenie odmeny poslancom  
Mestského zastupiteľstva v Senci a bod: Vyjadrenie zástupcov poslaneckých klubov 
na konci volebného obdobia 

- Ing. Winkler – navrhol zmeniť poradie prerokovávaných bodov navrhnutého 
programu v nasledovnom poradí: 4, 11, 7, 8, 9, 5, 6, 10, 12, 13 

- Ing. Répássyová  - navrhla stiahnuť bod 14 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009 
o pravidlách času v obchode a času prevádzky služieb  z rokovania MsZ, nakoľko 
Mestu Senec bol doručený protest prokurátora proti tomuto VZN  

- poslanci s uvedenými návrhmi jednohlasne súhlasili 
 
Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
2. Kontrola uznesení ostatného zasadnutia MsZ zo dňa 21. októbra 2010 
 
 Kontrola uznesení ostatného zasadnutia MsZ zo dňa 21.10.2010 prebehla bez 
námietok poslancov MsZ v Senci.  
 
3. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie  
 

- Ing.Karol Kvál – primátor mesta informoval poslancov o dianí v meste Senec za 
uplynulé obdobie od ostatného zasadnutia MsZ 

 
 
4. Zmena rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku na rok 2010  
- informáciu predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ MsKS 
 
Uznesenie MsZ č. 100/2010 
  

1. MsZ  prerokovalo zmenu rozpočtu v MsKS na rok 2010 
Výnosy:  493 216 € 
Náklady:  493 216 € 

2. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu v MsKS na rok 2010 
Výnosy:  493 216 € 
Náklady:  493 216 € 

Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
11. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2010  

- informáciu predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky mesta 

 

Uznesenie MsZ č. 101/2010 
 

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



- príjmy celkom     12 744 520 € 

  z toho:  bežné príjmy    9 900 546 €  

    kapitálové príjmy   1 336 831 €  

    príjmové FO    1 507 143 € 

- výdavky celkom     12 744 520 €  

  z toho:  bežné výdavky   9 694 937 €  

    kapitálové výdavky   2 776 303 €  

    výdavkové FO      273 280 € 

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

- príjmy celkom     12 744 520 € 

  z toho:  bežné príjmy    9 900 546 €  

    kapitálové príjmy   1 336 831 €  

    príjmové FO    1 507 143 € 

- výdavky celkom     12 744 520 €  

  z toho:  bežné výdavky   9 694 937 €  

    kapitálové výdavky   2 776 303 €  

    výdavkové FO      273 280 € 

 

Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
 
 
7. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny 2010 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
- materiál predložil a informoval poslancov Ing. Róbert Podolský – konateľ mestskej 
obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. 
- Ing. Janette Matúšová – predsedkyňa DR spol. SCR Senec, s.r.o informovala prítomných, že 
materiály týkajúce sa obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli prerokované na zasadnutí 
dozornej rady SCR Senec, s.r.o.  
 
Uznesenie MsZ č. 102/2010 
 

1. MsZ  prerokovalo Správu o vyhodnotení Letnej turistickej sezóny 2010 mestskej 
obch. spoločnosti  Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

2. MsZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení Letnej turistickej sezóny 2010 mestskej 
obch. spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. 

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



8. Obchodno-finančný plán mestskej obch. spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, 
s.r.o. na rok 2011 
- informáciu predložil Ing. Róbert Podolský – konateľ SCR Senec, s.r.o. 
 
Uznesenie MsZ č. 103/2010 
 

1. MsZ  prerokovalo Obchodno-finančný plán mestskej obch. spoločnosti SCR Senec, 
s.r.o.  na rok 2011 

2. MsZ schvaľuje berie na vedomie Obchodno-finančný plán mestskej obch. spoločnosti 
SCR Senec, s.r.o.  na rok 2011 

Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
9. Navýšenie základného imania v mestskej obch. spoločnosti Správa cestovného ruchu 
Senec, s.r.o. 
- materiál predložila  a o dôvodoch navýšenia informovala Ing. Janette Matúšová – vedúca  
odb. ekonomiky mesta a predsedkyňa DR mestskej obch. spoločnosti SCR Senec, s.r.o. 
 
Uznesenie MsZ č. 104/2010 
 

1. MsZ prerokovalo navýšenie základného imania mestskej obchodnej spoločnosti 
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., o 5 000,- Eur  

2. MsZ schvaľuje navýšenie základného imania mestskej obchodnej spoločnosti Správa 
cestovného ruchu Senec, s.r.o., o 5 000,- Eur 

3. MsZ odporúča Valnému zhromaždeniu obchodnej spoločnosti Správa cestovného 
ruchu Senec, s.r.o., schváliť navýšenie základného imania spoločnosti Správa 
cestovného ruchu Senec, s.r.o., o 5 000,- Eur 

Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  Mesta Senec na roky 2011 – 2013 
a k návrhu rozpočtu  Mestského kultúrneho strediska na roky 2011 – 2013  
 
- materiály predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór mesta  
 
Uznesenie MsZ č. 105/2010 
 

1. MsZ prerokovalo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu 
Mesta Senec na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska 
na roky 2011 – 2013  

2. MsZ berie na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
rozpočtu Mesta Senec na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho 
strediska v Senci na roky 2011 – 2013 

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



6. Návrh rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku na rok 2011 – 2013 
 
- materiál predložil a informoval Mgr. Peter Szabo – riaditeľ MsKS v Senci 
 
Uznesenie MsZ č. 106/2010 
 

1. MsZ  prerokovalo Návrh rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku  v Senci na roky 
2011 – 2013  

2. MsZ schvaľuje rozpočet v Mestskom kultúrnom stredisku  v Senci na rok 2011 
Výnosy:  685 363 € 
Náklady 685 363 € 

3. MsZ berie na vedomie Návrh rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku  v Senci na 
roky 2011 - 2013 

Výnosy r. 2012:  550 351 €  
Náklady r. 2012:  550351  € 
Výnosy r. 2013:  586 304 €  
Náklady r. 2013:  586 304  € 
 

Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec a miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 
 
- materiál predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky mesta  
- p. Černay nesúhlasí s navrhovaným navýšením sadzby dane za vyhradené parkovacie miesta  
II. alternatíva. Navrhol v meste zriadiť platené parkoviská.  
MUDr. Dobošová – súhlasí so zavedením platených parkovísk. Navrhuje spoplatniť 
parkovisko pri budove štátne polície oproti reštaurácii Marathón 
 
 
Uznesenie MsZ č. 107/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 
2011 

2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 
v predloženom znení a zároveň  v 4. časti, čl. 11, ods. 10 písm. h) schvaľuje 
alternatívu  navrhovaná sadzba I. 

 

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



12. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2011 – 2013 
- materiál po predložení návrhov a rozpočtových požiadaviek jednotlivých odborných 
pracovísk MsÚ a po prerokovaní vo vedení mesta vypracovala a o návrhu informovala Ing. 
Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky 

p. Černay – požiadal, aby do nasledujúcich rokov v rozpočte bola zahrnutá položka na 
rekonštrukciu cesty na Sv. Martin 

 

Uznesenie MsZ č. 108/2010 

1. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2011 - 2013 
2. MsZ schvaľuje rozpočet Mesta Senec na rok 2011 

- príjmy celkom    14 949 570 € 

  z toho:  bežné príjmy  10 427 585 €  

    kapitálové príjmy   2 877 925 €  

    príjmové FO    1 644 060 € 

- výdavky celkom    14 949 570 €  

  z toho:  bežné výdavky 10 427 518 €  

    kapitálové výdavky   4 291 170 €  

    výdavkové FO      230 882 € 

 3.         MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2012 a 2013 

- príjmy celkom r. 2012   13 333 990 € 

- výdavky celkom r. 2012   13 333 990 € 

 

- príjmy celkom r. 2013   13 541 125 € 

- výdavky celkom r. 2013   13 541 125 € 

 

Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 

13. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec 
- informovala Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky 

- PhDr. Németh – požiadala, aby boli vyvodené dôsledky  

- Ing. Agárdy – navrhol doplniť návrh na uznesenie o bod 3, kde by sa uviedla dôslednejšia 
kontrola pohľadávok  

 

Uznesenie MsZ č. 109/2010 

1. MsZ prerokovalo v zmysle čl.15 VZN č. 3/2009 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 36 178,96 € podľa prílohy 



2. MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 36 178,96 € podľa prílohy 
3. MsZ ukladá prednostke Mestského úradu v Senci dôslednú kontrolu pohľadávok, aby 

sa zabránilo v čo najnižšom rozsahu premlčanie pohľadávok  

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

 

14. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb 
- materiál bol na žiadosť Ing. Jarmily Répássyovej – prednostke MsÚ stiahnutý z rokovania, 
nakoľko Mestu Senec bol doručený  protest prokurátora proti tomuto VZN 

 

15. Príloha č. 2 k VZN č. 8/2009 schváleného uznesením MsZ č. 133/2009 zo dňa 
10.12.2009, ktorou sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec na rok 2010 
- informoval Mgr. Anton Kubliniak 

 

Uznesenie MsZ č. 110/2010 

1. MsZ prerokovalo prílohu č. 2 k VZN č. 8/2009 schváleného uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 133/2009 zo dňa 10. 12. 2009, ktorou sa určuje výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta 
Senec na rok 2010.      

2. MsZ schvaľuje prílohu č. 2 k VZN č. 8/2009 schváleného uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 133/2009 zo dňa 10. 12. 2009, ktorou sa určuje výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta 
Senec na rok 2010. 

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

16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o výške dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
- VZN predložil Mgr. Anton Kubliniak – pracovník školského úradu 

 

Uznesenie MsZ č. 111/2010 

1. MsZ prerokovalo VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia. 



2. MsZ ruší VZN Mesta Senec č. 8/2009, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
č. 133/2009 zo dňa 10. 12. 2009. 

3. MsZ schvaľuje VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia. 

 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
 
17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec – Prevádzkový poriadok 
pohrebísk 
- materiál predkladala a o zmenách v príslušnej legislatíve  informovala Ing. Jarmila 
Répássyová – prednostka MsÚ 
- PhDr. Németh – zaujímala sa ako sa postupovalo a ako sa bude postupovať v prípade keď si 
niekto vybudoval, alebo vybuduje hrobové miesto nie podľa daných rozmerov 
- poslanci navrhli určiť osobu na mestskom úrade, ktorá bude určovať pravidlá výstavby 
hrobových miest 
- Ing. Józan – navrhol doplniť Čl. 16 – že ak si nájomca vybuduje neoprávnene hrobové 
miesto, musí ho po výzve odstrániť  
- Ing. Kvál – do pol roka sa musí daný problém s budovaním neoprávnených hrobových miest 
odstrániť 
 
 
Uznesenie MsZ č. 112/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec – Prevádzkový 
poriadok pohrebísk.  

2. MsZ  súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec – Prevádzkový 
poriadok pohrebísk bez pripomienok 

 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 

 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste 
Senec 
- informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta  

 

Uznesenie MsZ č. 113/2010 

 
1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc 

v meste Senec 



2. MsZ  súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc 
v meste Senec 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1 
 

19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2011 
- materiál predložil Ing. Jáín Winkler – hlavný kontrolór 

- Ing. Józan – navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 
2011 o bod: Kontrola nájomných zmlúv – umiestňovanie reklamných pútačov  

 

Uznesenie MsZ č. 114/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na  I. polrok 
2011      

2. MsZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 
a poveruje ho vykonať kontroly v zmysle plánu  

Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
 
20. Rokovací poriadok Komisií mestského zastupiteľstva v Senci 
- materiál predložila a o návrhu informovala Ing. Jarmila Répássyová prednostka MsÚ a Mgr. 
Martina Grambličková – právnička MsÚ 

- poslanci sa dohodli, že komisia bude mať najviac 9 členov  

 

Uznesenie MsZ č. 115/2010 

1. MsZ  prerokovalo Rokovací poriadok Komisií Mestského zastupiteľstva v Senci. 
2. MsZ schvaľuje Rokovací poriadok Komisií Mestského zastupiteľstva v Senci 

s pripomienkami, ktoré budú zapracované do materiálu 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 

 
 
21. Rozšírenie výmery prenájmu pozemku – p.č. 3499/2 v k.ú. Senec 
 
- materiál predkladala a vysvetlenie k nemu podala Mgr. Viera Žilková – právnička MsÚ 
 
Uznesenie MsZ č. 116/2010 
 

1. MsZ prerokovalo rozšírenie výmery prenájmu pozemku časť p.č. 3499/2 (parkovisko 
pri pošte) z výmery 536 m2 na výmeru 611 m2 za pôvodných podmienok pre Správu 
cestovného ruchu, Senec s.r.o.  



2. MsZ súhlasí s rozšírením výmery prenájmu pozemku  časť p.č. 3499/2 (parkovisko 
pri pošte) z výmery 536 m2 na výmeru 611 m2 za pôvodných podmienok pre Správu 
cestovného ruchu, Senec s.r.o.  

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

 
 
22. Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti 
- o materiáli informoval Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 117/2010 
 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Senec: 

Mesto Senec zriaďuje v prospech oprávneného SPP, a.s., ako aj všetkých ďalších budúcich 

oprávnených a nimi poverených osôb – vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť 

Mesta Senec ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach 

- pozemku parc.č. 904/207 zastavané plochy o výmere 40 m2 a pozemku parc.č. 904/208 

zastavané plochy o výmere 139 m2, k.ú. Senec, podľa geometrického plánu č. 26/2010 

vyhotoveného GEO-ARCH Ing. Pavlom Hykšom: 

a) právo stavby – regulačnej stanice plynu  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavieb a zariadení a ich odstránenie  

c) prechod, prejazd, vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním povereným osobám 

v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti 

Vecné bremená sa zriaďujú ako vecné bremeno in rem. 

Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a odplatne. Oprávnený SPP, a.s. je povinný  

zaplatiť za zriadenie vecných bremien povinnému Mestu Senec dohodnutú odplatu vo výške 

10,- €/m2 t.j. 1790,- € jednorazovo. 

2. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena v k.ú. Senec:  

Mesto Senec zriaďuje v prospech oprávneného SPP, a.s., ako aj všetkých ďalších budúcich 

oprávnených a nimi poverených osôb – vecné bremená, predmetom ktorých je povinnosť 

Mesta Senec ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach 

- pozemku parc.č. 904/207 zastavané plochy o výmere 40 m2 a pozemku parc.č. 904/208 



zastavané plochy o výmere 139 m2, k.ú. Senec, podľa geometrického plánu č. 26/2010 

vyhotoveného GEO-ARCH Ing. Pavlom Hykšom: 

a) právo stavby – regulačnej stanice plynu  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavieb a zariadení a ich odstránenie  

c) prechod, prejazd, vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním povereným osobám 

v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti 

Vecné bremená sa zriaďujú ako vecné bremeno in rem. 

Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a odplatne. Oprávnený SPP, a.s. je povinný  

zaplatiť za zriadenie vecných bremien povinnému Mestu Senec dohodnutú odplatu vo výške 

10,- €/m2 t.j. 1790,- € jednorazovo. 

3. MsZ určuje lehotu na zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena do 6 mesiacov 
odo dňa schválenia tohto uznesenia.   

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

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

 
 
23. Udelenie odmeny primátorovi mesta  
- návrh predložil Ing. Gabriel Agárdy – poslanec MsZ 
 
Uznesenie MsZ 118/2010 
 

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

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

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

 
24. Udelenie odmeny zástupkyni primátora mesta  
- návrh predložil Ing. Gabriel Agárdy – poslanec MsZ 
 
Uznesenie MsZ 119/2010 
 

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



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

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

 
 
25. Udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi  
- návrh predložil Ing. Gabriel Agárdy – poslanec MsZ 
 
Uznesenie MsZ 120/2010 
 

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

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

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

 
 
26. Rôzne 
 
Udelenie odmeny poslancom MsZ 

- na návrh p. poslanca Ing. Gabriela Agárdyho, p. primátor Ing. Karol Kvál predložil 
návrh na udelenie odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva v Senci 

- p. Nemcová – sa vzdala navrhovanej odmeny pre poslancov  

Uznesenie MsZ č. 121/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny 18-tim poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Senci (mimo odmeny pre p. Nemcovú – zástupkyňu primátora) za 
obdobie rokov 2007 - 2010 vo výške 200,- €/poslanec  

2. MsZ   schvaľuje   odmenu 18-tim poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci  
(mimo odmeny pre p. Nemcovú – zástupkyňu primátora) za obdobie rokov 2007 - 
2010 vo výške 200,- €/poslanec  

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

 

 

- zástupcovia poslaneckých klubov (Ing. Agárdy – SMK-MKP, Mgr. Ivan Fendek – 
KDH, MUDr. Emese Dobošová – SMER-SD, Ing. Józan – NK) vyjadrili poďakovanie 
za dobrú spoluprácu za ostatné volebné obdobie 

 



Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 6/2009 zo 
dňa 10.09.2009  

- dňa 8.12.2010 bol Mestu Senec doručený protest prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 6/2009 z 10.9.2009. Podľa ustanovenia § 25 
ods. 2 až 4 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov je 
orgán verejnej správy povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 
Na základe uvedeného p. prednostka MsÚ Jarmila Répássyová predložila návrh 
uznesenia.  

Uznesenie MsZ č. 122/2010 
1. MsZ prerokovalo protest prokurátora proti VZN mesta Senec č. 6/2009 z 10.09.2009 
2. MsZ rozhodlo, že protestu  prokurátora proti VZN mesta Senec č. 6/2009 z 10.09.2009 

vyhovuje  

 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
 
 
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (ponuka na odpredaj majetku štátu – vzdelávacieho 
zariadenia Ministerstva hospodárstva SR) 

- informoval Ing. Karol Kvál 

 
Uznesenie MsZ č. 123/2010 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – vzdelávacieho zariadenia 
v Senci – stavba súpisné číslo 2764 postavená na pozemku parc.č. 2371/84 v k.ú. 
Senec od SR – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za kúpnu cenu vo 
výške 132 000,- €.  

2. MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti – vzdelávacieho zariadenia v Senci – stavba 
súpisné číslo 2764 postavená na pozemku parc.č. 2371/84 v k.ú. Senec od SR – 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za kúpnu cenu vo výške 132 000,- €.  

3. MsZ poveruje primátora Mesta Senec, k ďalším rokovania na ministerstve 
hospodárstva, týkajúceho sa odkúpenia nehnuteľnosti.   

 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3 

 

 

 

 

 

 



- Pán poslanec, Ing. Gašpar Józan pozval všetkých prítomných na okrúhly stôl, ktorý sa 
bude konať dňa 10.12.20010 v kinosále MsKS o 18.00 hod. 

 

Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta – Ing. Karol Kvál poďakoval všetkým 
prítomným pánom poslancom a pani poslankyniam za ich aktívne pôsobenie v rámci 
najvyššieho samosprávneho orgánu za uplynulé štvorročné volebné obdobie, za ich 
zodpovedný vzťah k riešeniu vecí verejných v našom meste  a poprial im do budúcnosti 
všetko dobré, veľa úspechov v pracovnom ale aj v osobnom živote a zároveň im odovzdal 
v mene mesta Senec ďakovné listy primátora.  

 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
 
 
 
 
MUDr. Emese Dobošová   ............................................... 
 
 
 
MUDr. Marián Príbelský   ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 14.12.2010 
 

 
 
 


