Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 16. februára 2012
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Ladislav Nádaský
Mgr. Rudolf Galambos

Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku
2012 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Svoj neskorší príchod na
zasadnutie MsZ vopred avizovali pp. poslanci: Martina Valachová, Ing. Gašpar Józan, p.
Zdenek Černay. Za overovateľov zápisnice z MsZ boli určení p. Ladislav Nádaský a Mgr.
Rudolf Galambos. Za zapisovateľku bola určená p. Silvia Némethová.
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ
3.a Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého dokumentu: Priority MsZ
v Senci na
volebné obdobie 2010-2014
4. Návrh dodatku č. 2 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. 1 a 2 tohto VZN
5. Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o zásadách hosp. s majetkom mesta
v znení dodatku č. 1
5.a Schválenie členstva Mesta Senec v Oblastnej organizácii CR Región Senec ( OOCR )
6. Návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek a bungalovov v areáli Slnečných jazier
7. Návrh na dodatočné pridelenie 2 ks permanentných vstupeniek pre chatárov
8. Návrh VZN mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Senec
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
11. Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.10.2011 do 31.12.2011
12. Hospodárenie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2011
13. Prenájom pozemku / letná terasa Sulejman Sulejmani/
14. Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Senec- oplotenia MŠ Fándlyho v
Senci
15. Návrh na odstránenie duplicitného vlastníctva
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Ľuboš Sivek /
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Andrej Ferenczy /
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Július Makki /
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Belo Mészáros/
20. Investičný zámer týkajúci sa intenzifikácie a modernizácie jestvujúcej ČOV Senec
21. Návrh na odkúpenie závlahovej stavby
22. Rôzne
23. Záver
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Na začiatku rokovania primátor mesta Ing. Karol Kvál privítal prítomných poslancov MsZ
a z dôvodu vopred avizovaného meškania Ing. Gašpara Józana navrhol presunúť materiál pod
bodom č. 3/a „ Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého dokumentu:
Priority MsZ v Senci“ na prerokovanie až za materiál pod bodom č.5 „ Návrh dodatku č. 2
k VZN mesta Senec č. 3/2009 o zásadách hosp. s majetkom mesta v znení dodatku č. 1“
Hlasovanie:
Za: 15, neprítomní: 4;
-

-

-

Ing. Rudolf Bittner sa opýtal na riešenie, aké zaujalo mesto k problému
s vylepovaním plagátov a reklám, ktoré inicioval na ostatnom MsZ
Mgr. Viera Žilková – právny referát mesta odpovedala, že pravidlá vylepovania
plagátov a reklám je upravený VZN č. 1/2008, ale okrem toho je už rozpracovaný
návrh novely znenia VZN o verejnom poriadku, v rámci ktorého bude včlenená aj časť
upravujúca pravidlá týkajúce sa práve dotknutého problému. V súčasnosti prebieha
interné pripomienkovanie tohto materiálu v rámci MsÚ následne ho dostanú na
pripomienkovanie príslušné komisie.
Mgr. Maroš Ožvald informoval prítomných poslancov, že členovia priestupkovej
komisie navrhli zorganizovať stretnutie taxikárov a predložiť im písomnú správu
o zákaze vylepovania reklamných inzerátov. Ďalej skonštatoval, že reklamy sú
osadené aj na kruhových objazdoch v meste
Ing. Kvál – primátor mesta, odpovedal, že to síce nie je legálne, ale kruhové objazdy
nie sú vo vlastníctve mesta, ale Slovenskej správy ciest

2. Kontrola uznesení
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

3. Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ
- informoval primátor mesta Ing. Karol Kvál:
 na projekt „ Terminál integrovanej dopravy v Senci“ mesto má od Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prisľúbené finančné prostriedky do výšky
930 671,56 eur , v štádiu realizácie tohto projektu sa v súčasnosti nachádzame už
vo fáze, kedy mesto vyhlási VO v zmysle platnej legislatívy
 oživuje sa aj projekt „ Rozvoj informačno- komunikačných technológií MsÚ v
Senci“, na ktorý od Ministerstva pôdohospodárstva žiadame fin. prostriedky vo
výške 997 260,- eur
 z Ministerstva financií SR, sme tesne na sklonku minulého roka dostali finančnú
dotáciu vo výške 73 000,- eur na čiastočnú rekonštrukciu SSS na Hviezdoslavovej
ul. a to konkrétne na výmenu okien, bezbariérovej úpravy podláh, osadenie
stoličkového výťahu v časti Denného centra SSS;
 mesto sa pripravuje na podanie projektu „ Revitalizácia Námestia 1. mája II.
etapa“, predbežné odhadové náklady sa budú pohybovať do 800 000,- eur
 zároveň by mesto chcelo zareagovať na pripravovanú výzvu Ministerstva
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR „Obnova mestských sídiel“, kde by
pri splnení istých podmienok bola možnosť čerpať NFP na rekonštrukciu škôl,
škôlok a priľahlého parku výške 1,7 mil. eur
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- p. Helena Nemcová informovala, že dňa 01.03.2012 sa na návštevu MsÚ ohlásil
európsky komisár pán Christopher Todd, ktorý si počas svojej pracovnej cesty na
Slovensku vybral prehliadku realizovaného projektu v rámci štrukturálnej pomoci
EÚ náš Park oddychu.
4. Návrh dodatku č. 2 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. 1 a 2 tohto VZN
- materiál predložila prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová:

- informovala poslancov, že predkladaný dodatok aktualizuje pôvodnú prílohu č. 1 a 2
k VZN č. 4/2010 v nadväznosti na vykonanú prevádzkovú a mzdovú inventúru
zohľadňujúcu rok 2011
- Mgr. Galambos vyjadril pochvalu Mgr. Antonovi Kubliniakovi- vedúcemu Mestského
školského úradu v Senci za dobre spracovaný materiál a odporučil poslancom prijať
ho bez pripomienok
- p. Turanská mala dotaz, z akého dôvodu je dotácia na žiaka pre Súkromné liečebnovýchovné sanatórium na Dialničnej ul.vo výške 5291,- eur
- Ing. Kvál- jedná sa o špeciálne zariadenia tohto typu, ktoré dostávajú zo zákona od
štátu viac aj z dôvodu, že žiaci sú v týchto zariadeniach aj ubytovaní.
Uznesenie MsZ č. 1/2012
I. MsZ prerokovalo návrh dodatku č. 2 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. 1 a 2 tohto VZN
II. MsZ schvaľuje návrh dodatku č. 2 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. 1 a 2 tohto VZN

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
5. Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o zásadách hosp. s majetkom mesta
v znení dodatku č. 1
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál:
informoval, zákonom č. 507/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí. Z uvedeného dôvodu bola vypracovaná časť predloženého návrhu Dodatok č.2 k VZN
o hospodárení s majetkom mesta. Na základe podnetu podnikateľských subjektov pôsobiacich
na južnej strane SJ vzišla diskusia s Mestom Senec ohľadom úpravy / zníženia / výšky sadzby
za prenájom pozemkov pod letnými terasami. Podnikatelia mali pôvodne prenajatú určitú
plochu, niektorí z nich si ju však časom zväčšili, mesto im to tolerovalo. Mesto však pristúpilo
po vykonanej kontrole skutkového stavu ku aktualizácii nájomných zmlúv, čím samozrejme
dotknutým podnikateľským subjektom vzrástla cena nájomného pomerne dosť výrazne, proti
čomu sa však ohradili. SCR Senec, s.r.o. pripravila alternatívy úprav cien nájomného za letné
terasy. Z uvedených alternatív bola vybratá konsenzuálne (mesto, komisie a podnikatelia)
materiálom predložená alternatíva, ktorá je na programe tohto zasadnutia.
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-

-

-

-

-

-

Ing. Agárdy- Finančná komisia sa týmto problémom zaoberala, členovia navrhli sumu vo
výške 5,38 eur/ m2/rok za priľahlé pozemky rekreačných chát v areáli SJ a navrhujú
vyrokovať s majiteľmi chát odkúpenie pozemkov;
Ing. Kvál- suma 12,32 eur ale aj spomínaná 5,38 eur/m2/ rok je neadekvátna. Nájomnú

zmluvu podpíšu len chatári s oploteným pozemkom. V prípade, že odmietnu,
požiadame ich o odstránenie oplotenia. Následne navrhol prenajať pozemky za sumu
1,50 eur/m2/rok, avšak zakomponovať do nájomnej zmluvy povinnosť celoročnej
starostlivosti o prenajaté priestranstvo
Ing. Agárdy- aký je rozdiel nájomných cien na Slnečných jazerách a v mestských
zónach?
Mgr. Žilková odpovedala, že minimálny, nájom v mestských zónach je 5,33 eur/m2/ rok
Ing. Agárdy- niektoré zmluvy sú uzatvorené aj na 20 rokov, v prípade, že by bol rozdiel väčší,
bolo by treba riešiť to možno aj úpravou VZN alebo aj za cenu zvýšenia počtu mestských zón.
Navrhol, aby podmienky nájomných zmlúv menené dodatkom boli platné do konca roku 2012
práve z dôvodu, keby sa VZN nepodarilo dať dokopy, uzatvorila by sa nová nájomná zmluva
s tými istými podmienkami
Mgr. Ožvald- podporuje názor Ing. Agárdyho, cena je neprimeraná a nespravodlivá
Mgr. Galambos- skonštatoval, že geodeta prijalo mesto preto, aby nám zmapoval situáciu.
Navrhuje vyzvať majiteľa o odkúpenie pozemku za trhovú cenu alebo mu ho prenajať za 5,38
eur/m2/rok
Ing.Kvál- čo v prípade ak nájom nepodpíše ?
Mgr.Galambos- prečo si myslíme, že podpíše zmluvu za 1,50 eur?
Ing.Kvál- lebo nadobudne pocit, že pozemok mu patrí a môže ho plne využívať
PhDr.Németh- súkromní chatári využívajú určitú plochu, za ktorú neplatia, ale ju udržiavajú.
Teraz žiadajú o odkúpenie. Ak sa príjme VZN v tomto znení, má obavy, že príjmy mesta
klesnú z dôvodu, že takíto vlastníci už nebudú mať dôvod na odkúpenie pozemkov
p. primátor- keď dotyčným dáme pozemok do nájmu, budú platiť, nechce ich prinútiť
k odkúpeniu
p.Valachová- geodet vymeriava oplotené pozemky. Ak bola disproporcia oproti tomu , čo
majú ľudia reálne oplotené, tak sme na MsZ hlasovali za to, aby sa im to odpredalo (aj sa im
to ponúklo) za 120 eur. Na tomto sa asi nemenilo nič, naďalej to predávame, čiže o finančné
prostriedky mesto neprichádza. Položila otázku či sa nemôže stať, že dotyčný, ktorý má
pozemok oplotený sa rozhodne, že časť ktorú by si mal odkúpiť bude môcť ďalej prenajímať
za 1,50 eur.
Ing.Kvál- môže, ale mesto s tým nemusí súhlasiť.

Uznesenie MsZ č. 2/2012
I.

MsZ prerokovalo návrh D o d a t k u č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Senec č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatku č. 1

II.

MsZ súhlasí s návrhom D o d a t k u č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Senec č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatku
č. 1

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 1, zdržal sa: 2, neprítomní: 0;
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3/A. Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého dokumentu: Priority
MsZ v Senci na volebné obdobie 2010-2014
- materiál predložil Ing. Karol Kvál a informoval poslancov, že na zasadnutí MsR vzišla
požiadavka od Ing. Józana pripraviť na rokovanie MsZ informáciu o stave plnenia
úloh resp. priorít, ktoré MsZ prijalo za svoje na jar 2011.
Priorita č. 1: „ Nový územný plán mesta Senec
- Ing. Igor Križko z odd. výstavby informoval, že v súčasnosti sa mesto nachádza
v etape obstarávania nového ÚP mesta. Bolo uskutočnené výberové konanie na
spracovateľa Prieskumov a rozborov, Krajinno- ekologického plánu. Zadanie bolo
prerokované so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami a je k nemu
spracované vyhodnotenie pripomienok a stanovísk. Strategické dokumenty budú po
schválení postúpené na posúdenie na Krajský stavebný úrad v Bratislave a následne
schvaľované orgánom územného plánovania. Ďalšími krokmi v obstarávaní ÚP bude
výber autorizovaného architekta na spracovanie dokumentácie, koncept riešenia ÚP,
návrh ÚP, schválenie stavebných regulatív
- Ing. Kvál- v čase, kedy sme robili návrhy do zmeny ÚP, nevedeli sme, že župa má
v pláne postaviť na druhej strane železnice od obce Veľký Biel na Turenskú cestu
komunikáciu. V tomto prípade sa musíme župe prispôsobiť.
- PhDr. Németh- župa je v úzkej spolupráci s každým mestom, obcou. Čo sa týka ÚP,
v žiadnom prípade nemajú v úmysle niekomu ublížiť. Zohľadňujeme všetky
vznesené požiadavky, a v 1. polovici 2013 plánujeme prijať nový ÚP.
- p.Turanská- pred rokom predložila návrh na vytvorenie špeciálnej komisie na
dozorovanie tvorby ÚP, v roku 2010 bola takáto komisia vytvorená, avšak členovia
sa nikdy žiadneho stretnutia nezúčastnili
- Ing. Kvál odpovedal, že v tomto štádiu spracovávania ÚP nie je opodstatnené
zvolávať zasadnutia komisie.
Priorita č. 2: „ Komplexný systém riešenia dopravy“
- informoval p. Karol Czére z odd. výstavby a ŽP:
- V rámci vyčlenených prostriedkov z rozpočtu mesta na údržbu miestnych komunikácií
sa v tomto roku uvažuje s realizáciou nasledovných stavieb:
 vytvorenie parkovacích miest v bývalom areáli zberných surovín
 rozšírenie a úprava povrchu vozovky s vytvorením odvodňovacieho jarku na ceste
k Sv. Martinu
 realizácia nových parkovacích plôch na Šafárikovej ul.
 úprava plochy na parkovisko Košická ul.
 vybudovanie autobusovej zastávky na Bratislavskej ul. pre obyvateľov lokality č. 5
 zjednosmernenie ulíc Šafárikova, Námestie 1. mája a Mierové nám.
 terminál integrovanej dopravy- železničná stanica v Senci
 realizácia parku Nám. 1. mája- II. etapa
 obnova odvodňovacích žľabov na Hollého ul.
 pracuje sa na projektovej dokumentácii na zväčšenie kruhovej križovatky pri
Malom Bieli smer Pezinok vrátane pripojovacieho pruhu Sever
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- PhDr. Németh sa vyjadrila k poslednému bodu: Na župe mali rokovanie, tento návrh
podporujú. Je potrebné vstúpiť do rokovania medzi investormi a firmami
v logistických centrách, nakoľko je prísľub, že ak budú firmy na 50 % obsadené,
prispejú k dopravnej situácii. Zo strany mesta je dôležité usporiadať si majetkoprávne vzťahy a pristúpiť k realizačnému projektu, tiež k rokovaniu s p.
Čarnogurským, či budú ochotní potiahnuť tento projekt po realizačnej stránke. Župa
by následne vedela vložiť finančné prostriedky cez Odbor stratégie a riadenia
projektov do revitalizácie križovatky.
- Ing. Kvál - p. Čarnogurský prisľúbil riešenie druhej strany smerom na Viničné. Bude
s tým problém, ale oslovíme subjekty v logistických centrách a pokúsime sa s nimi
v rámci osobných rokovaní dohodnúť.
Priorita č. 3: „ Projekt elektronizácie služieb mesta Senec“
- materiál predložil Bc. Štefan Papp- správca IT siete na MsÚ Senec:
- Jedná sa o vybudovanie portálových služieb, elektronických formulárov, zavedenie
systému na ukladanie elektronických dokumentov, taktiež systém pre MsZ, ktorý
umožní pripravovať a spracovávať dokumenty prerokované na zasadnutiach MsZ. Je
potrebné vypracovať finančnú analýzu projektu, súčasťou ktorého musí byť aj
uznesenie o odsúhlasení spoluúčasti na projekte MsZ- predložené na rokovanie MsZ
dňa 19.04.2012.
Priorita č. 4: „ Poskytovanie sociálnej starostlivosti občanom mesta“
- materiál, ktorý pripravil Odbor Sociálnych vecí predložila Ing. Jarmila Répássyová:
- Mesto Senec poskytuje občanom nasledovné sociálne služby:
 Pobytová forma služby v Zariadení opatrovateľskej služby
 Klub dôchodcov v Dennom centre
 Formou terénnej opatrovateľskej služby priamo v domácnosti klienta
 Verejné stravovanie v mestskej jedálni SSS ako aj prostredníctvom donášky stravy
do domácnosti
- V októbri 2011 odovzdalo Mesto Senec do užívania novopostavenú bytovku
nájomných sociálnych bytov komisionálne vybraným občanom mesta
- Ďalej sme požiadali MPSVaR SR o poskytnutie finančnej dotácie na sociálny taxík,
ktorý by mal slúžiť na dopravu zdravotne postihnutých a imobilných občanov
k lekárovi
- Vypracúva sa projekt nadstavby II. NP na budove SSS na Hviezdoslavovej ul., získa
sa tým cca 20 nových lôžkových miest pre ZOS
- Zároveň mesto na sklonku roku 2011 zrealizovalo rekonštrukciu čakárni pacientov
a chodbových priestorov na Poliklinike Senec, ktorá je v majetku mesta.
- MUDr. Dobošová- na MsÚ prebehlo stretnutie s firmou YMS ohľadom
elektronického strážcu seniorov, bude potrebné zaoberať sa touto problematikou na
MsZ
- PhDr. Németh- je veľa osamotených ľudí v domácnostiach, vďaka elektr. strážcom by
sme dokázali napr. zmapovať častejšie volania občanov z určitej lokality a možno
uvažovať o ústavnej liečbe občanov, ktorí majú problém postarať sa o seba. P.
poslankyňa položila otázku, či sa nadstavba v SSS bude riešiť za chodu
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-

Ing. Répássyová- je to dobrá poznámka, zatiaľ sme však iba v štádiu spracovávania
realizačného projektu, následne budeme musieť vytvoriť, resp. zabezpečiť finančné
zdroje na realizáciu a potom príde na rad samozrejme zabezpečiť riešenie vznesené
otázkou pani poslankyne. Predpokladáme však, že sa pokúsime požiadať o pomoc
rodinných príslušníkov našich klientov, príp. klientov, ktoré nemajú rodinných
príslušníkov by sme počas hrubých prác pokúsili umiestniť do iných okolitých
sociálnych zariadení.
- Ing. Gašpar Józan vyslovil vďaku MsÚ za vypracovanie tohto materiálu
a skonštatoval, že presne takáto bola jeho predstava o riešení priorít MsZ
- PhDr. Németh- vyjadrila spokojnosť s materiálom, všetkým poslancom záleží na tom,
aby sa priority naplnili, a nakoľko je a budete to vždy dosť rozsiahla diskusia
navrhovala by pre p. primátora a poslancov MsZ myšlienku, aby sa k tomuto bodu
programu radšej vždy zvolalo mimoriadne MsZ na prejednávanie priorít MsZ
- Ing. Kvál , primátor mesta súhlasil s uvedeným návrhom

Uznesenie MsZ č. 3/2012
I. MsZ v Senci prerokovalo Informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého
dokumentu: Priority MsZ v Senci na volebné obdobie 2010-2014
II. MsZ v Senci prerokovalo Informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého
dokumentu: Priority MsZ v Senci na volebné obdobie 2010-2014
III. MsZ v Senci berie na vedomie Informáciu primátora mesta o stave nehnuteľnosti
„ Starej polikliniky“
IV. MsZ v Senci súhlasí s odstránením stavby v rámci plánovaných nákladov
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0;
5.A Schválenie členstva Mesta Senec v Oblastnej organizácii CR Región Senec ( OOCR )
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál a informoval poslancov, že štát sa rozhodol rozvíjať
cestovný ruch
PhDr. Németh- projekt podporuje, tento zákon z CR veľmi očakávali aj kvôli možným
pracovným miestam
Ing. Agárdy- je potrebné schváliť stanovy, mal však dotaz, či do Oblastnej organizácie
musíme vložiť členské 1,- € alebo stačí 0,50 € a neskôr zvýšiť
Ing. Kvál- členský podiel sa bude musieť meniť
Ing. Répássyová- mesto vydalo metodický pokyn. Materiály, ktoré sme predložili, sú
nápomocné, budú predmetom ďalšieho rokovania. Obce súhlasili s členským vo výške 0,50 €
Ing. Podolský- informoval, že akú sumu vložíme ako členské, takú môžeme na projekt žiadať
od štátu na budúci rok

Uznesenie MsZ č. 4/2012
I.

MsZ schvaľuje v zmysle § 11 a § 20 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

a) zámer Mesta Senec v zmysle Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov spoluzaložiť a stať sa členom Oblastnej organizácie
MsZ 16.02.2012
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cestovného ruchu Región Senec. Ciele OOCR sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec;
b) návrh stanov OOCR,
c) členský príspevok Mesta Senec v OOCR pre rok 2012 vo výške 1,- Eur na
obyvateľa mesta, ktorý Mesto Senec po založení OOCR uhradí z mestského
rozpočtu;
II.
MsZ poveruje primátora mesta konať vo veci založenia OOCR
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
6. Návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek a bungalovov v areáli Slnečných
jazier
-

materiál predložil Ing. Róbert Podolský- konateľ SCR Senec, s.r.o. a skonštatoval, že

navrhuje zvýšiť ceny najmä z dôvodu investovania do zveľaďovania SJ, ako aj
zvýšených nákladov na mzdy, energie a prevádzku sociálnych zariadení
-

Ing. Gabriel Agárdy odporučuje materiál schváliť
p. Turanská- cena permanentných vstupeniek pre Senčanov sa jej zdá byť vysoká,
neadekvátna, podľa jej názoru sa málo investuje napr. do športovísk
Ing. Róbert Podolský- jedná sa o zvýšenie ceny o 2,50 eur, zvýšenie je potrebné kvôli
rekonštrukcii vstupných brán a zavedenia turniketov
Ing. Józan- oponoval p. Turanskej, nie je pravda, že mesto investuje málo finančných
prostriedkov do športovísk
p. primátor súhlasí s p. Józanom, mesto každým rokom rekonštruuje Slnečné jazerá
Mgr. Zuzana Lovíšková materiál podporuje, súhlasili s ním aj členovia komisie Cestovného
ruchu
Ing. Juraj Gubáni akceptuje zvýšenie permanentných vstupeniek, navrhol by nižšiu cenu,
avšak v prípade, že finančné prostriedky budú použité na športoviská, súhlasí s navrhovanou
sumou
Mgr. Galambos položil otázku, z akého dôvodu ostáva nezmenená cena pre tzv. nesenčanov
Ing. Podolský odpovedal, že pre nich je cena dosť vysoká
Ing. Bittner skonštatoval, že všetky navrhované ceny sú v poriadku
PhDr. Németh navrhla doplniť do tabuľky cenu perman. vstupeniek pre obce hraničné
s mestom
Mgr. Ožvald navrhol zaviesť rodinné vstupné na SJ, s tým však poslanci nesúhlasili
p. Zdenek Černay sa vyjadril, že SCR Senec s.r.o. je samostatný právny subjekt, sami
najlepšie vedia, čo je dobré pre Slnečné jazerá
p. Martina Valachová položila otázku, či rodinní príslušníci obyvateľov Domov seniorov
majú možnosť zakúpiť si zľavnené permanentné vstupenky
Ing. Kvál- takýmto subjektom – teda konkrétnym Zariadeniam sociálnych služieb dávame
zľavnené vstupenky

Uznesenie MsZ č. 5/2012
I.

MsZ prerokovalo návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek
a bungalovov v areáli Slnečných jazier

II.

MsZ berie na vedomie návrh na zvýšenie cien vstupného, permanentiek
a bungalovov v areáli Slnečných jazier

MsZ 16.02.2012

8

Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3;
7. Návrh na dodatočné pridelenie 2 ks permanentných vstupeniek pre chatárov
-

materiál predložil Ing. Róbert Podolský
skonštatoval, že od chatárov sú náznaky pre zvýšenie počtu permanentných vstupeniek
pre deti a pridelenie spomenutých vstupeniek by uľahčilo vstup majiteľov chát na
svoju nehnuteľnosť
p. Ladislav Nádaský navrhuje chatárom na budúci rok zvýšiť daň z nehnuteľností o 510 %
zást. p. Helena Nemcová sa vyjadrila, že to nemá právnu podporu, je protizákonné
nepustiť ich na vlastný pozemok

Uznesenie MsZ č. 6/2012
I. MsZ prerokovalo návrh na dodatočné pridelenie 2 ks permanentných vstupeniek
/spolu 6 ks na 1 súkromnú chatu/
II. MsZ berie na vedomie návrh na dodatočné pridelenie 2 ks permanentných vstupeniek
/spolu 6 ks na 1 súkromnú chatu/
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 2, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;
8.Návrh VZN mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Senec
-

-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová:
z podrobného preskúmania uvedeného VZN vyvstala potreba značnej úpravy
ustanovení, preto sme pristúpili k alternatíve spracovať návrh nového znenia
VZN. Materiál bol predložený do komisií pri MsZ na pripomienkovanie.
Ing. Kvál- vyslovil poďakovanie Mgr. Ožvaldovi za naozaj opodstatnené
pripomienky k VZN
Ing. Gubáni navrhol čiastku pri rozhodovaní o dotáciách navrhnuté
primátorom zvýšiť a to: pre PO vo výške do 1000,- eur
pre FO vo výške do 500,- eur
Mgr. Galambos- zo strany primátora vzišla iniciatíva vo výške 200,- eur pre
FO a 500,- eur pre PO a jeho názor akceptuje
Ing. Badinský- po minulé roky sa táto otázka neotvárala, je to v primátorovej
kompetencii, plne akceptuje názor p primátora
Mgr. Galambos položil otázku, či sa v rozpočte ráta aj s kultúrnymi
pamiatkami a navrhol do čl. 5, vložiť ďalší bod „ aktivity v prospech ochrany
kultúrnych pamiatok“
Ing. Kvál odpovedal, že tam môžu byť len kultúrne pamiatky nie vo vlastníctve
mesta
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-

-

Ing. Matúšová- dala návrh na ústupok MsZ voči pracovníkom MsÚ, aby sa do
VZN nedostalo niečo, na čo mesto nemá oprávnenie zo zákona. Pozreli by sme
si to v zákone a dalo by sa to dodatkom VZN, kultúrna komisia by pripravila
všetko, čo by chcela mať v špecifických kritériách na poskytovanie žiadosti
v rozsahu cirkevných pamiatok
PhDr. Németh navrhla do ods.8 doplniť „ Ochrana a obnova kultúrnych
pamiatok nie vo vlastníctve mesta“
Ing. Kvál- jedná sa len o kultúrne pamiatky zapísané v „Zozname kultúrnych
pamiatok“
PhDr. Németh- na zasadnutí na VÚC riešili ochranu a obnovu kultúrnych
pamiatok a poslanci sa uzniesli, že každé mesto alebo obec si môže sám
vytvoriť vlastný zoznam kultúrnych pamiatok
Ing. Kvál- dodatok sa pripraví do najbližšieho zasadnutia MsZ
Mgr. Galambos- Matica slovenská podáva na každú akciu zvlášť žiadosť, na
komisii kultúry navrhli v takýchto prípadoch urobiť 1. stranu spoločnú
a priložiť prílohy na každú akciu zvlášť

Ing. Kvál dal hlasovať za návrh Ing. Gubániho:
Primátor mesta schvaľuje dotácie vo výške do 1000,- eur pre PO
vo výške do 500,- eur pre FO
Hlasovanie:
Za: 3, proti: 1, zdržal sa: 9, neprítomní: 5;
Ing. Gašpar Józan za tento návrh nehlasoval
Návrh neprešiel
Uznesenie MsZ č. 7/2012
I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec, ktorým sa
určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec.
II. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec, ktorým sa
určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec v súlade so
zákonom s pripomienkami
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
-

materiál predložil Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta

Uznesenie MsZ č. 8/2012
I. MsZ prerokovalo správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2011
II. MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2011
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Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
-

materiál predložil Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta

Uznesenie MsZ č. 9/2012
I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu
vybavovania sťažností a petícií za rok 2011

hlavného

kontrolóra

o kontrole

II. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole
vybavovania sťažností a petícií za rok 2011
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6;
11. Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.10.2011 do 31.12.2011
-

materiál predložil Bc. Ľuboš Hlaváč- náčelník MsP v Senci

Uznesenie MsZ č. 10/2012
I. MsZ prerokovala správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od
01.10.2011 do 31.12.2011
II. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od
01.10.2011 do 31.12.2011
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
12. Hospodárenie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2011
-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová:
informovala poslancov, že sa jedná o pracovné miesta v oblasti administratívnej
činnosti, sociálnej oblasti a údržby mesta, ktoré nám chýbali a v rámci projektu
sociálneho podniku sme ich vedeli zabezpečiť pre potreby mesta a zároveň časť
mzdových nákladov na tieto pracovné miesta sú hradené z kapitoly MPSVaR SR.
V nadväznosti na túto skutočnosť čerpania finančných prostriedkov zo ŠR Mesto
Senec je povinné každoročne predkladať Ústrediu práce , sociálnych vecí a rodiny
správu o výsledkoch činnosti sociálneho podniku za kalendárny rok. Podkladom
o tom, že Správa o hospodárení sociálneho podniku bola prerokovaná MsZ v Senci je
doloženie uznesenia MsZ o hospodárení Sociálneho podniku mesta Senec.
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Uznesenie MsZ č. 11/2012
I.

MsZ prerokovalo hospodárenie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2011:
- príjmy
- výdavky
- hospodársky výsledok – strata

II.

19.734,48 €
74.477,46 €
-54.742,98 €

MsZ s ú h l a s í s hospodárením Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2011
s vykázaných hospodárskym výsledkom – stratou -54.742,98 €.

Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
13. Prenájom pozemku / letná terasa Sulejman Sulejmani/
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 12/2012
I.

MsZ prerokovalo žiadosť pána Sulejmana Sulejmaniho, Jesenského 2, 903 01 Senec
o prenájom pozemku časť parc. č. 803 o výmere 50 m2, ktorý sa nachádza na Námestí
1. mája pred budovou s popisným číslom 3966 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 o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí
s prevádzkou nájomcu, ktorým je Sulejman Sulejmani, a ktorý svojím umiestnením
a využitím tvorí podnikateľský celok s uvedenou časťou stavby.

III.

MsZ súhlasí s prenájmom pozemku časť parc. č. 803 o výmere 50 m2, ktorý sa
nachádza na Námestí 1. mája pred budovou s popisným číslom 3966 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. 5,33 € / m2 / rok, na dobu
neurčitú pre pána Sulejmana Sulejmaniho, Jesenského 2, 903 01 Senec.

Hlasovanie:
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5;
14. Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Senec- oplotenia MŠ
Fándlyho v Senci
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 13/2012
I. MsZ prerokovalo návrh na prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Senec
v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 12
MsZ 16.02.2012
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ods. 6 VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení,
a to betónového oplotenia materskej škôlky na ul. Fándlyho č. 2 v Senci na časti
pozemkov: C-KN parc. č. 3869/10, C-KN parc. č. 3855/2, C-KN parc. č. 3855/1, k.ú.
Senec na MŠ Fándlyho č. 2 v Senci, IČO: 31816690 na základe zmluvy o prevode
správy ku dňu 01.03.2012. Obstarávacia cena betónového oplotenia je v sume
13.828,03 € (slovom: trinásťtisícosemstodvadsaťosem EUR a tri centy).
II. MsZ súhlasí s prevodom správy nehnuteľného majetku Mesta Senec v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 12 ods. 6 VZN
Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení, a to
betónového oplotenia materskej škôlky na ul. Fándlyho č. 2 v Senci na časti
pozemkov: C-KN parc. č. 3869/10, C-KN parc. č. 3855/2, C-KN parc. č. 3855/1, k.ú.
Senec na MŠ Fándlyho č. 2 v Senci, IČO: 31816690 na základe zmluvy o prevode
správy ku dňu 01.03.2012 v obstarávacej cene 13.828,03 € (slovom:
trinásťtisícosemstodvadsaťosem EUR a tri centy).
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
15. Návrh na odstránenie duplicitného vlastníctva
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál
Ing. Józan sa vzdal hlasovania z dôvodu možného konfliktu záujmu ( brat
v susedstve)

Uznesenie MsZ č. 14/2012
I.

MsZ prerokovalo návrh na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku
v k.ú. Senec, a to:

bezodplatne vysporiadať predmet duplicitného vlastníctva tak, že Mesto Senec bezvýhradne
uzná vlastníctvo Františka Šušlu k pozemku C-KN parc.č. 5344/5 orná pôda o výmere 134 m2
podľa GP č. 51/2011 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom.
II.

MsZ súhlasí s návrhom na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku
v k.ú. Senec, a to:

Mesto Senec bezvýhradne uznáva vlastníctvo Františka Šušlu k pozemku C-KN parc.č.
5344/5 orná pôda o výmere 134 m2 podľa GP č. 51/2011 vyhotoveného Ing. Richardom
Bariakom. Vysporiadanie predmetu duplicitného vlastníctva je bezodplatné.
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5;

16./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ing. Ľuboš Sivek /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál
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Uznesenie MsZ č. 15/2012
I.

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

● KN-C parc.č. 2463/231 ostatná plocha o výmere 67 m2 vytvorená podľa geometrického
plánu č.41/2011 vyhotoveným MIGEO, Ing. Marekom Rókom pre Ing. Ľuboša Siveka a
manželku MUDr. Danušu Sivekovú rod. Šalátkovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j.
8.040,- €
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 a k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov a ktoré dlhodobo užívajú.

III.

MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov v k.ú. Senec:

● KN-C parc.č. 2463/231 ostatná plocha o výmere 67 m2 vytvorená podľa geometrického
plánu č.41/2011 vyhotoveným MIGEO, Ing. Marekom Rókom pre Ing. Ľuboša Siveka a
manželku MUDr. Danušu Sivekovú rod. Šalátkovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j.
8.040,- €
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: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
17./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Andrej Ferenczy /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál a doporučuje pozemok predať
informoval, že komisia výstavby doporučila odpredaj pozemku, MsR nie
Ing. Badinský- MsR neodporučila odpredaj pozemku, ale na základe nových
informácií, ktoré nám poskytol predseda komisie výstavby p. poslanec sám za seba aj
Ing. Józan súhlasia s odpredajom
P. Nádaský- je potrebné určiť cenu
PhDr. Németh- navrhla materiál vrátiť do Finančnej komisie

Ing. Kvál dal za tento návrh hlasovať
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 3;
-

Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ a vrátený do Finančnej komisie pri MsZ
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18./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Július Makki /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 16/2012
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec:
-

časť pozemku PK parc.č. 936/6 (KN-C parc.č.4475/1) o výmere cca 35 m2 pre Júliusa
Makkiho a manželku Evu Makkiovú

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

časť pozemku PK parc.č. 936/6 (KN-C parc.č.4475/1) o výmere cca 35 m2 pre Júliusa
Makkiho a manželku Evu Makkiovú

Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
19./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Belo Mészáros/
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

-

PhDr. Németh mala dotaz, či pás, ktorý na nákrese vyčnieva do ulice, je len zle
zakreslený
Ing. Kvál odpovedal kladne
Ing. Gubáni navrhuje prenajať pozemok za 50,- eur
Mgr. Ožvald- p. Mészáros pozemok dlhodobo užíva, má ho oplotený. S cenou
nesúhlasí, prikláňa sa k návrhu Ing. Gubániho a informoval sa, či za prenájom doplatí
mestu za 3 roky spätne

-

Uznesenie MsZ č. 17/2012
I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, C-KN parc. č. 4288/7 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 176 m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č.
50/2011 zo dňa 22.8.2011 Zoltánom Kupkovičom pre: Belo Mészáros a manž. Eva
Mészárosová za sumu vo výške 22,- €/m2, spolu 3.872,-€.
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 rodinnému domu vo vlastníctve
nadobúdateľov, ktorý dlhodobo užívajú (časť oplotená a časť-prístupová cesta).
III. MsZ schvaľuje odpredaj pozemku, C-KN parc. č. 4288/7 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 176 m2, k.ú. Senec, vytvorený geometrickým plánom č. 50/2011
zo dňa 22.8.2011 Zoltánom Kupkovičom pre: Belo Mészáros a manž. Eva
Mészárosová za sumu vo výške 22,- €/m2, spolu 3.872,-€.
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IV. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
VI.

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

Hlasovanie:
Za: 9, proti: 4, zdržal sa: 1, neprítomní: 5;
Poznámka: Uznesenie nenadobúda platnosť vzhľadom k tomu, že na prijatie uznesenia pri
prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov musí MsZ
rozhodnúť 3/5 väčšinou všetkých poslancov a táto podmienka nebola splnená, t.j. materiál
nebol schválený.
20./ Investičný zámer týkajúci sa intenzifikácie a modernizácie jestvujúcej ČOV Senec
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál:

-

informoval poslancov, že BVS na náš list zo dňa 11.11.2011, v ktorom sme žiadali
o poskytnutie informácie, kedy vie BVS zabezpečiť uvedenie kanalizačného zberača do
prevádzky odpovedala záporne. Z tohto dôvodu je mesto nútené prejsť na variantu č. 2, to
znamená súčasnú čističku rozšíriť, zmodernizovať. Skonštatoval, že firma Hydrocoop spol.
s.r.o. Bratislava vypracovala Investičný zámer / ktorý bol poslancom na MsZ predložený /.
Podľa informácií, by mala by byť vyhlásená výzva na získanie nenávratných finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ráta sa aj s kapacitou okolitých obcí. Projekt bude
rozdelený do 3 etáp. Pre potreby reagovania na avizovanú výzvu EU bude potrebné pri
predložení vypracovaného projektu mať súhlasné stanovisko MsZ s vypracovaným
Investičným zámerom na intenzifikáciu a modernizáciu ČOV v Senci

Uznesenie MsZ č. 18/2012
I. MsZ prerokovalo návrh materiálu „Investičný zámer na intenzifikáciu a modernizáciu
jestvujúcej čistiarne odpadových vôd ( ČOV Senec)“
II. MsZ schvaľuje návrh materiálu „ Investičný zámer na intenzifikáciu a modernizáciu
jestvujúcej čistiarne odpadových vôd ( ČOV Senec)“
III. MsZ poveruje primátora mesta Ing. Karola Kvála, štatutárneho zástupcu mesta Senec
v súlade s Investičným zámerom zabezpečiť:
3.1 územné rozhodnutie a stavebné povolenia pre stavbu ČOV Senec, vrátane
príslušnej dokumentácie
3.2 vypracovanie a podanie žiadosti na OPŽP na MŽP
3.3 predloženie návrhu na financovanie prvej etapy
3.4 vypracovanie návrhu na zabezpečenie prevádzky ČOV
3.5 získanie pozemkov pre rozšírenie jestvujúcej ČOV
3.6 predloženie zmeny rozpočtu mesta reflektujúce na vyššie uvedené skutočnosti
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Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
21./ Návrh na odkúpenie závlahovej stavby
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 19/2012
I.

II.

III.

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie závlahovej stavby: „ZH Senec“ objekt
rúrová sieť, inventárne číslo 5201207007, časť závlahovej vetvy „A II“ DN
150 z AZC v dĺžke 7,50 m, vybudovaná na pozemku C-KN parc. č. 2028/56,
k.ú. Senec zapísaného na LV č. 2800 Správy katastra Senec, Mestom Senec od
SR v správe Hydromeliorácie, š.p. za kúpnu cenu 2.875,- € (slovom:
dvetisícosemstosedemdesiatpäť EUR) stanovenú znaleckým posudkom č.
4/2012 zo dňa 04.02.2012 vyhotoveným Ing. Ivanom Dananajom.
MsZ súhlasí s odkúpením závlahovej stavby: „ZH Senec“ objekt rúrová sieť,
inventárne číslo 5201207007, časť závlahovej vetvy „A II“ DN 150 z AZC
v dĺžke 7,50 m, vybudovaná na pozemku C-KN parc. č. 2028/56, k.ú. Senec
zapísaný na LV č. 2800 Správy katastra Senec, Mestom Senec od SR v správe
Hydromeliorácie,
š.p.
za
kúpnu
cenu
2.875,€
(slovom:
dvetisícosemstosedemdesiatpäť EUR) stanovenú znaleckým posudkom č.
4/2012 zo dňa 04.02.2012 vyhotoveným Ing. Ivanom Dananajom.
MsZ poveruje primátora Mesta Senec k rokovaniam s Hydromeliorácie, š.p.
smerujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na vyššie uvedenú závlahovú stavbu.

Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5
21.Rôzne
21/A Komunikačné prepojenie Námestia sv. Trojice s novovytvoreným Námestím sv.
Urbana
-

-

informoval Ing. Karol Kvál:
územie je úzko prepojené a vytvorí dobrý základ pre zveľadenie danej lokality
a vytvorenie nových oddychových zón v rámci mesta Senec. Návrh prepojí dve
lokality a vytvorí jeden ucelený celok v rámci ktorého ucelená pešia zóna a detský
park. K aktivitám projektu patrí komunikačné prepojenie medzi Námestím sv. Trojice
a novovytvoreným námestím sv. Urbana, osvetlenie, elektrina, chodníky, sedenie
a miesta na odpočinok, detské ihrisko s detským parkom, vybudovanie kaplnky,
sadové úpravy, parkovacie miesta pre autá a bicykle
PhDr. Gabriela Németh sa informovala, kto bude investorom tohto projektu a kto to
vybavuje
Ing. Kvál odpovedal, že investorom je mesto a všetko okolo projektu vybavuje p.
Matlák. Dodal, že je potrebné odsúhlasiť uznesenie vyjadrujúce súhlas s Investičným
zámerom
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Uznesenie MsZ č. 20/2012
I. MsZ súhlasí s investičným zámerom „ Komunikačné prepojenie Námestia s. Trojice
s novovytvoreným Námestím s. Urbana
II. MsZ súhlasí so spolufinancovaním projektu „ Komunikačné prepojenie Námestia s.
Trojice s novovytvoreným Námestím s. Urbana vo výške 5 % z celkových
nákladov
Hlasovanie:
Za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, neprítomní: 5;
Interpelácie:
-

p. Turanská navrhla odvolať člena komisie Životného prostredia JUDr. Mikuláša
Pinnela a nahradiť ho Ing. Janou Némethovou
Ing. Kvál- je potrebné zistiť, kto ho delegoval a osloviť ten poslanecký klub, ktorého
nominantom bol, aby ho ako člena odvolal a dal návrh na nového člena
Mgr. Ožvald- taktiež navrhujú odvolanie člena komisie priestupku a verejného
poriadku p. Mikuláša Farkaša ml. z dôvodu jeho opakovanej neospravedlnenej
neúčasti
Ing. Kvál navrhuje podať žiadosť do zasadnutia MsZ dňa 19.04.2012
p. Turanská- informovala sa, či má mesto všetko odkanalizované
Ing. Kvál odpovedal kladne
Ing. Gubáni predložil p. primátorovi list od p. Františka Stankoviča spolu s petíciou
od obyvateľov Kalinčiakovej ul. Žiadajú mesto o umiestnenie retardérov, aby sa
znížila rýchlosť vozidiel z dôvodu bezpečnosti obyvateľov
Ing. Kvál ubezpečil p. poslanca o vyriešení tohto problému

Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta Ing. Karol Kvál poďakoval všetkým
prítomným, pp. poslankyniam a poslancom za ich účasť na zasadnutí MsZ.

....................................................
Ing. Jarmila Répássyová
prednostka MsÚ

..................................................
Ing. Karol K v á l
primátor mesta

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci konaného dňa 16.02.2012:
Ladislav Nádaský

...............................................

Mgr. Rudolf Galambos

...............................................

Zapísala:
Silvia Némethová
V Senci, dňa 23.02.2012
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