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Z á p i s n i c a 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, konaného dňa 07.04.2011 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Overovatelia: PhDr. Gabriella Németh 
    Jana Turanská      
                        

Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré 
zvolal v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Pán primátor v úvode zasadnutia privítal 
prítomných poslancov ako aj hostí JUDr. Dušana Valeka, riaditeľa OR PZ SR a Mgr. Milana 
Stranovského, prednostu OÚ Senec. Skonštatoval, že na otvorení zasadnutia bolo prítomných 18 
poslancov, p. zástupkyňa Helena Nemcová sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. 

Za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne p. Jana Turanská a p. PhDr. Gabriella 
Németh. Za zapisovateľku bola stanovená pani Silvia Némethová. 

P R O G R A M:       

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ 
4. Iniciatívny návrh Ing. Józana - stanovenie priorít MsZ na obdobie 2011-2014 
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2005, ktorým sa určuje 

metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a  školského zariadenia, ktorým sa mení 
príloha č. 2 tohto VZN  

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb 

8. Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

9. Návrh dodatku č.2 k VZN mesta Senec č.3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
v znení dodatku č.1 

10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2010 
11. Žiadosť obce Kráľová pri Senci o zaradenie pozemku vo vlastníctve obce do riešeného územia 

v Územnom pláne mesta Senec 
12. Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov MsZ Senec schválené 

uznesením MsZ č. 73/2010 zo dňa 09.09.2010 
13. Dodatok č. 2, ktorým sa menia alebo dopĺňajú Zásady odmeňovania členov stálych a dočasne 

zriadených komisií MsZ Senec a Redakčnej rady schválené uznesením MsZ č. 74/2010 zo dňa 
09.09.2010 

14. Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti 
na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Senec, schválené uznesením MsZ č. 75/2010 
zo dňa 09.09.2010 

15. Projekt modernizácie osvetlenia ZŠ a MŠ v Senci vrátane návrhu spôsobu financovania projektu 
16. Prenájom pozemkov / Hakobian Andranik / 
17. Prenájom nebytových priestorov / SCR Senec, s.r.o. / 
18. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov / Renáta Madarászová / 
19. Prenájom pozemkov / TJ Slávia Senec / 
20. Návrh na zámenu nehnuteľností / Ing. Ľubomír Novák / 
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21. Návrh na odpredaj nehnuteľností / Timea Detariová / 
22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Karol Havlík / 
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / JUDr. Alžbeta Horváthová / 
24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / MUDr. Ján Koller / 
25. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Vladimír Šulák / 
26. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Jozef Polčic / 
27. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Vladimír Císar / 
28. Návrh na zriadenie vecného bremena / Ing. Ľuboš Magula / 
29. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Terézia Kolláriková / 
30. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Ľuboš Magula / 
31. Návrh na odpredaj nehnuteľností / Štefan Šupala, Karol Czére / 
32. Návrh na odpredaj nehnuteľností / Lovci Dušan /  
33. Návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva formou odkúpenia nehnuteľností/ Mgr. Gejza Varga/ 
34. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010- 2018 
35. Projekt „ Program informačno- komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci“ 
36. Projekt „ Terminál integrovanej dopravy v Senci“ 
37. Zrušenie Uznesenia MsZ č. 85/2010 zo dňa 09.09.2010 
38. Rôzne 

38a) Žiadosť p. poslankyne Valachovej / zámer na vybudovanie skateparku v Senci / 
38b) Žiadosť p. poslanca Ing. Gubániho / prenos hokejových zápasov v rámci MS 

prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky na verejnom priestranstve / 
38c) Žiadosť p. Valachovej / zámer prevádzkovania  MHD v meste Senec / 

39. Záver 
 
Na začiatku rokovania požiadal poslanec Ladislav Nádaský p. primátora aj prítomných poslancov do 
budúceho rokovania MsZ o zníženie počtov bodov na rokovaní MsZ. 

PhDr. Gabriella Németh s p. Nádaským súhlasila a navrhla zvolať zasadnutia MsZ častejšie s menším 
počtom bodov na rokovanie, v dôsledku čoho by bolo viac času na dôslednejšie venovanie sa 
jednotlivým bodom rokovania určitej problematiky. 

Ing. Kvál súhlasil, následne požiadal stiahnuť bod 9) „ Návrh dodatku č.2 k VZN mesta Senec 
č.3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatku č.1“ z rokovania MsZ z dôvodu 
prijatia pripomienok zo strany poslancov. 

P. primátor dal za tento návrh hlasovať 

Hlasovanie 
Za: 15 poslancov, neprítomní: 4 
 
3./  Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ 
 
 - informoval primátor mesta Ing. Karol Kvál  
 Vypracúva sa projekt integrovanej dopravy, s Ing. Pavlom Frešom, predsedom BSK sa 

zúčastnil rokovaní so spoločnosťou ŽSR ( Železnice Slovenskej republiky, a.s.)  na ktorom sa 
ešte len dohadujeme  na prenájme pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Senec, ale 
budú mestu prenajaté. Do projektu sa plánuje zahrnúť rekonštrukcia povrchu pozemnej 
komunikácie, chodníkov, zastávok a revitalizácia zelene a vybudovanie nových parkovacích 
miest pre osobnú dopravu na Železničnej ul. ako aj elektronická tabula s príchodmi a 
odchodmi vlakov.  Projekt je v štádiu spracovávania a žiadosť o NFP vrátane kompletného 
projektu musí byť  odovzdaná musí byť do 31.5.2011. 



3 
 

 Zároveň mesto Senec zareagovalo na výzvu OPBK Informatizácia verejnej správy 
a v nadväznosti vypracováva projekt „ Program informačno- komunikačných technológií na 
Mestskom úrade v Senci“ , kde žiadosť o NFP vrátane vypracovaného projektu musí byť 
odovzdaný do 31.5.2011 

 Park oddychu- blížime sa k ukončeniu, momentálne sa budujú sociálne zariadenia, začiatkom 
budúceho mesiaca prebehne kolaudácia tohto parku. Mesto má vyčlenené finančné 
prostriedky z vlastných zdrojov na vybudovanie parkoviska pred Amfiteátrom, taktiež na 
prestrešenie bufetu a miesta pre drobnochovateľov v areáli priľahlého parkoviska. Jedná sa o 
združené investície, drobnochovatelia si budú svoju časť spolufinancovať. 

 Chata Ministerstva hospodárstva sa už nachádza na LV mesta Senec, máme 2 potenciálnych 
uchádzačov o prevádzkovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2009 Z.z. 
o poskytovaní sociálnych služieb , našou predstavou je dať im to do nájmu 

 Priestor starej polikliniky v meste- Ing. Arch. Pauer urobil zameranie vnútornej budovy, k 
tejto budove neexistujú žiadne dokumenty, vypracuje sa nákres s podmienkou, že po 
rekonštrukcii bude mať budova rovnaký výzor  ako v predošlom období 

 
 
4./  Iniciatívny návrh Ing. Józana - stanovenie priorít MsZ na obdobie 2011-2014 
 

- P. primátor informoval prítomných poslancov, že k tomuto návrhu dospeli na rokovaní MsR 
dňa 23.3.2011 

 
Ing. Gašpar Józan skonštatoval, že sľuby, ktoré boli dané občanom pred komunálnymi voľbami, 
je  potrebné zapracovať do priorít volebného obdobia a splniť ich aj z dôvodu budúcoročného 
rozpočtu mesta. V mene klubu nezávislých poslancov zhrnul svoje priority do týchto bodov: 

 
 Doriešenie a schválenie Územného plánu mesta 

- je to pozdĺžnosť ešte minulého volebného obdobia a otázka pár mesiacov, ÚP je dôležitý pre 
stratégiu mesta 

 Riešenie komplexnej systematickej bezpečnosti dopravy a parkovania v meste 
 Zabezpečenie zvýšenia úrovne daní od neprihlásených občanov k trvalému pobytu 

 – je potrebné nájsť spôsob, na základe ktorého by sa k trvalému pobytu prihlásiť museli, keďže 
podielová daň na takéhoto občana je 240 EUR ročne  

 Systém informatizácie mesta 
- zvýšenie informovanosti občanov mesta, projekt je vypracovaný 

 Efektívne využívanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
- jedná sa o budovy polikliník, DSS, chaty Ministerstva hospodárstva, chaty Olympic a iné, ktoré 
sa nachádzajú vo veľmi zlom stave a je potrebné túto problematiku riešiť 

 Mestská športová hala pre loptové hry 
- citlivá záležitosť, bolo to obyvateľom sľúbené, je potrebné zvážiť to 

 Riešenie čistenia odpadových vôd 
- mesto stojí pred rozhodnutím, či bude riešiť čistenie odpadových vôd dobudovaním vlastnej 
druhej polovice čističky alebo sa zrealizuje napojenie na systém vo Vrakuni 
 
- Ing. Józan poďakoval za pozornosť a požiadal poslancov o prijatie uznesenia k tomuto bodu 

 
 

- p. primátor privítal na rokovaní MsZ JUDr. Dušana Valeka- riaditeľa OR PZ SR, a Mgr. 
Milana Stranovského- prednostu OÚ Senec a vyjadril sa k prioritám Ing. Józana: 

 
 Mestská športová hala pre loptové hry- vypracúvajú sa ponuky, firmy na vybudovanie haly 

vypracúvajú prospekty, pošlú svoje návrhy na cenovú ponuku 
 Riešenie čistenia odpadových vôd- čistička v meste je momentálne naplnená, BVS má 

vypracovaný projekt na prepojenie mestskej čističky na Vrakuňu. Toto prepojenie by mala 
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financovať BVS. Druhým riešením je, že by sa neurobila celá čistička, iba polovica. Máme 
echo, že Ministerstvo Životného prostredia vypíše možnosť získania finančných prostriedkov 
z fondov Európskej únie na vybudovanie čističiek a rozšírenie dobudovania, mesto by 
zaplatilo 5 % z celkových nákladov 

 Efektívne využívanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta- je potrebné rozhodnúť sa, ako sa 
využije budova starej polikliniky, bola by vhodná ako sobášna miestnosť, stretnutia 
klubových strán. Ďalej p. primátor spomenul myšlienku poslanca Józana, že by bolo vhodné v 
jednej miestnosti zriadiť kaderníctvo pre dôchodcov za minimálny poplatok. Účel chaty 
Ministerstva hospodárstva je vhodnejší na denný stacionár pre starších obyvateľov mesta 

 Doriešenie a schválenie Územného plánu mesta- dlhotrvajúca úloha, verí, že za tieto 4 roky 
volebného obdobia mesto dospeje k schváleniu nového ÚP 

 
- Ing. Gabriel Agárdy poďakoval Ing. Józanovi za priority a požiadal o povolenie vyjadriť sa k 

čističke odpadových vôd ako pracovník v tejto oblasti. Skonštatoval, že Slovensko si neplní 
záväzky voči EÚ, čo sa týka problematiky čističiek odpadových vôd. Slovensko bude podľa 
jeho názoru raz nútené zaplatiť vysoké pokuty. Vyjadril sa, že nás čaká energetická kríza, 
niekoľkonásobným prečerpávaním odpadových vôd do Vrakune sa predraží čistenie 
odpadových vôd. Vrakuňa kapacitne pracuje na 30 percent. Podľa jeho názoru je výhodnejšie 
mať vlastnú čističku 
Následne predniesol priority spoločného klubu SMK : 
 

 Postaviť nadstavbu na budovu Strediska sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ulici v Senci 
aj s výťahom 

 Doriešiť dopravu na severnej strane Slnečných jazier 
 Dokončiť asfaltovanie na sídliskách aj chodníkoch 

- primátor odpovedal, že problematické miesta sa riešia priebežne 
 
PhDr. Gabriella Németh doplnila priority spoločného klubu SMK v oblasti sociálnych vecí  
a školstva. Informovala poslancov, že objekt nehnuteľnosti, ktorý mesto odkúpil od MH SR 
na účely sprevádzkovania strediska poskytujúceho sociálne služby musí slúžiť od 1.1. 2013 
pre seniorov, má na mysli poskytovanie sociálnych služieb seniorom. Vyjadrila sa, že je 
potrebné dbať na to, aby mesto Senec nesuplovalo kompetencie VUC v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v DDS, ale zabezpečilo sociálne služby v oblasti starostlivosti o seniorov. 
Prenájom spomenutej chaty by  mal obsahovať v zmluve podmienku plnenia tejto povinnosti 
napr. formou zariadenia pre seniorov, denného stacionáru a pod.  
Ing. Karol Kvál odpovedal, že táto podmienka bude v zmluve o prenájme nehnuteľnosti 
zahrnutá 

 ďalej p. Németh podotkla, že je dôležité zaoberať sa myšlienkou na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Spomenula, že je potrebné rátať s tým, 
aký dopad bude mať táto problematika na rozpočet mesta, treba na to brať ohľad a venovať sa 
tejto problematike s plnou vážnosťou. 

 taktiež sa vyjadrila k postaveniu pedagógov v spoločnosti, ktoré nie je docenené takou 
mierou, akou by malo byť a požiadala prítomných poslancov zamyslieť sa nad tým, aby sa v 
blízkej budúcnosti postavili v Senci učiteľské byty 

 p. primátor skonštatoval, že pred 5-6 rokmi bol vypracovaný projekt na mestské byty pre 
učiteľov (konkrétne na Mlynskej ulici), avšak bola spísaná petícia zo strany ZŠ Mlynská proti 
realizácii takéhoto objektu. Je presvedčený, že tieto byty by neboli zaťažením ani pre 
obyvateľov, nevidí problém o obnovenie a zrealizovanie tejto žiadosti  

  
Mgr. Pavol Škovránek predkladá návrh priorít Klubu KDH a p. J. Turanskej a M. 
Valachovej: 
 

 Zdravotnícka pomoc, pohotovostná služba-RZP 
- plán rozšírenia polikliniky  
- komplexné riešenie 
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 Dopravná situácia 
- mestská doprava- parkoviská- počas sv. omší a pohrebov zabezpečiť parkovanie v areáli ZŠ 
A. Molnára s vyuč. jazykom maď. 
- rozšírenie autobusovej stanice 

 Stavebné regulatívy mesta Senec 
- hlavne výška budov 

 Životné prostredie 
- zeleň v meste 
- vybudovanie centrálneho parku ( napr. za poliklinikou ) 

 Voľnočasové aktivity 
- parky oddychu 
- areály prístupné verejnosti 
- revitalizácia už existujúcich oddychovo- športových ihrísk 
- vybudovanie skateparku 

 Web stránka mesta Senec- informatizácia verejnej správy 
 Bezpečnosť 

- dobudovanie kamerového systému 
 Hotel LÚČ 

- komplexné riešenie 
 Riešenie permanentiek 

- finančné úniky 
- očíslovanie permanentiek pre chatárov i občanov mesta Senec 

 
- Ing. Józan požiadal o prijatie uznesenia k bodom priorít poslancov 
- Ing. Kvál skonštatoval, že do najbližšieho rokovania MsR a MsZ sa zahrnú priority všetkých 

poslaneckých strán do jedného materiálu, následne sa prijme uznesenie 
 

- Mgr. Galambos mal dotaz, že pred mestským úradom prechádza veľké množstvo áut,  či je 
možné tento problém riešiť 

- p. primátor odpovedal, že riešenie je možné iba v rámci štátu, mesto nemá kompetencie 
vybudovať autodráhy.  
 
Následne udelil slovo JUDR. Dušanovi Valekovi 

 
JUDr. Dušan Valek- riaditeľ OR PZ SR sa predstavil novozvoleným p. poslancom, 
poslankyniam. Spomenul, že na ostatnom rokovaní MsZ dostal od poslancom otázku, aké 
zmeny prinesie mestu  zriadenie okresného riaditeľstva PZ SR. Skonštatoval, že Okresné 
riaditeľstvo sa posilnilo o 55 funkčných miest, vďaka čomu je vytvorený predpoklad, že sa 
zníži kriminalita na území okresu. Zatiaľ však nie sú všetky miesta obsadené. Ďalej dodal, že 
vznikom Obvodného oddelenia sa od  Senca odčlenili Bernolákovo a Chorvátsky Grob. K 
1.4.2011 sa Obvodné oddelenie navýšilo o 4 funkčné miesta. Z hľadiska bezpečnosti ho 
najviac trápili krádeže motorových vozidiel, krádeže spojené s vlámaním, drogová 
problematika. Skonštatoval, že je veľmi dôležité zaoberať sa problémom týrania blízkych 
osôb. Spomenul, že 2 policajti boli z  dôvodu protiprávneho konania prepustení z funkcie. 
Informoval poslancov o pripravovanej akcii na Slnečných jazerách, na ktorú oslovili všetky 
ZŠ a MŠ. Vystúpi a zúčastní sa na nej 50 policajtov,  ktorí budú v rámci prevencie 
prezentovať policajnú činnosť zábavno-poučným spôsobom. V závere svojho vystúpenia sa 
poďakoval za pozornosť.  

 
- p. poslankyňa Németh skonštatovala, že navýšenie počtu funkčných miest policajtov v rámci 

OR PZ SR bude mať určite účinný efekt. Požiadala p. Valeka, aby častejšie monitorovali areál 
Slnečných jazier a zaoberali sa aj riešením problému obyvateľov, ktorí sú od jari do jesene 
neustále obťažovaní motorkármi a štvorkolkármi, ktorí sústavne prekračujú povolenú 
rýchlosť. 
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- JUDr. Valek poďakoval p. poslankyni za podnet a prisľúbil častejšie kontroly. Skonštatoval, 
že požiadal o spoluprácu Krajský dopravný inšpektorát a dohodli sa, že policajti budú  v 
Senci realizovať kontroly, mesto má prisľúbené 2 motorky pre policajtov, ich  prioritou 
budú práve spomínané Slnečné jazerá 

 
- Ing. Kvál sa vyjadril, že spolupráca medzi  OR PZ SR a MsÚ v Senci je na veľmi dobrej 

úrovni     
 

- p. Józan sa informoval, či by nebolo možné v uliciach mesta aj v areáli SJ obmedziť rýchlosť 
- JUDr. Valek odpovedal, že je to možné len z teoretického hľadiska, ak by na to bol zákonný 

dôvod a prešlo by to legislatívnym procesom. Obmedzenia rýchlosti sa konzultujú s 
dopravným inšpektorátom 

- p. primátor konštatoval, že v areáli Slnečných jazier je rýchlosť obmedzená na 20 km/  h. 
 

- p. Valachová informovala, že na Pezinskej a Šafárikovej ulici osobne nevidela prejsť 
automobil, ktorý by dodržiaval stanovenú rýchlosť 40 km/h. Zároveň navrhla, aby sa na 
dotknutých miestach nezodpovedným vodičom za prekročenie povolenej rýchlosti udeľovali 
blokové pokuty 

- Ing. Kvál informoval, že sa zakúpia prístroje na meranie rýchlosti, ktoré bude možné 
premiestňovať podľa potreby 

- PhDr. Németh navrhla p. primátorovi zakúpiť také merače rýchlosti, vďaka ktorým je možné 
aj po týždni vyhodnotiť intenzitu dopravy, prekročenie rýchlosti a dá sa zistiť, či vodiči po 
zobrazení prekročenia rýchlosti pribrzdili. Žiadala umiestniť takýto prístroj aj na Štefánikovej 
ulici.   

- p. primátor súhlasí, bude to však záležať od finančnej ponuky 
- JUDr. Valek- Pezinská ulica v Senci je zo strany polície sledovaná dlhodobo, vie, že je 

problematická a informoval, že sa nasadila prísnejšia latka na získanie vodičského oprávnenia 
 

- Mgr. Milan Stranovský- prednosta OÚ Senec vyslovil poďakovanie z dôvodu, že mesto 
Senec bolo prvé na Slovensku v uzavretí sčítacích obvodov a zaujímal sa ohľadom počtu 
sčítacích komisárov.  

- Ing. Kvál odpovedal, že sčítací komisári sú už určení, dokonca máme aj náhradníkov 
- Mgr. Stranovský informoval poslancov , že komunikuje so Štatistickým úradom ohľadom 

zmeny času školení sčítacích komisárov z doobedňajších hodín na  poobedňajšie 
 

- Ing. Rudolf Bittner navrhol uverejniť v novinách Senčan informáciu o udelení pokuty v sume 
600 eur občanovi za prekročenie rýchlosti a to z dôvodu, aby mali vodiči väčší rešpekt 

- Ing. Kvál s jeho návrhom súhlasí a vyjadril poďakovanie JUDr. Dušanovi Valekovi a Mgr. 
Milanovi Stranovskému za ich vystúpenie 

 
 
5./ Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2005  ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
 

- Ing. Janette Matúšová- vedúca Odb. ekonomiky mesta informovala poslancov, že v zmysle 
zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 03.03.2011, prerokovania bodu 5 programu zasadnutia 
vyplynula požiadavka poslancov prehodnotiť VZN č. 20/2005 v rozsahu možnosti 
prerozdelenia dotácií aj v priebehu roka, nielen žiadostí doručených do 31.12. 
predchádzajúceho roka. V dodatku sa vykonala úprava prepočtu súm uvedených v SKK na 
menu EUR.  

- Mgr. Ožvald položil otázku- akým spôsobom sa majú podávať žiadosti o dotácie 
- Ing. Matúšová - je potrebné dodržať mechanizmus v zmysle príslušného VZN ( komisia, 

MsR, MsZ ) 
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- Mgr. Škovránek - Miestny spolok SČK požiadal mesto o finančnú dotáciu, p. poslanec žiada 
o posúrenie vybavenia žiadosti 

- Ing. Matúšová - ten, kto nesplnil podmienku zúčtovania dotácie za predchádzajúci 
kalendárny rok do 10.1. nasledujúceho roka, posudzuje sa, akoby nebola dotácia zúčtovaná 
v zmysle platného VZN. 

 
Uznesenie MsZ  č.  46/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 
2/2005,  ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
 

II. MsZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2005  
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
 

Hlasovanie:  
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 1 
 
6./ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a  školského zariadenia, ktorým sa mení 
príloha č. 2 tohto VZN  
 

- materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová – prednostka MsÚ v Senci 
- informovala poslancov o novelizácii zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní   

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení      
neskorších predpisov 

- upovedomila prítomných poslancov, že v období rokov 2011 až 2013 poskytne obec 
na žiaka súkromnej ZUŠ  a dieťa súkromnej MŠ a súkromného školského zariadenia  
dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce. V nadväznosti na to sa v súlade so stanovenými legislatívnymi 
zmenami a na základe skutočne dosiahnutých mzdových a prevádzkových nákladov 
v našich školských zariadeniach upravovala príloha č.2 VZN č.4/2010 o výške dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ 
a školského zariadenia.  
 

- MUDr. Emese Dobošová položila otázku, z akého dôvodu je v prevádzkach 
školských jedální na ZŠ v Senci rozdielna výška dotácií  

- Mgr. Anton Kubliniak z Mestského školského úradu odpovedal, že je to z dôvodu 
rozdielnych režijných nákladov na prevádzku školských jedální 

- Ing. Kvál skonštatoval, že záleží aj od počtu žiakov, ktorí sa v školských jedálňach 
stravujú 

 
Uznesenie MsZ č. 47/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN.      

II. MsZ súhlasí s návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN.      
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Hlasovanie: 
Za:  18 poslancov, zdržali sa: 0 , neprítomní: 1, proti:  
 

7./ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb 
 

- materiál na rokovanie MsZ predložila Ing. Janette Matúšová, vedúca odb. ekonomiky mesta 
- informovala prítomných poslancov, že na základe sťažnosti prokurátora sa vypracovalo nové 

VZN, ktoré bolo riadne vyvesené na vývesných tabuliach aj na internetovej stránke mesta. 
Pripomienkové konanie prebehlo, pripomienky neboli vznesené. Z tohto dôvodu sa dal návrh 
na schválenie nového VZN mesta Senec č. 1/2011 
 

- MUDr. Dobošová sa informovala, prečo sa v zóne B menil otvárací čas z 22.00 na 23.00 hod. 
- Ing. Matúšová odpovedala, že sa vychádzalo z praktických skúseností 
- MUDr. Dobošová navrhla zmenu otváracích hodín v zóne B z 23.00 na 22.00 hod. a 

informovala sa, čo znamenajú prevádzky spoločensko- zábavného charakteru 
- Ing. Kvál odpovedal, že sú to diskotéky napr. Metaxa na SJ, Lobster, Mungo a s návrhom p. 

poslankyne na zmenu otváracích hodín súhlasil 
- p. Voško mal otázku, či to súvisí aj s akciami ako je napr. Majáles 
- Ing. Kvál odpovedal záporne, takáto akcia je jednorazová  
- Mgr. Grambličková skonštatovala, že nie je povinnosť oznámiť mestu konanie takýchto akcií 
- Ing. Kvál sa vyjadril, že síce to nie je povinnosť, ale je dobré oznámiť to aspoň MsP 
- p.Nádaský vyslovil dotaz, že nie všetky diskotéky sa konajú v uzavretých priestoroch 
- PhDr. Németh navrhla do VZN mesta Senec č. 1/2011 v článku 5 bod 7 doplniť „v 

uzavretých priestoroch“ 
- Mgr. Grambličková- mesto zo zákona nemôže obmedzovať podnikanie ako také, avšak 

podnikateľ musí spĺňať všetky náležitosti (napr. hygienické podmienky), aby svoje zariadenie 
mohol prevádzkovať  

- Ing. Matúšová- nie je to v kompetencii mesta 
- poslankyňa PhDr. Németh- požiadala p. primátora, aby nebola povolená doprava zo 

Slnečných jazier smerom do mesta, následne požiadala osadiť dopravné značenia Zákaz 
vjazdu 

- p. primátor prisľúbil postaviť tabuľu s dopravným značením Zákaz výjazdu pri bráne 
Slnečných jazier- sever smerom do mesta a na križovatku Štefánikova-Dúhová smerom do 
mesta a skonštatoval, že automobily budú zo SJ vychádzať smerom na Récu. 

- p.  Czére z Odboru výstavby a ŽP sa vyjadril, že s takýmto riešením nesúhlasil dopravný 
policajt 

 
Uznesenie MsZ č. 48/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 

II. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 

Hlasovanie : 
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 1 
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8./  Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

- materiál predložila a zároveň o obsahu tohto VZN informovala Ing. Jarmila Répássyová, 
prednostka MsÚ  

 
Uznesenie MsZ č. 49/2011 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately  
 

II. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately  

 
Hlasovanie:  
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 1 
 
9./ Návrh dodatku č.2 k VZN mesta Senec č.3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 
v znení dodatku č.1 
 

- Na návrh poslancov materiál stiahnutý z rokovania MsZ 

10./ Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2010 
 

- materiál predložil Ing. Ján Winkler, hlavný kontrolór mesta 
- informoval prítomných poslancov, že počet sťažností za rok 2010 sa oproti roku 2009 zvýšil 

o 7, čo predstavuje nárast o 70 %, následne dodal, že väčšina sťažností bola neopodstatnená 
- Ing. Kvál odpovedal, že mesto všetky prijaté sťažnosti preverilo a riešilo  
- PhDr. Németh na základe petície cestujúcich proti zrušeniu zastávky rýchlika Štúrovčan 

v Senci vyjadrila nesúhlas proti zrušeniu dotknutej zastávky a požiadala pána primátora, aby 
pokračovali v intervenciách u Železničnej spoločnosti za účelom prinavrátenia zastávky do 
cestovného poriadku  

- Ing. Kvál odpovedal, že mesto Senec obdržalo od ŽSR list, v ktorom sa vyjadrili, v ktorom 
nám oznámili svoje zamietavé stanovisko. Zároveň však prisľúbil, že sa opakovane pokúsi 
požiadať ŽSR o prehodnotenie svojho rozhodnutia  

- Mgr. Stranovský- je to možné až koncom roka, nový grafikon bude v marci budúceho roka 
- p. Černay informoval o tom, že subjekty, ktoré podnikajú v areáli priemyselnej zóny na 

Pezinskej ul. majú oponujúce pripomienky k petícii, ktorú podali 
obyvatelia novovybudovaného areálu na Pezinskej ulici v Senci, nakoľko priemyselná zóna 
tam bola roky dozadu, skôr než sa vôbec uvažovalo o výstavbe obytného komplexu. 
V nadväznosti na to požiadal poslancov o prekvalifikovanie spomenutého areálu z obytnej 
zóny na priemyselnú zónu 

- Ing. Kvál odpovedal, že sa problém bude riešiť 
- ďalej sa p. poslanec vyjadril k obytnej zóne na Bratislavskej ceste, v okolí ktorej sa čistili 

jamy, v ktorých sa sústreďuje odtok dažďovej vody a ostali v nich použité chemické 
prípravky 
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Uznesenie MsZ č. 50/2011 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavného kontrolóra o kontrole 
vybavovania sťažností a petícií za rok 2010 
 

II. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole 
vybavovania sťažností a petícií za rok 2010   

 
Hlasovanie:  
Za: 18, neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
11./ Žiadosť obce Kráľová pri Senci o zaradenie pozemku vo vlastníctve obce do riešeného 
územia v Územnom pláne mesta Senec 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
- informoval o pracovnej návšteve p. starostu obce Kráľová pri Senci na MsÚ v Senci, 

ktorý žiadal o zaradenie pozemku parc. č. 4796/32, katastrálne územie Senec, ktorý je 
v majetku obce Kráľová pri Senci, do riešeného územia v novom Územnom pláne 
mesta Senec 

- p. primátor odporúča prijať MsZ požiadavku obce Kráľová pri Senci 
 
Uznesenie MsZ č. 51/2011 

I. MsZ prerokovalo žiadosť obce Kráľová pri Senci o zaradenie pozemku parc, č. 
4796/32, katastrálne územie Senec, ktorý je v majetku obce Kráľová pri Senci, do 
riešeného územia v novom Územnom pláne mesta Senec.  
 

II. MsZ  vzalo na vedomie stanovisko Komisie MsZ výstavby a ÚP zo dňa 08.03.2011, 
schválené uznesením č. 27/2011 v bode č. 8. 

 
III. MsZ vzalo na vedomie stanovisko MsR zo dňa 23.03.2011 
 

IV. MsZ súhlasí s rozšírením lokality č. 48 schválenej v „ Prieskumoch a rozboroch ÚPN 
mesta Senec“ uznesením MsZ č. 93/2009 zo dňa 10.09.2009 o časť parcely číslo 
4796/32 podľa žiadosti obce Kráľová pri Senci       

 
Hlasovanie:   
Za: 18,   neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0  
 
 
12./ Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov MsZ Senec 
schválené uznesením MsZ č. 73/2010 zo dňa 09.09.2010 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
 
 
Uznesenie MsZ  č.  52/2011 
 

I. MsZ prerokovalo predložený návrh  Dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú  Zásady  
odmeňovania  poslancov  Mestského zastupiteľstva  Senec  schválené uznesením MsZ č. 
73/2010 zo dňa 9.9.2010. 
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II. MsZ schvaľuje  návrh  Dodatku č. 2, ktorým  sa  menia  a  dopĺňajú   Zásady 
odmeňovania poslancov  Mestského  zastupiteľstva Senec schválené uznesením MsZ č. 
73/2010 zo dňa 9.9.2010. 

Hlasovanie:  
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 1 
 
 
13./ Dodatok č. 2, ktorým sa menia alebo dopĺňajú Zásady odmeňovania členov stálych 
a dočasne zriadených komisií MsZ Senec a Redakčnej rady schválené uznesením MsZ č. 74/2010 
zo dňa 09.09.2010 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ  č.  53/2011 
 

I. MsZ prerokovalo predložený návrh  Dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú  Zásady 
odmeňovania členov stálych a dočasne zriadených komisií Mestského zastupiteľstva 
Senec a redakčnej rady schválené uznesením MsZ č. 74/2010 zo dňa 9.9.2010. 
 

II. MsZ schvaľuje návrh Dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania 
členov  stálych a dočasne zriadených komisií  Mestského  zastupiteľstva Senec 
a redakčnej rady schválené uznesením MsZ č. 74/2010 zo dňa 9.9.2010.  

 
Hlasovanie:  
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 1 
 
 
14./ Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a financovanie Zboru pre občianske 
záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Senec, schválené uznesením MsZ 
č. 75/2010 zo dňa 09.09.2010 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 54/2011 

I. MsZ prerokovalo predložený návrh  Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú  Zásady 
a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávnosti na 
území mesta Senec, schválené uznesením MsZ č. 75/2010 zo dňa 9.9.2010. 

 
II. MsZ schvaľuje návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a financovanie 

Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta 
Senec, schválené uznesením MsZ č. 75/2010  zo dňa 9.9.2010.  

 
Hlasovanie: 
Za:  18 poslancov, zdržali sa: O , neprítomní: 1, proti 
 

15./ Projekt modernizácie osvetlenia ZŠ a MŠ v Senci vrátane návrhu spôsobu financovania 
projektu 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
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- informoval o článku v týždenníku My SENEC - PEZINOK, v ktorom bolo vytýkané, že v ZŠ 
a MŠ v Senci je nedostatočné osvetlenie, až doslovne „tma“. Pána primátora sa to priam 
osobne dotklo, keďže mesto sa začalo touto problematikou zaoberať vážnejšie už takmer pred 
tromi rokmi, keď si dalo vypracovať audit na aktuálny stav svetelnosti v našich školských 
zariadeniach. Finálny výstup tohto auditu poukázal na nedostatočné, resp. nekvalitné 
osvetlenie na školách. Na jeseň r.2010 odznela na MsZ prezentácia autora uvedeného auditu, 
ktorá v sebe zahrňovala taktiež návrh projektu riešenia tohto problému. Úlohou ostala už iba 
otázka doriešenia spôsobu financovania samotnej realizácie tohto projektu. Mesto sa 
intenzívne zaoberalo touto úlohou a návrh riešenia je prezentovaný v predloženom materiáli. 
Jednoznačne je však potrebné pristúpiť k modernizácii osvetlenia na ZŠ A MŠ  v Senci 
predovšetkým z dôvodu svetelnej hygieny pre naše deti a žiakov a v neposlednom rade aj 
z dôvodu úspor el. energie. 

- informoval, že prebehlo jednanie so Slovenskou sporiteľňou, ktorá tento projekt podporuje 
a vyjadrili sa, že by boli ochotní odkúpiť pohľadávku od spoločnosti, ktorá ako víťaz VO 
bude realizátorom resp. prvotným investorom tohto projektu. 

 
- PhDr. Németh s projektom súhlasí, položila otázku, či je na dotknutý projekt vyhlásená 

verejná súťaž 
- Ing. Kvál odpovedal kladne,  
- Ing. Agárdy myšlienku podporuje, dodal, že je potrebné zvážiť úverové ručenie 
- Mgr. Ožvald-vyjadril sa, že jedna z možností, aby malo mesto záruku, že firma splní svoje 

povinnosti a tiež ako znížiť sumu, ktorú je potrebné zaplatiť pri realizácii diela, je nevyplatiť 
celú finančnú čiastku naraz, ale uplatniť zádržné, do 20% 

- Ing. Kvál odpovedal, že túto pohľadávku odkúpi od firmy banka  
- Mgr.  Ožvald rozumie, v takom prípade by banka od firmy odkúpila nižšiu pohľadávku 
- Ing. Kvál- je to možné podmieniť zádržným 
- p. Valachová sa informovala, či mesto nemôže použiť finančné prostriedky uložené na 

úložkách, podľa jej názoru by tento spôsob úhrady bol jednoduchší ako platiť úroky banke 
- p. primátor zmýšľanie poslankyne Valachovej ocenil, vyjadril sa však, že to nie možné z 

dôvodu, že tieto finančné prostriedky sú uložené na dobu určitú 
- Mgr. Galamboš sa informoval, či by nebolo vhodnejšie využiť finančné prostriedky z fondov 

EÚ 
- Ing. Kvál odpovedal, že otázka je opodstatnená, ale nie je to možné  

 
Uznesenie MsZ č. 55/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh projektu „Modernizácia osvetlenia ZŠ  a MŠ v Senci vrátane 
návrhu spôsobu financovania projektu“ 

 
II. MsZ súhlasí s návrhom projektu „ Modernizácia osvetlenia ZŠ  a MŠ v Senci vrátane 

návrhu spôsobu financovania projektu“ 
 

Hlasovanie : 
Za: 17 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 2 
 
 
16./  Prenájom pozemkov / Hakobian Andranik / 
 
 materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- Mgr. Ožvald skonštatoval, že na pozemku pred touto prevádzkou sa už stoly nachádzajú a 
informoval sa, či sa kvôli povoleniu terasy sa bude musieť zlikvidovať trávnik 
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- Ing. Kvál odpovedal, že nevidí problém v tom, ak bude terasa zasahovať 2- 3 m do trávnika 
- Mgr. Ožvald - keďže mesto Senec je turistickým mestom, sadzba za zabratie verejného 

priestranstva za terasy je podľa neho neprimerane nízka, v Senci je platba za m2 okolo 5 eur, 
na základe informácií z médií je platba v Banskej Bystrici okolo 95 eur za m2 a v Žiline po 
zvýšení 240 eur za m2 

- p. Valachová sa vyjadrila, že sa jej zdá neúmerné, aby plocha pozemku, na ktorom sa zarába 
mala rovnakú sadzbu ako daň za zabratie verejného priestranstva- trvalé parkovanie 

- Ing. Agárdy navrhol prejednať materiál vo Finančnej komisii pri MsZ, podľa jeho názoru je 
sadzba taktiež nízka 

- Ing. Kvál nevidí dôvod, aby bol materiál prejednávaný vo FK, keďže VZN je platné, 
spomenul však možnosť dať návrh zmeny VZN 

- Ing. Bittner skonštatoval, že náklady na prevádzku terasy sú vysoké a nie je dôležité riešiť, 
aká sadzba je v iných mestách 

- p. Černay- mesto má dosť vysoké dane a ak sa zvýši sadzba, ľudia prestanú s prevádzkovaním 
podnikať. Následne spomenul, že terasy v meste nie sú obsadené ani na 20 % a je potrebné 
vedieť sa vžiť do situácie podnikateľov 

- Ing. Kvál doporučuje prenájom dotknutého pozemku a v prípade zmeny VZN sa zmení 
sadzba prenájmu 

- Ing. Agárdy podporuje myšlienku, navrhuje schváliť uznesenie s tým, že v priebehu 2. 
polroku sa k materiálu vrátia 

- Mgr. Škovránek skonštatoval, že je potrebné rešpektovať názory poslancov. Nikto nehovoril 
o likvidácii podnikateľov, ale podľa jeho názoru je sadzba za prenájom terasy taktiež nízka. Je 
si vedomý, že dnes nie je možné sadzbu zmeniť, avšak treba zvážiť vrátiť sa k tomuto VZN v 
2. polroku  

- Mgr. Galambos skonštatoval, že ak sadzba za terasy ostane v takejto výške, postaví sa v 
meste viac terás, ak sa sadzba zvýši, podľa jeho názoru žiadny z podnikateľov svoju terasu 
neuzavrie 

 
Uznesenie MsZ č. 56/2011 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť pána Hakobiana Andranika, Košická 10, 903 01 Senec 
o prenájom pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – v pozemkovej knihe 
ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3445 v k.ú. Senec v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č. 934/1 
o výmere 40 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ulici pred budovou s popisným 
číslom 39 na účely zriadenia letnej terasy. 

 
II. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí 
s prevádzkou cukrárne  Jasmín, ktorej je pán Hakobian Andranik majiteľ a ktorý 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.  

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – 

v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3445 
v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť 
pozemku, parc. č. 934/1 o výmere 40 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ulici pred 
budovou s popisným číslom 39 na účely zriadenia letnej terasy za cenu v súlade s 
cenami uvedenými v prílohe č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta t.j. 5,13 € / m2 / rok, na dobu neurčitú pre pána Hakobiana 
Andranika, Košická 10, 903 01 Senec. 
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Hlasovanie:  
Za: 16 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 1 
 
Mgr. Viera Žilková – právny referát mesta, sa vyjadrila k materiálu č. 9, ktorý poslanci stiahli 
z rokovania MsZ z dôvodu, že bola daná pripomienka. Dodatok je práve k tomuto VZN. Bude sa o 
tom rokovať najprv vo Finančnej komisii pri MsZ, avšak mandát poslancov  oprávňuje na to, aby 
kedykoľvek mohli niečo zmeniť, bez ohľadu na to, či je k tomu prijaté uznesenie   
Primátor mesta Ing. Kvál prečítal uznesenie 
 
Uznesenie MsZ č. 57/2011 
 
 I. MsZ súhlasí s prerokovaním a novelizáciou VZN, ktoré upravuje prenájom terás 
 
 
17./ Prenájom nebytového priestoru / SCR Senec, s.r.o. / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

Uznesenie MsZ č. 58/2011 

I. MsZ prerokovalo zámer mesta prenajať časť nebytových priestorov na prízemí 
budovy „Turecký dom“ v Senci o celkovej výmere 79,8 m2 ako kancelárske priestory 
pre potreby Správy cestovného ruchu Senec, s r.o., Mierové námestie 19, 903 01 
Senec za cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 3 k VZN mesta Senec č. 
3/2009 o hospodárení s majetkom mesta.  

 
II. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa nakoľko Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. je spoločnosťou, 
v ktorej je Mesto Senec 100% vlastníkom. Časť priestoru „Tureckého domu“ má už 
táto spoločnosť v nájme, kde má umiestnenú informačnú kanceláriu. Prenájmom 
ďalšieho priestoru dôjde k zjednoteniu sídla spoločnosti. V súčasnosti má spoločnosť 
sídlo v budove, ktorá je tak tiež majetkom Mesta Senec a na ktorú bol vypracovaný 
statický posudok, ktorý uvádza, že táto stavba je v havarijnom stave a je potrebné ju 
vysťahovať.   

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom časti nebytových priestorov na prízemí budovy „Turecký 

dom“ v Senci o celkovej výmere 79,8 m2 ako kancelárske priestory pre potreby 
Správy cestovného ruchu Senec, s r.o., Mierové námestie 19, 903 01 Senec za cenu 
v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 3 k VZN mesta Senec č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta na dobu neurčitú.  

 
Hlasovanie:  
Za: 18,  neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
18./ Predĺženie prenájmu nebytového priestoru / Renáta Madarászová / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
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Uznesenie MsZ č. 59/2011 

I. MsZ prerokovalo žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Renaty 
Madaraszovej na predĺženie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senci o celkovej 
výmere 192 m2 na dobu neurčitú.  

 
II. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa nakoľko Súkromná základná umelecká škola Renáty 
Madaraszovej pôsobí v uvedených priestoroch už od roku 2006.  Má dlhodobú 
tradíciu a svojou činnosťou reprezentuje aj Mesto Senec.   

 
III. MsZ súhlasí s predĺžením nájmu časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senci o celkovej výmere 192 m2 na 
dobu neurčitú za cenu 852,- €/ mesiac pre Súkromnú základnú umeleckú školu 
Renaty Madaraszovej.  

 
Hlasovanie:  
Za: 18, neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
19./ Prenájom pozemkov / TJ Slávia Senec / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 60/2011 

I. MsZ prerokovalo žiadosť TJ Slávia Senec o predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 
2339 o celkovej výmere 181 m2 a parc.č. 2310/4  o celkovej výmere 169 m2, ktorý sa 
nachádza Slnečných jazerách v Senci  na obdobie do 31.3.2013 pre potreby 
telovýchovnej jednoty. 

 
II. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve 
nájomcu vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok so stavbami.  

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku parc. č. 2339 o celkovej výmere 181 m2 a parc.č. 

2310/4  o celkovej výmere 169 m2, ktorý sa nachádza Slnečných jazerách v Senci  na 
obdobie do 31.3.2013 pre TJ Slávia Senec na účely telovýchovnej jednoty za 
symbolickú cenu 1,- € / rok pod podmienkou, že TJ Slávia Senec  zachová účel 
telovýchovnej  jednoty nebude uvedené pozemky využívať na podnikateľské účely. 

 
Hlasovanie:   
Za: 18,   neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0  
 
20./  Návrh na zámenu nehnuteľností / Ing. Ľubomír Novák / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- Mgr. Ožvald mal dotaz, či sa touto výmenou vyrieši vlastníctvo celého chodníka pred domom 
pána Nováka a pred okolitými domami 
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- primátor odpovedal, že pozemok je mestský, chodník ostane v celej šírke 
 

- p.  Černay skonštatoval, že pozemok vedľa tiež nie je vysporiadaný, p. Šebok ho má oplotený, 
nárok majú všetci 

 
Uznesenie MsZ  č.  61/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na bezodplatnú zámenu pozemkov v katastrálnom území 

Senec vytvorených geometrickým plánom č. 83/2008 zo dňa 7.5.2008 vyhotoveným 

Zoltánom Kupkovičom, úradne overeným dňa 6.6.2008  pod č. 1052/08, a to: 

a) Diel č. 1 o výmere 111 m2 odčlenený od PK parc.č. 2273/3 záhrada a pričlenený 

k C-KN parc. č. 659/6, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Novákovej Márie, 

rod. Krajčovičovej v 1/8-ine, Nováka Ľubomíra v 1/8-ine, Nováka Jozefa v 1/8-ine, 

Novákovej Evy, rod. Novákovej v 1/8-ine a Novákovej Márie, rod. Krajčovičovej 

v ½-ine, prejde do vlastníctva Mesta Senec v celosti na základe zámennej zmluvy a 

b) Diel č. 6 o výmere 70 m2 odčlenený od PK parc. č. 2273/4 cesta a pričlenený k C-

KN parc. č. 827 záhrada, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Senec, prejde do 

podielového spoluvlastníctva Novákovej Márie, rod. Krajčovičovej v 1/8-ine, Nováka 

Ľubomíra v 1/8-ine, Nováka Jozefa v 1/8-ine, Novákovej Evy, rod. Novákovej v 1/8-

ine a Novákovej Márie, rod. Krajčovičovej v ½-ine na základe zámennej zmluvy. 

 

II. Zámena nehnuteľností sa realizuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, keďže ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemku,  dielu č. 

1 o výmere 111 m2,  ktorý  má  Mesto  Senec nadobudnúť do vlastníctva a ktorý je 

zastavaný cestou, chodníkom.  

III. MsZ súhlasí s bezodplatnou zámenou pozemkov vytvorených geometrickým plánom 

č. 83/2008 vyhotoveným Zoltánom Kupkovičom dňa 7.5.2008, úradne overeným dňa 

6.6.2008  pod č. 1052/08, a to:  

a) Diel č. 1 o výmere 111 m2 odčlenený od PK parc.č. 2273/3 záhrada a pričlenený 

k C-KN parc. č. 659/6, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Novákovej Márie, 

rod. Krajčovičovej v 1/8-ine, Nováka Ľubomíra v 1/8-ine, Nováka Jozefa v 1/8-ine, 

Novákovej Evy, rod. Novákovej v 1/8-ine a Novákovej Márie, rod. Krajčovičovej 

v ½-ine, prejde do vlastníctva Msta Senec v celosti na základe zámennej zmluvy a 

b) Diel č. 6 o výmere 70 m2 odčlenený od PK parc. č. 2273/4 cesta a pričlenený k C-

KN parc. č. 827 záhrada, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Senec, prejde do 

podielového spoluvlastníctva Novákovej Márie, rod. Krajčovičovej v 1/8-ine, Nováka 

Ľubomíra v 1/8-ine, Nováka Jozefa v 1/8-ine, Novákovej Evy, rod. Novákovej v 1/8-

ine a Novákovej Márie, rod. Krajčovičovej v ½-ine na základe zámennej zmluvy. 
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IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zámennej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 

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

Hlasovanie:  
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 1 
 
 
21./ Návrh na odpredaj nehnuteľností / Timea Detáriová / 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ  č.  62/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov, všetko parcely registra C-
KN, k.ú.Senec: 

- parc.č. 3499/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2  

- parc.č. 3499/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere  175 m2   
- parc.č. 3608/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  177 m2   
- parc.č. 3608/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere  175 m2   

 
na Košickej ul. č. 2,4,6,8 v Senci v spoluvlastníckom podiele 7043/221372 pre Timeu Füleovú, rod. 
Detáriovú za sumu vo výške 0,10 €/m2, spolu 2,24,-€ (slovom dve Eurá a dvadsaťštyri Centov). 
 

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

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov, všetko parcely registra C-KN, k.ú.Senec: 

- parc.č. 3499/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2  

- parc.č. 3499/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere  175 m2   
- parc.č. 3608/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  177 m2   
- parc.č. 3608/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere  175 m2   

 
na Košickej ul. č. 2,4,6,8 v Senci v spoluvlastníckom podiele 7043/221372 pre Timeu Füleovú, rod. 
Detáriovú za sumu vo výške 0,10 €/m2, spolu 2,24,-€ (slovom dve Eurá a dvadsaťštyri Centov). 
 
 IV. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. 

Hlasovanie:  
Za: 18 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 1 
 
 
22./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Karol Havlík / 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
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Uznesenie MsZ č. 63/2011 

I. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku, C-KN  parc. č.2340/3, k.ú. Senec pre 
Ing. Karola Havlíka a manž. Martu.  

II. MsZ  nesúhlasí s odpredajom časti pozemku, C-KN parc. č. 2340/3, k.ú. Senec pre Ing. 
Karola Havlíka a manž. Martu. 

Hlasovanie: 
Za:  18 poslancov, zdržali sa: 0 , neprítomní: 1, proti:  
 

23./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / JUDr. Alžbeta Horváthová / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- p. Galambos položil otázku, či bol geometrický plán vyhotovený našim geodetom 
- Ing. Kvál odpovedal kladne 

 
Uznesenie MsZ č. 64/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec: 

diel č.1 o výmere 2 m2 oddelený z KN-C parc.č. 2552 a diel č.2 o výmere 92 m2 oddelený z KN-C 
parc.č. 2587/1, ktoré boli pričlenené k KN-C parc.č. 2587/61 zastavaná plocha, podľa geometrického 
plánu č.75/2010 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom pre JUDr. Alžbetu Horváthovú za sumu 
vo výške 120,- €/m2 t.j. 11.280,- €  

II.  MsZ hodnotí návrh na 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, ktorý dlhodobo užíva nadobúdateľka. 

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku v k.ú. Senec:  

diel č.1 o výmere 2 m2 oddelený z KN-C parc.č. 2552 a diel č.2 o výmere 92 m2 oddelený z KN-C 
parc.č. 2587/1, ktoré boli pričlenené k KN-C parc.č. 2587/61 zastavaná plocha, podľa geometrického 
plánu č.75/2010 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom pre JUDr. Alžbetu Horváthovú za sumu 
vo výške 120,- €/m2 t.j. 11.280,- €  

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: 18 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 1 
 
24./  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / MUDr. Ján Koller / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
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Uznesenie MsZ č. 65/2011 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec: 

diel č.1 o výmere 42 m2 pričlenený k KN-C parc.č. 2587/8 zastavaná plocha, vytvorený z KN-
C parc.č.2587/1 a pozemok KN-C parc.č. 2579 ostatná plocha o výmere 49 m2, podľa geometrického 
plánu č.53/2010 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom pre MUDr. Jána Kollera a manželku 
MUDr. Miroslavu Kollerovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 10.920,- €  

II. MsZ hodnotí návrh na 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, ktorý dlhodobo užívajú 
nadobúdatelia. 

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku v k.ú. Senec:  

diel č.1 o výmere 42 m2 pričlenený k KN-C parc.č. 2587/8 zastavaná plocha, vytvorený z KN-
C parc.č.2587/1 a pozemok KN-C parc.č. 2579 ostatná plocha o výmere 49 m2, podľa geometrického 
plánu č.53/2010 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom pre MUDr. Jána Kollera a manželku 
MUDr. Miroslavu Kollerovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 10.920,- €  

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: 18 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 1 
 
 
25./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Vladimír Šulák / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

Uznesenie MsZ č. 66/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec: 

diel č.1 o výmere 44 m2 oddelený z KN-C parc.č.2587/1 a pričlenený k KN-C parc.č. 2587/10 
zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č.60/2010 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom pre 
Vladimíra Šuláka a manželku Katarínu Šulákovú rod. Thotovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 
5.280,- €  

II. MsZ hodnotí návrh na 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, ktorý dlhodobo užívajú 
nadobúdatelia. 

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku v k.ú. Senec:  
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diel č.1 o výmere 44 m2 oddelený z KN-C parc.č.2587/1 a pričlenený k KN-C parc.č. 2587/10 
zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č.60/2010 vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom pre 
Vladimíra Šuláka a manželku Katarínu Šulákovú rod. Thotovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 
5.280,- €  

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

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

Hlasovanie:  
Za: 18,  neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
26./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Jozef Polčic / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 67/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec: 

diel č.1 o výmere 68 m2 a diel č.2 o výmere 43 m2 oddelené z KN-C parc.č. 2587/1, ktoré boli 
pričlenené k KN-C parc.č. 2587/11 zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č.54/2010 
vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom  pre Ing. Jozefa Polčica a manželku Martu Polčicovú rod. 
Dulanskú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 13.320,- €  

II. MsZ hodnotí návrh na 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, ktorý dlhodobo užívajú 
nadobúdatelia. 

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku v k.ú. Senec:  

diel č.1 o výmere 68 m2 a diel č.2 o výmere 43 m2 oddelené z KN-C parc.č. 2587/1, ktoré boli 
pričlenené k KN-C parc.č. 2587/11 zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č.54/2010 
vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom  pre Ing. Jozefa Polčica a manželku Martu Polčicovú rod. 
Dulanskú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 13.320,- €  

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: 18, neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
27./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Vladimír Císar / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
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Uznesenie MsZ č. 68/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec: 

diel č.1 o výmere 55 m2 a diel č.2 o výmere 43 m2 oddelené z KN-C parc.č. 2587/1, ktoré boli 
pričlenené k KN-C parc.č. 2587/12 zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č.69/2010 
vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom  pre Ing. Vladimíra Císara za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 
11.760,- €  

II.  MsZ hodnotí návrh na 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, ktorý dlhodobo užíva 
nadobúdateľ. 

III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku v k.ú. Senec:  

diel č.1 o výmere 55 m2 a diel č.2 o výmere 43 m2 oddelené z KN-C parc.č. 2587/1, ktoré boli 
pričlenené k KN-C parc.č. 2587/12 zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č.69/2010 
vyhotoveným Ing. Richardom Bariakom  pre Ing. Vladimíra Císara za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 
11.760,- €  

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: 18,   neprítomní: 1, zdržal sa: 0, proti: 0  
 
28./ Návrh na zriadenie vecného bremena / Ing. Ľuboš Magula / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- poslanec Mgr. Ožvald informoval prítomných poslancov, že členovia komisie výstavby pri 
MsZ nedoporučili zriadenie vecného bremena 

- rovnako sa vyjadril aj p. Černay. Skonštatoval, že už v minulosti komisia výstavby vyjadrila 
nesúhlas z dôvodu zníženia počtu parkovacích miest na parkovisku za MsÚ 

- Ing. Kvál vysvetlil, že v tom čase členovia komisie výstavby neboli informovaní, že sa 
nezaberú 2 parkovacie miesta, ale iba jedno. Ing. Magula bude mať len právo prejazdu 
prechodu. Nevidí preto dôvod, aby žiadateľovi nevyšli v ústrety,  žiadateľ by postavil plot na 
vlastné parkovisko  a vjazd k mestskému úradu sa  posunie  

- Ing. Agárdy navrhol právnemu oddeleniu zakomponovať do zmluvy podmienku, na ktorom 
mieste má plot stáť 

 
Uznesenie MsZ č. 69/2011 

 
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Senec v prospech 

oprávnených vlastníkov pozemku parc.č 3485/2 Ing. Ľuboša Magulu a manželky 
Ľubice – právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc.č. 
3489/2 v celom rozsahu a cez časť pozemku parc.č. 3487/1, ktoré sú vo vlastníctve 
Mesta Senec. 
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II. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena – právo prechodu a prejazdu motorovým 
vozidlom cez pozemok parc.č. 3489/2 v celom rozsahu a cez časť pozemku parc.č. 
3487/1 vo vlastníctve Mesta Senec, v prospech oprávnených - vlastníkov pozemku 
parc.č 3485/2 Ing. Ľuboša Magulu a manželky Ľubice, v k.ú. Senec 

Rozsah prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 3487/1 bude upresnený 
geometrickým plánom. 
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem. 
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.  

 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena do 6 

mesiacov odo dňa schválenia tohto uznesenia.   

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

V. MsZ zaväzuje žiadateľa na vlastné náklady zriadiť plot 
 
Hlasovanie:  
Za: 16 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 1, neprítomní: 2 
 
 
29./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Terézia Kolláriková / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ  č.  70/2011 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú.Senec: 
časť pozemku KN-C parc.č. 720/8 o výmere cca 30 m2 pre Teréziu Kollárikovú  

 
II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku v k.ú.Senec: 

časť pozemku KN-C parc.č. 720/8 o výmere cca 30 m2 pre Teréziu Kollárikovú  
Hlasovanie:  
Za: 17 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2 
 
 
30./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Ľuboš Magula / 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 71/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú.Senec:časť pozemku KN-C 
parc.č. 720/8 o výmere cca 30 m2 pre Ing. Ľuboša Magulu a manželku Ing. Ľubicu 
Magulovú  

II. MsZ nesúhlasí s odpredajom pozemku v k.ú.Senec:časť pozemku KN-C parc.č. 
720/8 o výmere cca 30 m2 pre Ing. Ľuboša Magulu a manželku Ing. Ľubicu 
Magulovú  
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Hlasovanie: 
Za:  17 poslancov, zdržali sa: 0 , neprítomní: 2, proti: 0 
 
31./ Návrh na odpredaj nehnuteľností / Štefan Šupala, Karol Czére / 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
- P. Czére-  vedúci odboru výstavby a ŽP informoval poslancov , že na predmetnom pozemku sa 

nachádza vodomerná šachta , ktorá slúži aj pre ďalšie 2 polyfunkčné objekty / očná optika, Krátka 
ul. 6/, pričom predmetný pozemok bol priľahlou časťou stavebného pozemku, ktorý bol pokrytý 
porastom a bol oplotený a v súčasnosti sa pri ňom nachádza polyfunkčná budova. Budúce využitie 
pozemku bude ako stojisko pre smetné nádoby  

 

Uznesenie MsZ č. 72/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, C-KN parc. č. 801/11 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 8 m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 9/2011 zo dňa 
4.3.2011 Ing. Richardom Bariakom pre Šupalu Štefana a maž. Máriu v ½-ine a pre Czére 
Karola a manž. Alenu v ½-ine za sumu vo výške 150 €/m2, spolu 1.200,- € (slovom: 
tisícdvesto eur). 

II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemku 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 bezprostredne susediaci a priľahlý pozemok k polyfunkčnému 
objektu v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov a zároveň je to pozemok s malou 
výmerou. 

III. MsZ  súhlasí s odpredajom pozemku, C-KN parc. č. 801/11 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 8 m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 9/2011 zo dňa 4.3.2011 
Ing. Richardom Bariakom pre Šupalu Štefana a maž. Máriu v ½-ine a pre Czére Karola 
a manž. Alenu v ½-ine za sumu vo výške 150 €/m2, spolu 1.200,- € (slovom: tisícdvesto 
eur). 

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: 16,   neprítomní: 3, zdržal sa: 0, proti: 0  
 
 
32./ Návrh na odpredaj nehnuteľností / Lovci Dušan /  
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 73/2011 

 
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, dielu č. 1 o výmere 19 m2 odčleneného od 

C-KN parc. č. 2460/1 ostatné plochy a pričleneného k C-KN parc. č. 2460/15 ostatné 
plochy, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 1/2011 zo dňa 7.3.2011 Ing. 
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Richardom Bariakom pre Lovciho Dušana a manž. Kornéliu za sumu vo výške 120 €/m2, 
spolu 2.280,- € (slovom: dvetisícdvestoosemdesiat eur). 

II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemku 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 vo vlastníctve nadobúdateľov 
a  nadobúdatelia tento pozemok dlhodobo užívajú.  

III. MsZ  súhlasí s odpredajom pozemku, dielu č. 1 o výmere 19 m2 odčleneného od C-KN 
parc. č. 2460/1 ostatné plochy a pričleneného k C-KN parc. č. 2460/15 ostatné plochy, 
k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 1/2011 zo dňa 7.3.2011 Ing. Richardom 
Bariakom pre Lovciho Dušana a manž. Kornéliu za sumu vo výške 120 €/m2, spolu 
2.280,- € (slovom: dvetisícdvestoosemdesiat eur). 

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: 16 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
33./ Návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva formou odkúpenia nehnuteľností/ Mgr. Gejza 
Varga/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
- informoval poslancov, že na pozemku, ktoré mesto dostalo darom od Mgr. Vargu sa 

vybudovala cesta s podmienkou, že sa dobuduje aj kanalizácia 
-  Mgr. Ožvald položil otázku, či je mesto pripravené na to, že by obyvatelia v rovnakej situácii, 

ktorých pozemky sú tiež zastavané mestskými komunikáciami, tiež mohli žiadať odkúpenie 
ich pozemkov mestom za cenu približne 460 eur za m2, ako je to v tomto prípade a tiež ako 
mohlo dôjsť k takejto situácii, spýtal sa, či ostatné pozemky zastavané touto cestou sú 
vysporiadané 

- Ing. Kvál odpovedal, že mesto rieši odkúpenie pozemkov v takom prípade, ak ich potrebuje. 
Vyjadril sa, že 30 % ciest je vybudovaných na cudzom pozemku 

- Mgr. Ožvald sa informoval, akú sumu žiadal za svoj pozemok p. Mikulec 
- Ing. Kvál odpovedal, že odkúpenie pozemku Mgr. Varga ponúkol aj p. Mikulcovi, a to za 

sumu 10 000 Sk/m2, ten však  ponuku neprijal, nebol ochotný predať pozemok. Následne p. 
Varga ponúkol dotknutý pozemok mestu za sumu 22 903,- eur s podmienkou, že zmluvne 
podpíše, že mestu daruje 17.000 eur na základe sponzorského daru. To znamená, že mesto 
odkúpi pozemok za sumu 5.903,- eur. Vďaka odkúpeniu pozemku môže mesto skolaudovať 
cestnú komunikáciu  

- Mgr. Ožvald skonštatoval, že podľa jeho názoru by p. Mikulec mohol mesto zažalovať 
z dôvodu, že užíva pozemok bez jeho súhlasu 

- Ing. Kvál- mesto nemá žiadnu cestnú komunikáciu na pozemku p. Mikulca 
- Mgr. Ožvald sa informoval, prečo potom mesto tento pozemok kupuje? 
- Ing. Kvál odpovedal, že štát  neoprávnene postavil cestnú komunikáciu na cudzom pozemku, 

takéto komunikácie sa samozrejme priebežne vysporadúvajú. Mesto dalo vyhotoviť 
projektovú dokumentáciu na vybudovanie cesty. Z dôvodu, že dopravný inšpektorát nepovolil 
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postaviť cestu v pravom uhle, len v tvare oblúka / viď mat. /, zasiahli sme aj do pozemku p. 
Vargu, ktorý sme odkúpili s podmienkou vysporiadania vlastníckeho práva 
 

- p.  Černay upozornil na fakt, že pod cestou je potrubie vody, ktoré by v prípade, ak by 
prasklo, zničilo aj cestu 

 
Uznesenie MsZ  č.  74/2011 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom zastavaných 
cestou, k C-KN parc. č. 2028/65 orná pôda o výmere 59 m2 a k C-KN parc. č. 2028/66 
orná pôda o výmere 10 m2, k.ú. Senec vytvorené geometrickými plánmi č. 2/2010 a č. 
3/2010 zo dňa 2.2.2010 Ing. Richardom Bariakom, a to formou odkúpenia 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/3-ín k pozemku C-KN parc. č. 2028/65 orná pôda 
o výmere 59 m2 a odkúpenia pozemku C-KN parc. č. 2028/66 orná pôda o výmere 10 m2 

v celosti od Mgr. Gejzu Vargu za sumu vo výške 22.903,- € (slovom: 
dvadsaťdvatisícdeväťstotri Eur). 

II. MsZ súhlasí s vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom zastavaných cestou, a to k 
C-KN parc. č. 2028/65 orná pôda o výmere 59 m2 a k C-KN parc. č. 2028/66 orná pôda 
o výmere 10 m2, k.ú. Senec vytvorené geometrickými plánmi č. 2/2010 a č. 3/2010 zo dňa 
2.2.2010 Ing. Richardom Bariakom, a to formou odkúpenia spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 2/3-ín k pozemku C-KN parc. č. 2028/65 orná pôda o výmere 59 m2 
a odkúpenia pozemku C-KN parc. č. 2028/66 orná pôda o výmere 10 m2 v celosti od Mgr. 
Gejzu Vargu za sumu vo výške 22.903,- € (slovom: dvadsaťdvatisícdeväťstotri Eur). 

III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. 

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

Hlasovanie:  
Za: 12 poslancov, proti: 1, zdržali sa: 4, neprítomní: 2 
 
 
34./ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010- 2018 
 
- p. prednostka Ing. Répássyová predložila na schválenie materiál „ Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010-   2018“, ktorý bol vypracovaný 
agentúrou Aurex, s.r.o. v roku 2010 a zároveň v elektronickej podobe (vzhľadom na obsahovo 
rozsiahly materiál) predložený poslancom.  

- Dôvod na jeho prerokovanie a schválenie na tomto rokovaní MsZ je z nasledovných dôvodov -  
Ministerstvá, orgány štátnej správy pri prijímaní žiadosti o NFP v súvislosti s projektmi 
realizovaným cez štrukturálne fondy EÚ žiadajú spravidla samosprávy o doloženie uznesenia, že 
príslušná obec/mesto  majú odsúhlasený PHRSR a v našom prípade termín na predloženie žiadosti 
o NFP v súvislosti s projektom Informatizácie spoločnosti a Terminálu integrovanej dopravy v 
Senci sa budú predkladať na príslušné ministerstva do konca apríla 2011.V prípade, ak by mali 
poslanci pripomienky, tieto budú do uvedeného PHSR zapracované. 

- p. primátor skonštatoval, že mesto má od Ministerstiev prisľúbený jeden milión eur na rozvoj 
informačno- komunikačných technológií na MsÚ a na terminál integrovanej dopravy  

- p. Nádaský vyslovil chválu na adresu projektových manažérov mesta Ing. Nataši Urbanovej PhD. 
a Mgr. Angeliky Matlohovej a vyjadril spokojnosť s ich prácou 
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- Ing. Józan skonštatoval, že je to vízia a k tomuto materiálu je možné kedykoľvek sa vrátiť 
- p. Badinský spomenutý materiál čítal a vyjadril sa, že je to vízia 
 
Uznesenie MsZ č. 75/2011 
 

I. MsZ  prerokovala návrh na schválenie dokumentu „Program  hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky  2010 -2018“ 

II. MsZ  schvaľuje   navrhovaný dokument „Program  hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Senec na roky  2010 – 2018“ 

Hlasovanie: 
Za:  16 poslancov, zdržali sa: 1 , neprítomní: 2  
 
35./ Projekt „ Program informačno- komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci“ 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál 

 
- Mgr. Ožvald požiadal o konkrétnejšie vysvetlenie materiálu 
- Bc. Pap Štefan-  IT manažér vysvetlil, že cieľom projektu je zefektívniť a zaviesť plne 

elektronický obeh dokumentov a elektronické  vybavovanie žiadostí občanov, zavedenie 
elektronickej komunikácie občana s úradom. Projekt bude zameraný na nasledovné aktivity: 

 e- Government služby 
 Podporné IS služby ( front- office, mid- office, back- office ) 
 Geografický informačný systém 
 HW a SW vybavenie 

 
Uznesenie MsZ č. 76/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh na realizáciu projektu „Rozvoj informačno-komunikačných 
technológií na Mestskom úrade v Senci“ a schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci 
výzvy  OPBK/2011/2.2./07 za účelom realizácie projektu „Rozvoj informačno-
komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci“, ktorého ciele sú v súlade 
s  platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

II. MsZ súhlasí so zabezpečením realizácie projektu mestom Senec počas celej doby jeho 
realizácie 

III. MsZ súhlasí so zabezpečením financovania projektu z vlastných zdrojov vo výške 
minimálne 5 %  z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, 
t. j. vo výške 49 863  EUR  

Hlasovanie : 
Za: 16 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
36./  Projekt „ Terminál integrovanej dopravy v Senci“ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
- informoval prítomných poslancov, že cieľom projektu je rekonštrukcia lokality 

predstaničného námestia na Železničnej ulici v Senci a jeho dobudovanie na prestupný 
terminál integrovanej dopravy. Štúdia je vypracovaná a hlavnými aktivitami projektu sú: 
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 rekonštrukcia osvetlených autobusových nástupíšť vrátane osadenia mobiliáru 
 / lavičky, smetné koše, stojany na bicykle / 

 vybudovanie parkovacích miest pre osobnú dopravu 
 oprava chodníkov a ich nahradenie bezbariérovými chodníkmi 
 osadenie elektronických informačných tabúľ oznamujúcich príchody a odchody 

vlakov a autobusov 
 inštalácia kamerových systémov monitorujúceho priestor pred železničnou stanicou 
 sadové úpravy územia 

- p. Ožvald sa informoval, či existuje predstava, koľko občanov využíva železničnú dopravu, 
zároveň navrhol zriadiť ďalšiu zastávku pri Striebornom jazere 

- p. Galambos sa vyjadril, že spomenutý projekt je veľmi dobrý, poslanci aj občania by mali 
byť spokojní, že  projekt bol mestu Ministerstvom pôdohospodárstva ponúknutý 

- Mgr. Ožvald sa informoval o budovách pri železničnej stanici / zrubová reštaurácia, staničná 
reštaurácia /, ktoré sú v dezolátnom stave a na pozemkoch sa nachádzajú odpadky 
 

Uznesenie MsZ č. 77/2011 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na realizáciu projektu „Terminál integrovanej dopravy 
v Senci“ a schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy  OPBK/2011/1.2./07 za 
účelom realizácie projektu „Terminál integrovanej dopravy v Senci“, ktorého ciele sú 
v súlade s platnou Územnoplánovacou dokumentáciou mesta Senec a s  platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec. 

II. MsZ súhlasí so zabezpečením realizácie projektu mestom Senec počas celej doby jeho 
realizácie 

III. MsZ súhlasí so zabezpečením financovania projektu z vlastných zdrojov vo výške 
minimálne 5 %  z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, 
t. j. vo výške  49 000,-  EUR.  

Hlasovanie:  
Za: 16 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 
 
37./ Zrušenie Uznesenia MsZ č. 85/2010 zo dňa 09.09.2010 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
-  keďže bolo dotknuté uznesenie prijaté v rozpore so zákonom, je nutné ho zrušiť 
- p. Valachová je si vedomá, že uznesenie treba zrušiť, vzniesla však pripomienku. 

Skonštatovala, že občania majú opodstatnené obavy z dôvodu nedodržania otváracích hodín, 
je potrebné si to uvedomiť 

- Ing. Kvál odpovedal, že každý je povinný dodržiavať otváracie hodiny v zmysle VZN mesta, 
v prípade, ak bude mať dotyčný otváracie hodiny predĺžené, musí mať zapnutú prísluchovú 
hudbu 

 

Uznesenie MsZ č. 78/2011 

I. MsZ prerokovalo žiadosti pána Marcela Petríka, Pivničná 72, 903 01 Senec o zmenu 
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.   



28 
 

II. MsZ vzalo na vedomie stanovisko MsR zo dňa 23.03.2011.    

III. MsZ súhlasí so zrušením Uznesenia MsZ č. 85/2010 zo dňa 09.09.2010.   

Hlasovanie:  
Za: 16,  neprítomní: 3, zdržal sa: 1, proti: 0 
 
 
38./ Rôzne 
 
38 a) Žiadosť p. poslankyne Valachovej / zámer na vybudovanie skateparku v Senci / 
 

- materiál predložila p. Valachová 
- skonštatovala, že si je vedomá, že vybudovať tento projekt nebude možné v tomto roku, 

keďže rozpočet je už schválený  
- predstavila zástupcov členov organizácie skateparku, ktorí sa zúčastnili MsZ, aby predniesli 

zámer na vybudovanie skateparku v Senci. Vyjadrili sa, že v adrenalínových športoch sa 
pohybujú už 10 rokov a predložili poslancom návrhy skateparku pre Senec. Ich predstava 
hrubého odhadu vybudovania skateparku je okolo 1,5- 2 milióny Sk 

- p. Nádaský sa informoval, akú majú predstavu o rozlohe plochy  
- odpoveď- štandard je 30x16,5 m 
- p. Badinský sa informoval, či majú „ skejťáci“  v Senci organizáciu, či je skatepark voľne 

prístupný a kto preberá zodpovednosť za prípadné zranenia 
- odpoveď- všade v okolí už existujúcich skateparkov sú tabule s označením „ Na vlastnú 

zodpovednosť“ 
- p.Bittner navrhuje založiť v Senci vlastnú organizáciu „skejťákov“, ktorí by predložili 

konkrétny projekt, ďalej získať určitú časť finančných prostriedkov od klubu, ostatné by 
hradilo mesto 

- prednášajúci odpovedal, že ich klub to rieši presne takýmto spôsobom 
- Ing. Kvál- projekt sa mu pozdáva. Vyjadril sa, že je potrebné navrhnúť zostavu skateparku aj 

na 2 etapy, taktiež sumu finančných prostriedkov, ktoré sa navrhnú do budúcoročného 
rozpočtu 

- Ing. Gubáni sa vyjadril, že zámer vybudovania skateparku bola aj jeho myšlienka. 
Skonštatoval, že p. Badinský, ako bývalý člen komisie športu pri MsZ by mal vedieť, či má 
organizácia skateparku v Senci združenie 

- P. Badinský skonštatoval, že za obdobie, počas ktorého bol 4 roky členom komisie športu pri 
MsZ nikto neprišiel so zámerom vybudovať v Senci skatepark 
 

P. primátor vyzval zástupcov členov organizácie skateparku predložiť vypracovaný zámer skateparku 
podľa návrhu č. 3 aj s finančnými dopadmi do komisií  a následne do MsR a na zasadnutie MsZ. Po 
schválení zámeru sa finančné krytie zapracuje do budúcoročného rozpočtu. 
 
 
38b) Žiadosť p. poslanca Ing. Gubániho / prenos hokejových zápasov v rámci MS 
prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky na verejnom priestranstve / 
 

- materiál predložil poslanec Ing. Juraj Gubáni 
- na začiatku srdečne poďakoval p. primátorovi za akciu „ Športovec roka mesta Senec“, 

následne sa vyjadril k materiálu „ Prenos hokejových zápasov v rámci MS“ 
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- predniesol prítomným poslancom cenové ponuky na veľkoplošné obrazovky, prostredníctvom 
ktorých by sa vysielali hokejové zápasy z MS v hokeji 2011. Skonštatoval, že najviac ho 
oslovila ponuka od p. Róberta Slobodu, projektového manažéra. Vyjadril sa, že je ochotný 
vzdať sa odmien za funkciu poslanca MsZ aj odmien za funkciu predsedu komisie športu 

- Ing. Kvál informoval poslancov, že ku dňu 08.04. 2011 je potrebné podať objednávku na 
veľkoplošnú obrazovku 

- Ing. Matúšová vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, z ktorej rozpočtovej položky sa budú 
čerpať finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie 

- PhDr. Németh sa vyjadrila, že nápad je dobrý, avšak podľa jej názoru sa suma spomenutá 
Ing. Gubánim / cca 14 640 EUR /ešte navýši a môže sa vyšplhať aj k sume 20 000 eur. 
Skonštatovala, že v rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky  na tento účel. Z 
rozpočtu mesta by sa táto akcia financovať nemala z dôvodu, že by boli potrebné na 
dôležitejšie účely. Ďalej sa vyjadrila, že dotknutú akciu rada podporí, ak sa nájde správne 
riešenie na jej financovanie 

- MUDr. Dobošová vyslovila dotaz, aby hlasovanie za tento projekt neprebehlo ako pri projekte 
„ Káblový vlek na vodné lyžovanie“ , kedy bola väčšina poslancov MsZ za a v konečnom 
dôsledku sa hlasovania zdržali 

- p. Nádaský podotkol, že ak Ing. Gugáni má polovicu finančných prostriedkov, projekt podporí 
- p. Ožvald informoval, že v prípade, ak by sa od obyvateľov vyberal vstupný poplatok, bol by 

na to potrebný súhlas vysielateľa 
- p. Gubáni- vie si predstaviť použiť finančné prostriedky na iné účely, chce však obyvateľom 

mesto ponúknuť niečo zaujímavé aj z dôvodu, keďže sa MS v hokeji uskutoční v SR 
- p. Badinský – je ľahké nadhodiť tému, ale je potrebné ju aj doriešiť. Poslanci svojim 

rozhodnutím preberajú zodpovednosť, pritom tento materiál nie je skompletizovaný  
- p. Škovránek sa vyjadril, že bojuje sám so sebou. Podľa jeho názoru poslanec Gubáni prišiel 

s dobrou myšlienkou, ale veľa vecí nie je dotiahnutých. Vidí viac negatív ako pozitív. Kládol 
si otázku, či mesto má na projekt financie a z akej položky rozpočtu by boli použité finančné 
prostriedky 

- Ing. Kvál sa vyjadril, že námestie pred MsKS je postavené na zhromaždenie ľudí, navrhuje 2 
rozhodnutia, či poslanci s projektom súhlasia, ak áno, tak za koľko. Následne vyhlásil 
prestávku na dohodu straníckych klubov 

- p. Nádaský skonštatoval, že ak do zajtrajšieho dňa / t. j. 08.04.2011 / Ing. Gubáni zloží 7500 
eur na projekt, poveruje p. primátora podpísať objednávku na veľkoplošnú obrazovku. Spolu 
s poslancom Galambosom navrhuje vyčleniť finančné prostriedky v sume 7500 eur z rozpočtu 
mesta 

- p. Turanská sa prihovorila poslancom. V podnikateľských kruhoch sa pohybuje už dlhé roky 
a je jej ľúto, že podnikatelia (niektorí z nich sú poslancami MsZ a oslovila aj p. primátora ) 
nie sú ochotní prispieť sponzorsky na akciu 

- Ing. Kvál odpovedal, že Ing. Gubánimu prisľúbil prispieť sumou 1000 eur 
- p. Bittner taktiež prisľúbil prispieť 
- PhDr. Németh- úvahy sú zbytočné, ako poslanci zodpovedajú za finančné prostriedky 

obyvateľov mesta a navrhla, aby sa pristúpilo k hlasovaniu 
- Mgr. Škovránek skonštatoval, že mu je poslanca Gubániho ľúto, do myšlienky vložil veľa 

energie. Tí, ktorí na spomenutý projekt  mali záujem  prispieť, mali možnosť. Vyjadril sa, že 
v prípade, ak sa do zajtrajšieho dňa finančné prostriedky zabezpečia, bude hlasovať za projekt 
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- p. Nádaský navrhol hlasovať za to, že v prípade, ak sa Ing. Gubánimu podarí zabezpečiť do 
zajtrajšieho dňa polovicu finančných prostriedkov, mesto bude zámer kofinancovať 
finančnými prostriedkami v sume 7500 eur 
 

- Ing. Kvál dal za návrh hlasovať 
 
Uznesenie MsZ č. 79/2011 

 

I. MsZ prerokovalo žiadosť poslanca Ing. Juraja Gubániho „ Digitálny prenos MS v hokeji“ na 
veľkoplošnej obrazovke za finančnej spoluúčasti mesta Senec 

II. MsZ   súhlasí s realizáciou prenosu MS v hokeji za finančnej spoluúčasti mesta 

Hlasovanie:   
Za: 14,   neprítomní: 3, zdržal sa: 1, proti: 1 
 
Primátor mesta Ing. Kvál navrhol spolufinancovanie mesta spôsobom použitia finančných 
prostriedkov určených na dotácie mesta v nasledujúcich zložkách: 

 
2500 EUR z oblasti kultúry 

1000 EUR z oblasti športu 

500 EUR z oblasti sociálnej 

3500 EUR zo sponzorského daru Mgr. Gejzu Vargu 

Následne požiadal poslancov o tento návrh hlasovať  

Uznesenie MsZ č. 80/2011 

I. MsZ prerokovalo návrh p. primátora Ing. Karola Kvála týkajúci sa finančného 
spolufinancovania mesta spôsobom použitia finančných prostriedkov určených na 
dotácie mesta v nasledujúcich zložkách: 

2500 EUR z oblasti kultúry 

      1000 EUR z oblasti športu 

 500 EUR z oblasti sociálnej 

3500 EUR zo sponzorského daru Mgr. Gejzu Vargu 

II. MsZ   súhlasí s použitím finančných prostriedkov viazaných na dotácie mesta  

Hlasovanie:   
Za: 12,   neprítomní: 3, zdržal sa: 3, proti: 1 
 

P. poslanec Ing. Juraj Gubáni  vyhlásil, že nedisponuje s 50 % nákladov na zabezpečenie 
digitálneho prenosu MS 2011 v ľadovom hokeji a nesúhlasí s použitím finančných prostriedkov 
určených na dotácie mesta na akciu „ Digitálny prenos MS v hokeji“ . 
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Primátor Ing. Karol Kvál skonštatoval, že nakoľko pán poslanec Gubáni nemá k dispozícii  
finančné prostriedky  vo výške 50% nákladov, premietanie MS 2011  v ľadovom hokeji v Senci 
sa neuskutoční. 

38c) Žiadosť p. Valachovej / zámer prevádzkovania  MHD v meste Senec / 
 

- p. Valachová ospravedlnila pána, ktorý mal odprezentovať zámer prevádzkovania MHD 
v meste Senec z neúčasti na rokovaní MsZ z osobných dôvodov a materiál presunula na 
nasledujúce zasadnutie 
 

Interpelácie poslancov: 
 
- Ing. Bittner požiadal o umiestnenie stojanu na bicykel pred cintorín na Bratislavskej ulici 
 
- p. Voško sa posťažoval, že do ich lokality nie sú roznášané noviny Senčan 
 
- MUDr. Marián Príbelský CSc. pozval všetkých prítomných na akciu „ Senecká korčuľa“,  
ktorá sa bude konať dňa 14.05.2011na Slnečných jazerách 

 
- p. Nádaský oznámil poslancom, že v dňoch 24.- 26. máj 2011 sa plánuje výjazdové konanie 
do Hruštína, kto má záujem, nech sa do konca apríla nahlási na sekretariát MsÚ 
 

 Zasadnutie MsZ, konaného dňa 07.04.2011 ukončil p. primátor s poďakovaním sa prítomným 
poslancom zúčastneným pri prejednávaní jednotlivých bodov programu rokovania.  

 
 
 
..............................................       ................................ 
  Jarmila R é p á s s y o v á                                                 Ing. Karol   K v ál 
  prednostka MsÚ v Senci                                                           primátor mesta  
 

 

Overovatelia: 

PhDr. Gabriella Németh    ..................................................... 

Jana Turanská     ..................................................... 

 

Zapísala v Senci, dňa 15.04.2011: 

Silvia Némethová     .................................................... 

 



 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
07. apríla 2011 

 
Priezvisko 
meno, titl. hlas.za  462011 472011 482011 492011 502011 512011 522011 532011 542011 552011

stiah. 
mat.9 

VZN 
2/2005 

VZN 
4/2010 

VZN 
1/2011 

kurat
ela 

Správa 
kontrol
óra 

Žiados
ť o ÚP 

Odm. 
poslanc 

Odm. 
členov 
komisií 

Odm. 
ZBOZ 

osvetle
nie 

Jana Turanská Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Martina Valachová N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ladislav Nádaský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

MUDr. Marián Príbelský, CSc. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. František Podolský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Pavol Škovránek Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z N 

Ing. Rudolf Bittner Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Helena Nemcová N N N N N N N N N N N 

Ing. Gašpar Józan Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

MUDr. Emese Dobošová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Dušan Badinský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Roman Voško Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Maroš Ožvald Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Bc. Zuzana Lovíšková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Juraj Gubáni Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gabriel Agárdy Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

PhDr. Gabriella Németh Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Rudolf Galambos N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Zdenek Černay N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Z – hlasoval za 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 

P – hlasoval proti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O – zdržal sa hlasovania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N – neprítomný 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
07. apríla 2011 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

UZNESENIE 
562011 572011 582011 592011 602011 612011 622011 632011 642011 652011 662011 672011
Hakobi
an 

Prerok.
a 
novel. 
VZN 

SCR Madará
szová 

TJ 
Slávia 

Novák Detário
vá 

Havlík Horvát
hová 

Koller Šulák Polčic 

Jana Turanská Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Martina Valachová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ladislav Nádaský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

MUDr. Marián Príbelský, CSc. O Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. František Podolský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Pavol Škovránek Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Rudolf Bittner Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Helena Nemcová N N N N N N N N N N N N 

Ing. Gašpar Józan Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

MUDr. Emese Dobošová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Dušan Badinský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Roman Voško Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Maroš Ožvald O Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Bc. Zuzana Lovíšková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Juraj Gubáni Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gabriel Agárdy Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

PhDr. Gabriella Németh Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Rudolf Galambos Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Zdenek Černay Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Z – hlasoval za 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

P – hlasoval proti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O – zdržal sa hlasovania 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N – neprítomný 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
07. apríla 2011 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

UZNESENIE 
682011 692011 702011 712011 722011 732011 742011 752011 762011 772011 782011 792011
Cisar Magula 

vecné 
brem. 

Kollári
ková 

Magula Šupala,
Czére 

Lovci Varga pHRSR inform
atizácia 

Integr.
doprav.

Zruš. 
uznes. 

Prenos 
MS v 
hokeji 

Jana Turanská Z Z Z Z Z Z O Z Z Z Z Z 

Martina Valachová Z Z Z Z Z Z O Z Z Z Z Z 

Ladislav Nádaský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

MUDr. Marián Príbelský, CSc. Z Z N N N N N N N N N Z 

Mgr. František Podolský Z Z Z Z N N Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Pavol Škovránek Z Z Z Z Z Z O Z Z Z Z P 

Ing. Rudolf Bittner Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Helena Nemcová N N N N N N N N N N Z Z 

Ing. Gašpar Józan Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O N 

MUDr. Emese Dobošová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Dušan Badinský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Roman Voško Z Z Z Z Z Z O Z Z Z Z O 

Mgr. Maroš Ožvald Z Z Z Z Z Z P O Z Z Z Z 

Bc. Zuzana Lovíšková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Juraj Gubáni Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gabriel Agárdy Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

PhDr. Gabriella Németh Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Mgr. Rudolf Galambos Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Zdenek Černay Z O Z Z Z Z Z Z N N N N 

Z – hlasoval za 18 17 17 17 16 16 12 16 16 16 15 14 

P – hlasoval proti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

O – zdržal sa hlasovania 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 

N – neprítomný 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
07. apríla 2011 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

UZNESENIE 
802011            
MS 
hokej 
dotácia 

           

Jana Turanská Z            

Martina Valachová Z            

Ladislav Nádaský Z            

MUDr. Marián Príbelský, CSc. O            

Mgr. František Podolský Z            

Mgr. Pavol Škovránek O            

Ing. Rudolf Bittner Z            

Helena Nemcová N            

Ing. Gašpar Józan Z            

MUDr. Emese Dobošová Z            

Ing. Dušan Badinský Z            

Roman Voško Z            

Mgr. Maroš Ožvald O            

Bc. Zuzana Lovíšková Z            

Ing. Juraj Gubáni P            

Ing. Gabriel Agárdy Z            

PhDr. Gabriella Németh Z            

Mgr. Rudolf Galambos Z            

Zdenek Černay Z            

Z – hlasoval za 14            

P – hlasoval proti 1            

O – zdržal sa hlasovania 3            

N – neprítomný 1            
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