
Zápisnica 
zo zasadnutia ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 21. decembra 2010 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  Ing. Gabriel Agárdy 
   p. Roman Voško  
 
 Primátor mesta, Ing. Karol Kvál, v zmysle § 12, ods.1, 3 veta zák. č. 369/1990 Zb.z. 
zvolal ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (ďalej už len MsZ) na 21.decembra 
roku 2010. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ Ing. Karol Kvál - 
primátor mesta určil pánov Ing. Gabriela Agárdyho a Romana Voška. Za zapisovateľku Mgr. 
Bronislavu Gašparovú.  
 
Program 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského  
zastupiteľstva (predkladá predseda mestskej volebnej komisie Ing. Vojtek) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle § 12, ods.2, prvá veta,  ods.3, tretia veta, 
ods.5. tretia veta a ods.6, tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie,  volebnej komisie, komisie na ochranu 
verejného záujmu a komisie na prešetrenie sťažností podaných na primátora, hlavného 
kontrolóra a poslanca v zmysle §5, Druhej časti  Rokovacieho poriadku MsZ v Senci 

10. Návrh na zriadenie mestskej rady (ďalej len MsR) a voľba jej členov 
11.  Návrh na  zriadenie komisií mestského zastupiteľstva  
12. Návrh na poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov v zmysle §7, písm. 

h,  druhej časti Rokovacieho poriadku MsZ v Senci 
13. Návrh na určenie mesačného  platu primátora v zmysle zák. č. 253/1994 Z. z. 
14. Návrh termínov  zasadnutí MsZ a MsR v Senci na rok 2011 
15. Diskusia 
16. Záver 

 
V úvode rokovania MsZ p. primátor privítal prizvaných hostí pp. Ing. Pavla Freša – 

predsedu BSK, Ing. Lászlo Vojteka, CSc. - predsedu MsVK, prednostu Obvodného úradu 
v Senci pána Mgr. Milana Stranovského, riaditeľa Pozemkového úradu v Senci - Ing. Jozefa 



Frča,  prednostu OÚ životného prostredia v SC - PhDr. Martina Doboša a pána JUDr. Igora 
Sviteka – riaditeľa Katastrálneho úradu v Senci.  
 
 
3. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 
zastupiteľstva 
 
- oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce predniesol Ing. Lászlo Vojtek, 
CSc. predseda MsVK. 
 
Uznesenie MsZ č. 124/2010 
MsZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Senec. 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
 
 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta 
 

- Ing. László Vojtek, CSc., predseda MsVK, prečítal nahlas zákonom predpísaný text 
sľubu, následne novozvolený primátor zložil sľub a prevzal od Ing. Vojteka, predsedu 
MsVK Osvedčenie za primátora mesta Senec., potom svojim podpisom písomne 
potvrdil Sľub primátora a podpísal sa do pamätnej knihy mesta a následne prevzal 
z rúk Ing. Vojteka, predsedu MsVK, insígnie mesta Senec. 

 
Uznesenie MsZ č. 125/2010 
MsZ v Senci konštatuje, že novozvolený primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál zložil 
zákonom predpísaný sľub primátora mesta 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
 
 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 

- Ing. Gabriel Agárdy prečítal zákonom predpísaný text sľubu poslancov MsZ 
v slovenskom jazyku a následne na to odborný preklad sľubu poslancov v maďarskom 
jazyku. Potom, čo odznel text sľubu poslancov, Ing. Lászlo Vojtek, CSc. – predseda 
MsVK odovzdal novozvoleným poslancom Osvedčenie za poslanca MsZ. 
Novozvolení poslanci potom každý po jednom zložili sľub novozvolenému 
primátorovi mesta, Ing. Karolovi Kválovi. Následne svojim podpisom písomne 
potvrdili svoj sľub a zároveň sa podpísali sa do pamätnej knihy mesta.  

 



Uznesenie MsZ č. 126/2010 
MsZ v Senci konštatuje,  že zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci  zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

Gabriel Agárdy, Ing.                                                   
Dušan Badinský, Ing.                                                  
Rudolf Bittner, Ing.                                                     
Zdenek Černay                                                           
Emese Dobošová, MUDr.                                          
Rudolf Galambos, Mgr.                                              
Juraj Gubáni, Ing.                                                       
Gašpar Józan, Ing.                                                      
Zuzana Lovísková, Bc.                                               
Ladislav Nádaský                                                       
Helena Nemcová                                                        
Gabriella Németh, PhDr.                                   
Maroš Ožvald, Mgr.                                          
František Podolský, Mgr.                                           
Marián Príbelský, Mudr. CSc.                                    
Pavol Škovránek, Mgr.                                               
Jana Turanská                                                            
Martina Valachová                                                     
Roman Voško                                                           

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

- Ing. Pavol Frešo – predseda Bratislavského samosprávneho kraja – poprial  
novozvoleným poslancom veľa úspechov a správnych rozhodnutí  v nasledujúcom 
volebnom období 

 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 

- V úvode svojho vystúpenia Ing. Karol Kvál – novozvolený primátor mesta poveril p. 
poslankyňu Helenu Nemcovú výkonom funkcie - zástupkyňa primátora mesta Senec. 
Vo svojom príhovore poukázal, že rozvoj mesta chce orientovať progresívnym 
smerom do nasledujúcich štyroch rokov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného 
rozvoja a prosperity nášho mesta a kvalitatívne dobrého a lepšieho spolužitia občanov. 
Verí, že v rozhodovaní o záujmoch mesta s novozvolenými poslancami bude hľadať a 
nachádzať názorovú jednotu a že spoločne s poslancami MsZ budú spoločne 
pokračovať v prospech občanov a rozvoja mesta Senec. 

 
Uznesenie MsZ č. 127/2010 
MsZ v Senci berie na vedomie vystúpenie novozvoleného primátora mesta Senec 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 



 
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 

- Ing. Agárdy – požiadal, aby sa bod 10 upravil nasledovne: „Návrh na zriadenie 
mestskej rady“. Navrhol, voľbu členov rady presunúť na najbližšie mestské 
zastupiteľstvo. V bode 11 navrhol určiť komisie mestského zastupiteľstva. Predsedov 
a členov komisií navrhol ustanoviť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

- poslanci z uvedenými návrhmi súhlasili a program ustanovujúceho zastupiteľstva 
schválili so zmenami navrhovanými poslancom Ing. Gabrielom Agárdym.  

 
Uznesenie MsZ č. 128/2010 

1. MsZ prerokovalo predložený program ustanovujúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Senci 

2. MsZ schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
 
8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle § 12, ods.2, prvá veta,  ods.3, tretia veta, 
ods.5. tretia veta a ods.6, tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 

- Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec navrhol poveriť zvolávaním a vedením 
mestského zastupiteľstva poslanca Ing. Gašpara Józana. Poslanci nemali iný 
pozmeňujúci návrh a s uvedeným návrhom pána primátora súhlasili. 

Uznesenie MsZ č. 129/2010 
MsZ v Senci poveruje  poslanca Ing. Gašpara Józana zvolávaním a vedením  mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0 
 
 
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie,  volebnej komisie, komisie na ochranu 
verejného záujmu a komisie na prešetrenie sťažností podaných na primátora, hlavného 
kontrolóra a poslanca v zmysle §5, Druhej časti  Rokovacieho poriadku MsZ v Senci 
 

- Ing. Karol Kvál – primátor mesta vyzval poslancov, aby navrhli členov navrhovaných 
komisií. Poslanci navrhli za členov menovitých komisií nasledovných poslancov: 

 
Uznesenie MsZ č. 130/2010 
MsZ v Senci volí členov mandátnej komisie 



Mgr. Pavol Škovránek 
Ladislav Nádaský 
Mgr. Rudolf Galambos 
 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0 
 
Uznesenie MsZ č. 131/2010 
MsZ v Senci volí členov návrhovej komisie 
Roman Voško 
Zdenek Černay 
MUDr. Emese. Dobošová 
 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie MsZ č. 132/2010 
MsZ v Senci volí členov volebnej komisie 
Bc. Zuzana Lovisková 
MUDr. Marián Príbelský, CSc. 
Ing. Rudolf Bittner 
 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie MsZ č. 133/2010 
MsZ v Senci volí členov komisie na ochranu verejného záujmu 
PhDr. Gabriella Németh 
Mgr. František Podolský 
Jana Turanská 
 
Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie MsZ č. 134/2010 
MsZ v Senci volí členov komisie na prešetrenie sťažností podaných na primátora, hlavného 
kontrolóra a poslanca 
Ing. Dušan Badinský 
Mgr. Maroš Ožvald 
Helena Nemcová 
 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 0 
 
 
 
 



10. Návrh na zriadenie mestskej rady 
 

- p. poslanec, Ing. Gašpar Józan navrhol, aby sa mestská rada skladala z piatich členov. 
Poslanci MsZ s uvedeným návrhom súhlasili. 

Uznesenie MsZ č. 135/2010 
MsZ v Senci zriaďuje Mestskú radu v Senci v počte 5 členov 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
 
 
11. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 
 

- Roman Voško predložil návrh, aby sa komisia životného prostredia a komisia 
cestovného ruchu zlúčila. 

- poslanci za uvedený návrh hlasovali: 

Hlasovanie:  
Za: 6, proti: 9, zdržal sa: 4, neprítomný: 0 
Uvedený návrh neprešiel hlasovaní a nebol odsúhlasený. 
 
 
Uznesenie MsZ č. 136/2010 
MsZ v Senci zriaďuje komisie Mestského zastupiteľstva v Senci a to: 
Komisia cestovného ruchu 
Komisia životného prostredia 
Komisia výstavby a územného plánovania 
Komisia sociálna, zdravotná 
Komisia podnikateľskej činnosti 
Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania 
Komisia finančná komisia 
Komisia športu 
Komisia priestupková a verejného poriadku 
a 
Redakčná rada mestských novín „ Senčan“ 
 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 4, neprítomný: 0 
 
 
 
12. Návrh na poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov v zmysle §7, písm. 
h,  druhej časti Rokovacieho poriadku MsZ v Senci 
 

- Ing. Karol Kvál navrhol nasledovných poslancov vykonávaním občianskych obradov: 
pp. PhDr. Gabriellu Németh, p. Romana Voška, Ing. Dušana Badinského a Mgr. Pavla 
Škovránka. Vyzval poslancov o ďalšie návrhy na sobášiacich.  

- poslanci nepredložili žiadne návrhy a s návrhom p. primátora súhlasili. 



 
 
Uznesenie MsZ č. 137/2010 
MsZ v Senci poveruje vykonávaním občianskych obradov poslancov MsZ v Senci: 
PhDr. Gabriella Németh 
Ing. Dušan Badinský 
Mgr. Pavol Škovránek 
Roman Voško 
 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 0 
 
 
 
 
13. Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta v zmysle zák. č, 253/1994 Z.z.  
 

- návrh predložila a zdôvodnila Ing. Répássyová – prednostka MsÚ   

 
Uznesenie MsZ č. 138/2010 

1. MsZ prerokovalo návrh  určenia mesačného platu primátora mesta v súlade so 
zákonom NR SR  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a  primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 
mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami. 

2. MsZ schvaľuje mesačný plat primátora mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 
Z.z. právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v 
znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ v Senci č. 39/2010, zo dňa 
20.5.2010 v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 
voľbami  

a) na základe § 3 a § 4 odst. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v znení neskorších 
predpisov – 2,81 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok 

b) na základe § 4 odst. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v znení neskorších 
predpisov zvyšuje tento plat na 1,6 násobok ustanovenia § 4 odst. 1 zákona NR 
SR č. 253/1994 Z.z. právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a  
primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

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



14. Návrh termínov zasadnutí MsZ a MsR v Senci na rok 2011 
 

- Mgr. Škovránek požiadal, aby sa prvý termín zasadnutia MsZ, ktorý je stanovený na 
24.02.2011 presunul na 17.02.2011 z dôvodu konania polročných prázdnin. Poslanci 
z uvedeným návrhom súhlasili. 

- Ing. Józan navrhol, aby sa všetky zasadnutia MsZ presunuli zo štvrtka na utorok. 
Poslanci za návrh p. Józana hlasovali. 

Hlasovanie: 
Za: 3, proti: 16, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
Uvedený návrh neprešiel hlasovaním 
 
Uznesenie MsZ č. 139/2010 

1. MsZ prerokovalo návrh „Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Senci na kalendárny rok 2011“  

2. MsZ schvaľuje termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci 
na kalendárny rok 2011 s úpravou v zmysle návrhu p. poslanca Škovránka 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
 
15. Diskusia 
 
V závere rokovania Ing. Répássyová, prednostka MsÚ, predstavila prítomnému 
novozvolenému MsZ  tím  vedúcich zamestnancov pracovných odborov MsÚ Senec. 
 

Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta – Ing. Karol Kvál poďakoval všetkým 
prítomným, pp. poslankyniam a poslancom  za ich účasť na ustanovujúcom zasadnutí MsZ, 
poprial im do budúcnosti všetko dobré, veľa úspechov v pracovnom ale aj v osobnom živote 
a krásne a pokojné vianočné sviatky. 

 
 
 

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

 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
 
Roman Voško     ............................................... 
 
 
Ing. Gabriel Agárdy    ............................................... 
 
Zapísala: 
Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 22.12.2010 


