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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 06. septembra 2012 
 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

Overovatelia:  PhDr. Gabriella Németh 

   Mgr. František Podolský 

 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal V. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 
2012 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice  zo 
zasadnutia MsZ Ing. Karol Kvál - primátor mesta určil pp. PhDr. Gabriellu Németh a Mgr. 
Františka Podolského. Z rokovania sa ospravedlnili pp. Mgr. Pavol Škovránek a Ing. Gabriel 
Agárdy. P. Badinský s ospravedlnením vopred avizoval svoj neskorší príchod na rokovanie 
MsZ. Za zapisovateľku bola ustanovená Mgr. Bronislava Gašparová.  
 
 
Program 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 
4. Informácia o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku Senec za I. polrok roku 2012  
5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2012 
6. Obstaranie úžitkového motorového vozidla 
7. Prenájom pozemkov na Slnečných jazerách (Xenič) 
8. Prenájom pozemkov na Slnečných jazerách (Valiašek) 
9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok roku 2012  
10. Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
11. Prehľad aktuálnych súdnych sporov Mesta Senec 
12. Prenájom časti pozemku (Feješ) 
13. Zriadenie vecného bremena Enermont 
14. Zriadenie vecného bremena Stavcolor 
15. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Obvodný úrad Bratislava) 
16. Návrh na odpredaj nehnuteľností (Šedíková) 
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Brucháčková) 
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Vince) 
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Zgebura) 
20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Polievka) 
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Porubský)  
22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Királyová) 
23. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Margitfalvi) 
24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (P.S.E) 
25. Informácia o vykonanej analýze stavu kapacity materských a základných škôl v Senci 
26. Informácia o činnosti komisií pri MsZ v Senci 
27. Rôzne 
28. Záver 
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Primátor mesta p. Ing. Kvál – v úvode zasadnutia MsZ privítal nového prednostu Obvodného 
úradu Senec – p. PhDr. Martina Doboša 
 

Poslankyňa p. Jana Turanská – podala pozmeňujúci návrh k predloženému programu rokovania 
a to konkrétne k bodu 10 – Informácia o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. K uvedenému bodu 
navrhla zaradiť informáciu predkladateľa sťažnosti, ktorú mesto dostalo od firmy VA-SI (p. Várady), 
nakoľko je prítomný konateľ spoločnosti aj so svojim právnym zástupcom. Poslancov by chceli 
informovať o sťažnosti, ktorú predložili na Mesto Senec. Mesto túto sťažnosť uznalo ako oprávnenú.  
Primátor mesta dal hlasovať za návrh p. poslankyne Turanskej: 
 
Hlasovanie: 
za: 6, proti: 1, zdržal sa: 9, neprítomní: 3; 
Uvedený návrh neprešiel hlasovaním 
Žiadatelia môžu vystúpiť v bode Rôzne. 
 
 

3. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 
 

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

- informoval o vydarenej kultúrnej akcii Veľký letný karneval 2012, kde bola veľká 
účasť masiek, vyšlo počasie a pripravený bol bohatý sprievodný program, 

- ukončili sme dve verejné obstarávania – rekonštrukcia elektroinštalácie na ZŠ 
Tajovského vrátane havarijnej situácie, ktorá vznikla v dôsledku prasknutia starej 
kanalizácie pod školskou jedálňou a rekonštrukcia kúrenia na Materskej škole 
Fándlyho, 

- na dvore Materskej školy A.M. Szencziho na Fándlyho ul. bola vykopaná studňa 
a následne položený do zeme závlahový systém pre trávnikový koberec, na ktorý sa 
vyzbierali rodičia detí. Studňa sa bude používať aj na zavlažovanie trávnikov 
susediacej slovenskej MŠ na Fándlyho ul.  

- začiatkom mesiaca august sa uskutočnil prvý ročník trhov umeleckých remesiel, ktoré 
mesto organizovalo v spolupráci s OZ Tradičné ľudové umelecké remeslá. Akcia sa 
stretla s pozitívnou odozvou od občanov a návštevníkov mesta. Budeme sa snažiť 
pokračovať v spolupráci a spraviť z tejto akcie tradíciu, 

- tento rok nám počasie prialo a LTS bola a z hľadiska návštevnosti úspešná. Takisto aj 
návšteva amfiteátra, kde vďaka úspešne zrealizovanému projektu digitalizácie kina sa 
podarilo uviesť veľa filmových noviniek, 

- na konci augusta sa konal už II. ročník Pivného festivalu. Účasť nebola podľa 
očakávaní. Budeme musieť porozmýšľať, ako budeme v organizácii postupovať ďalšie 
roky, 

- prvý septembrový deň sa uskutočnil taktiež tradičný Festival dychových hudieb, ktorý 
sa konal z dôvodu nepriaznivého počasia v kultúrnom dome. Avšak aj tak sa stretlo 
podujatie s veľkou pozitívnou odozvou a plným hľadiskom, 

- na Pribinovej ul. sa realizuje výstavba nových parkovacích plôch a vykonávajú sa 
zároveň aj stavebné úpravy priľahlých chodníkov, 

- v priebehu niekoľkých dní by mali byť dodané tri informačné (výlepové) tabule, pre 
drobnú inzerciu našich občanov, ktoré budú umiestnené v meste. Príslušný referát 
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dopravy na MsÚ vyzval taxikárov, aby nevylepovali svoju inzerciu na stĺpoch 
verejného osvetlenia atď. pod hrozbou možného sankcionovania. Zároveň tento oznam 
bude uverejnený v novinách Senčan a na internetovej stránke mesta, 

 
- Ing. Kvál – reagoval na list, ktorý dostal od p. poslankyne Turanskej, kde ho žiada 

o verejné ospravedlnenie za obvinenia voči jej osobe, ktoré vzniesol na ostatnom 
mestskom zastupiteľstve, že kvôli nej Mesto Senec nedostane žiadne finančné 
prostriedky z eurofondov. Ing. Kvál sa vyjadril, že sa p. poslankyni ospravedlňovať 
nebude. V liste p. Turanská uvádza, „...potrebujem prinútiť vedenie mesta, aby sme sa 
týmto problémom zaoberali naozaj seriózne a aby sa opäť neurobilo niečo, kde sa 
„utopia“ akože „výhodné“ peniaze z eurofondov, ale účinok bude nulový...“. P. 
primátor poznamenal, že mesto peniaze z eurofondov nepremrháva. Myslí si že p. 
Turanská by sa mala ospravedlniť vedeniu mesta za takéto vyhlásenie. Peniaze 
z eurofondov sa využívajú tak, ako sa majú využívať. Podľa schváleného projektu. 
Nemyslí si, že p. Turanská vie ministerstvá tak ovplyvniť, že by Mesto Senec žiadnu 
dotáciu z eurofondov nedostalo. Keď ministerstvo vyhlási výzvu – mesto vypracuje 
projekt a keď je projekt dobre vypracovaný neverí že by p. Turanská mala toľko sily 
a vedela by ovplyvniť, aby sme peniaze nedostali. Myslí si, že to ani nie je cieľom 
poslanca.  

- p. Turanská – toto je prekrútené. Bola to jej súkromná emailová komunikácia s p. 
Žalmanom – projektantom ČOV. Uvádza, že v liste neobviňuje mesto, je to len 
všeobecná formulácia. Poznamenala, že „vieme, že nie všetky eurofondy boli využité 
zmysluplne“. Zaujímala sa prečo sa neuchádzame o celú finančnú čiastku, prečo 
žiadame iba čiastkovú sumu a kde potom nájdeme zvyšné peniaze. Má záujem, aby sa 
postavila ČOV, ktorá bude postačovať aspoň na 10 rokov. Jej písomnú komunikáciu 
s p. Žalmanom vidí ako zneužitú. Vidí v tom účelové zavádzanie. Ide jej o to, aby 
a v Senci robili projekty, ktoré budú funkčné. V liste nikoho neobviňuje a žiadny list 
na ministerstvo neposielala.   

- Ing. Kvál – nevie o akej sume p. Turanská rozpráva. Ministerstvo životného prostredia 
ešte nevyhlásilo žiadnu výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na rozšírenie alebo 
vybudovanie ČOV. Ak ministerstvo výzvu vyhlási, žiadatelia sa budú musieť 
prispôsobiť vypísaným požiadavkám a aj výške poskytnutých financií. Zatiaľ sa 
vypracováva len predbežný projekt, ktorý pozostáva z troch etáp. My budeme môcť 
požiadať na prvú etapu, na druhú alebo aj na tretiu etapu. Alebo na všetky tri etapy 
naraz. Bude to záležať od toho, ako bude mať projekt vo vyhlásenej výzve určené 
kritériá. Ale budeme žiadať maximálnu možnú sumu. Ing. Kvál poznamenal, že 
vyhlásením p. Turanskej, že sa v meste Senec utopia akože výhodné peniaze 
z eurofondov nás zaradila do zlého svetla a teraz nás budú podľa toho posudzovať 
a preverovať. 

 
- Mgr. Ožvald zaujímal sa či sa na tému ŠK SFM bude hovoriť v rôznom, nakoľko sa 

preveruje ich dotácia poskytnutá z Nórskych fondov a podľa informácií z médií bude 
musieť štát túto dotáciu vrátiť. 
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- Ing. Kvál – toto je problém občianskeho združenia. Tento problém si musí riešiť 
občianske združenie ŠK SFM s vládou SR alebo Nórskymi fondmi, ktoré poskytli 
finančné prostriedky.  

- Mgr. Ožvald – v priebehu jesene Mesto Senec pošle na účet OZ ŠK SFM cca 100tis. 
€. Ak bude mať združenie zexekuovaný účet, peniaze z účtu odídu na splatenie dlhu 
voči Slovenskej republike. 

- Ing. Kvál – peniaze združeniu odchádzajú v mesačných dotáciách. Peniaze sa pošlú na 
účet OZ ŠK SFM až po zúčtovaní predchádzajúceho obdobia. Mesto Senec má 
uvedené v zmluve o poskytovaní dotácií,  že ak peniaze budú využité na iný účel ako 
je uvedené v zmluve, tak ich žiadateľ musí vrátiť.  
 

 
4. Informácia o plnení rozpočtu v MsKS Senec za I. polrok roku 2012  
 

- informáciu predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ MsKS 
- MUDr. Dobošová – pochválila a poďakovala pracovníkom MsKS za pripravený 

pestrý kultúrny program pre všetky vekové kategórie 
 
Uznesenie MsZ č. 81/2012 
 

1. MsZ prerokovalo Informáciu o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku v 
Senci za 1.polrok 2012 

Výnosy:  211 544 € 
Náklady: 226 202 € 
Strata:    14 658 € 

2. MsZ schvaľuje Informáciu o plnení rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci za 1. polrok roku 2012 

Výnosy:  211 544 € 
Náklady: 226 202 € 
Strata:    14 658 € 

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2012  
 

- vyhodnotenie kultúrnych podujatí vypracovala a predložila Ing. Janette Matúšová – 
vedúca odboru ekonomiky 

 
Uznesenie MsZ č. 82/2012 
 

1. MsZ prerokovalo finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký 
letný karneval 2012 
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2. MsZ berie na vedomie finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto 
a Veľký letný karneval 2012 

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
6. Obstaranie úžitkového motorového vozidla 
 

- materiál predložil Ing. Róbert Podolský – riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec, 
s.r.o. 

- MUDr. Príbelský, CSc. – aby bolo toto motorové vozidlo využité - navrhol, aby sme 
vyšli občanom v ústrety tým, že by sme im umožnili vyviesť odpad z domácností na 
vopred určenú kôpku v konkrétnych lokalitách mesta a pracovníci MsÚ by tieto kopy 
raz do mesiaca zbierali a vyvážali.  

- Ing. Kvál – občanom mesta vychádzame v ústrety tým, že majú možnosť zadarmo 
vyvážať odpad na zberný dvor, dva krát do roka sú vo vybraných lokalitách 
umiestnené veľkokapacitné kontajnery, kde občania odpad môžu vyhodiť, a za 
minimálnu úhradu spojenú s odvozom občanom po telefonickom dohovore odpad 
odvezieme spred jeho domu. Ak by sme povolili zhromažďovať odpad počas celého 
roku na konkrétnom mieste – vzniklo by z toho nepovolené smetisko. 

- Ing. Józan – požiadal o umiestnenie smetných nádob do takých lokalít kde nie sú 
(napr. Štift, Pezinská ul., Pivničná) a hustejšie umiestnenie v lokalitách kde je 
momentálny počet nepostačujúci.  

- Ing. Kvál – požiadal poslancov, aby navrhli, kde všade je potrebné smetné nádoby 
umiestniť.  

 
Uznesenie MsZ č. 83/2012 
 

1. MsZ prerokovalo obstaranie úžitkového motorového vozidla 
2. MsZ schvaľuje obstaranie úžitkového motorového vozidla podľa potrieb SCR Senec 

s.r.o. a za podmienok dodržania Zákona o verejnom obstarávaní v hodnote do 27 000,- 
Eur 

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2; 
 

Ing. Kvál – privítal na zasadnutí MsZ plk. JUDr. Dušana Válka – riaditeľa OR PZ v Senci, 
ktorý poslancov informoval o kriminalite, dopravnej nehodovosti a práci policajného zboru 
v Senci a štatisticky porovnal prvý polrok roku 2012 s rovnakým obdobím minulého roku. 

Ing. Józan na základe rozhovorov s prisťahovanými občanmi do Senca, ktorí v meste  
nemajú trvalý pobyt (ako dôvod uvádzajú, že úkon vybavovania je zdĺhavý), informoval sa či 
polícia vie navrhnúť nejaké riešenie, alebo pomoc pri prihlasovaní. 

JUDr. Válek – informoval, že občan, ktorý si príde vybavovať občiansky alebo vodičský 
preukaz je vybavený bezodkladne, najneskôr však do 20 min. OP a VP je žiadateľovi 
následne zaslaný vo veľmi krátkom čase.  

Ing. Józan – navrhol k tejto problematike spraviť osvetu + presný postup, ako získať 
trvalý pobyt 
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Ing. Kvál – v novinách Senčan uverejníme článok s presným návodom, ako sa to 
vybavuje, koľko to bude občanov stáť a za akú dobu si vybavia zmenu trvalého pobytu 

 
Ing. Kvál – udelil slovo prednostovi Obvodného úradu Senec PhDr. Martinovi Dobošovi, 

ktorý poslancov informoval o reforme verejnej správy ESO. 
 
 
7. Prenájom pozemkov (Xenič) 
 

- o prenájme informoval Ing. Róbert Podolský – riaditeľ SCR Senec a.s. a Ing. Karol 
Kvál – primátor mesta 

 
Uznesenie MsZ č. 84/2012 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na doplnenie prenájmu pozemku  
p. č. 4590/2 o výmere 13 m2 pod stavbou 
p. č. 4590/2 o výmere 84 m2 záhradné sedenie 
pre: Jaroslav Xenič, Jánošíkova 32, 903 01 Senec k existujúcej nájomnej zmluve zo 
dňa 2. 1. 2004 za cenu v súlade článkom I. odsek 5. a 6. Prílohy č. 4 k  VZN č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta 58,639 €/m2/rok za stavbu a 5,38 €/m2/rok za 
záhradné sedenie. 

2. 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 ide o pozemky bezprostredne susediace s už prenajatým 
pozemkom – priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok so stavbami. 

3. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku   
p. č. 4590/2 o výmere 13 m2 pod stavbou 
p. č. 4590/2 o výmere 84 m2 záhradné sedenie 
pre: Jaroslav Xenič, Jánošíkova 32, 903 01 Senec k existujúcej nájomnej zmluve zo 
dňa 2. 1. 2004 za cenu v súlade článkom I. odsek 5. a 6. Prílohy č. 4 k  VZN č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta 58,639 €/m2/rok a 5,38 €/m2/rok za záhradné 
sedenie .  

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
8. Prenájom pozemkov (Valiašek) 
 

- materiál predložil Ing. Róbert Podolský – riaditeľ SCR Senec a.s. 
- PhDr. Gabriella Németh - navrhla dobu prenájmu upraviť na desať rokov. Za uvedený 

návrh sa aj hlasovalo.  
- Mgr. Ožvald – navrhol zmluvu o prenájme uzavrieť na dobu neurčitú 

 
Uznesenie MsZ č. 85/2012 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na uzatvorenie NZ na prenájmu pozemku  
p. č. 2204/8 o výmere 85 m2 pod stavbou 
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p. č. 2204/8 o výmere 156 m2 záhradné sedenie 
pre: Miroslav Valiašek, č. 351, 023 33 Povina, IČO: 41 177 169  
v súlade článkom I. odsek 5. a 6. Prílohy č. 4 k  VZN č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta 58,639 €/m2/rok za stavbu a 5,38 €/m2/rok za záhradné sedenie na 
dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022. 

2. 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 ide o pozemky pod stavbou nájomcu. 

3. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku   
p. č. 2204/8 o výmere 85 m2 pod stavbou 
p. č. 2204/8 o výmere 156 m2 záhradné sedenie 
pre: Miroslav Valiašek, č. 351, 023 33 Povina, IČO: 41 177 169  
za cenu v súlade článkom I. odsek 5. a 6. Prílohy č. 4 k  VZN č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta 58,639 €/m2/rok a 5,38 €/m2/rok za záhradné sedenie na dobu  
od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022. 

 
Hlasovanie:  
za: 13, proti: 3, zdržal sa: 1, neprítomní: 2; 
 
 
9. Vyhodnotenie plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2012 
 

- o plnení rozpočtu informovala Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky 
 
Uznesenie MsZ č. 86/2012 
 

1. MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2012 
- príjmy celkom    6 751 763 € 

  z toho:  bežné príjmy  5 750 599 €  
    kapitálové príjmy      60 242 €  
    príjmové FO     940 922 € 

- výdavky celkom    5 143 618 €  
  z toho:  bežné výdavky 4 619 769 €  
    kapitálové výdavky    383 050 €  
    výdavkové FO    140 799 € 

2. MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2012 
- príjmy celkom    6 751 763 € 

  z toho:  bežné príjmy  5 750 599 €  
    kapitálové príjmy      60 242 €  
    príjmové FO     940 922 € 

- výdavky celkom    5 143 618 €  
  z toho:  bežné výdavky 4 619 769 €  
    kapitálové výdavky    383 050 €  
    výdavkové FO    140 799 € 
 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
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10. Informácia o vykonaných kontrolách  
 

- informáciu o vykonaných kontrolách vypracoval a predložil Ing. Ján Winkler – hlavný 
kontrolór  

- PhDr. Németh – požiadala, aby boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. 
Požiadala, aby do budúcna bolo v správe uvedené, že organizácia za účelom 
nedostatkov prijala konkrétne opatrenia aj s uvedenými termínmi do kedy musia byť 
nedostatky odstránené.  

- Ing. Winkler – pri prerokovaní správ o kontrole všetci zúčastnení dostali za úlohu 
prijať opatrenia. Prijať opatrenia je povinnosťou každého vedúceho zamestnanca. Tie 
sa budú následne kontrolovať či boli splnené.  

- PhDr. Németh – ku kontrole v Stredisku sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ul. 
navrhla, aby sa opatrenie prijalo v čo najkratšom čase – pokiaľ by to bolo možné od 
1.10.2012. 

- Ing. Winkler – p. vedúca SSS privítala prijať opatrenie, ktoré by odstránilo nedostatok 
zistený z kontroly (držanie hotovosti bez zabezpečenia), a sama si navrhla čas, ktorý 
potrebuje na zrealizovanie tohto nedostatku, nakoľko sa to nedá zrealizovať z jedného 
dňa na druhý. 
 

Uznesenie MsZ č. 87/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách podľa 
plánu za obdobie  máj - august 2012 

2. MsZ berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
11. Prehľad aktívnych a pasívnych súdnych sporov Mesta Senec v roku 2012  
 

- prehľad súdnych sporov spracovala a poslancov informovala Mgr. Martina 
Grambličková – právny referát 

- Mgr. Ožvald – zaujímal sa či sa vytvárajú finančné rezervy na účely splnenia 
záväzkov vyplývajúcich zo súdnych sporov kde je žalované mesto v prípade, že by 
mesto súdny spor prehralo; Ako sa bude riešiť prípadne prehratý súdny spor s p. 
Lehotským (športový areál ZŠ Tajovského); ako vyberá mesto právnych zástupcov, 
ktorí zastupujú mesto 

- Ing. Kvál – p. Lehocký je ochotný pozemok predať v prípade, že by spor vyhral; 
mesto právnych zástupcov vyberá priamym zadaním 

- Ing. Matúšová – finančné rezervy na vyplácanie prehratých súdnych sporov sú tvorené 
 

Uznesenie MsZ č. 88/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo informáciu o prehľade aktívnych a pasívnych súdnych sporov 
Mesta Senec v roku 2012 

2. MsZ  berie na vedomie informáciu o prehľade aktívnych a pasívnych súdnych sporov 
Mesta Senec v roku 2012 

Hlasovanie:  
za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 
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12. Prenájom časti pozemku (Feješ) 
 

- informáciu predložila Mgr. Viera Žilková – právny referát  
- Ing. Józan navrhol, aby sa predmetný pozemok neprenajal, z dôvodu dodržania 

trojmetrového odstup od vodnej hladiny 
- Ing. Bittner – je to lokalita, kde sa nedá k vode dostať ani z jednej strany. Svah je 

podopretý betónovým múrom. Je názoru, že predmetný pozemok by sa mal prenajať, 
lebo žiadateľ bude pozemok aj tak využívať  

 

Uznesenie MsZ č. 89/2012 
 

1. MsZ prerokovalo žiadosť pána JUDr. Ivana Feješa s manželkou Monikou, Prokopa 
Veľkého 17, 811 04 Bratislava o prenájom časti pozemku KN-c parc.č. 2371/1 v k.ú. 
Senec o výmere 13,80 m2, ktorý sa nachádza na Slnečných jazerách Senec – juh, pri 
pozemku KN-c parc.č 2371/216, ktorý je vo vlastníctve budúceho nájomcu. 

2. 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  s pozemkom vo vlastníctve pán JUDr. Ivana Feješa s manželkou Monikou a ktorý 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto pozemkom 
a stavbou postavenou na tomto pozemku.  

3. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku KN-c parc.č. 2371/1 v k.ú. Senec o výmere 
13,80 m2, ktorý sa nachádza na Slnečných jazerách Senec pri pozemku KN-c parc.č 
2371/216, ktorý je vo vlastníctve budúceho nájomcu na účel zriadenia terasy pred 
lodenicou, za cenu v súlade s cenami uvedenými v prílohe č. 4, ods. 11 k VZN mesta 
Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 1,50 € / m2 / rok, na dobu 
neurčitú,  pre JUDr. Ivana Feješa s manželkou Monikou, Prokopa Veľkého 17, 811 
04 Bratislava. 

 
Hlasovanie:  
za: 9, proti: 1, zdržal sa: 7, neprítomní: 2; 
 
 
13. Návrh na zriadenie vecného bremena (ZSE Distribúcia, a.s.) 
 

- o návrhu informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta. Ing. Kvál poukázal na fakt, že 
v meste nikto neplatí za to, že idú inžinierske siete do domácností a firiem cez mestské 
pozemky. 

 
Uznesenie MsZ č. 90/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena - práva uloženia inžinierskych 
sietí zaťažujúce pozemok C-KN parc.č. 5589/1, k.ú. Senec v rozsahu stanovenom 
geometrickým plánom č. 248/2012 zo dňa 24.04.2012 vyhotoveným Miroslavom 
Orelom v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 
518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb. Vecné 
bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu 
neurčitú a bezodplatne. 
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2. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena - práva uloženia inžinierskych sietí 
zaťažujúce pozemok C-KN parc.č. 5589/1, k.ú. Senec v rozsahu stanovenom 
geometrickým plánom č. 248/2012 zo dňa 24.04.2012 vyhotoveným Miroslavom 
Orelom v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb. 
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem. Vecné bremeno sa zriaďuje na 
dobu neurčitú a bezodplatne. 

 
Hlasovanie:  
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 4; 
 
 
14. Návrh na zriadenie vecného bremena (Stav-color) 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 91/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena - práva uloženia inžinierskych 
sietí zaťažujúce pozemok C-KN parc.č. 3679/1, k.ú. Senec v rozsahu stanovenom 
geometrickým plánom č. 19/2012 zo dňa 25.04.2012 vyhotoveným Ing. Richardom 
Bariakom v prospech STAV-COLOR investičná, s.r.o., SNP 10, 903 01 Senec, IČO: 
44 727 259, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb. 
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem. Vecné bremeno sa zriaďuje na 
dobu neurčitú a bezodplatne. 

2. MsZ súhlasí so zriadením vecného bremena - práva uloženia inžinierskych sietí, 
zaťažujúce pozemok C-KN parc.č. 3679/1, k.ú. Senec v rozsahu stanovenom 
geometrickým plánom č. 19/2012 zo dňa 25.04.2012 vyhotoveným Ing. Richardom 
Bariakom, v prospech STAV-COLOR investičná, s.r.o., SNP 10, 903 01 Senec, IČO: 
44 727 259, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb. 
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem. Vecné bremeno sa zriaďuje na 
dobu neurčitú a bezodplatne. 

 

Hlasovanie:  
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 3; 
 
 
15. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku C-KN parc. Č. 2034/3 ostatné plochy 
o výmere 609 m², k.ú. Senec 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 92/2012 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie pozemku, a to C-KN parc. č. 2034/3 ostatné 
plochy o výmere 609 m2, k.ú. Senec od SR - Obvodného úradu Bratislava, 
Staromestská 6, 814 40 Bratislava, IČO: 42131111 za kúpnu cenu vo výške  38.250,- 
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€ (slovom: tridsaťosemtisícdvestopäťdesiat eur), ktorá predstavuje primeranú cenu 
zistenú znaleckým posudkom zníženú o 50 %. 

2. MsZ súhlasí s odkúpením pozemku, a to C-KN parc. č. 2034/3 ostatné plochy 
o výmere 609 m2, k.ú. Senec od SR - Obvodného úradu Bratislava, Staromestská 6, 
814 40 Bratislava, IČO: 42131111 za kúpnu cenu vo výške 38.250,- € (slovom: 
tridsaťosemtisícdvestopäťdesiat eur), ktorá predstavuje primeranú cenu zistenú 
znaleckým posudkom zníženú o 50 %. 

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Šedíková) 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
- MUDr. Dobošová navrhla cenu za odpredaj pozemku znížiť na 25,-€. Za návrh p. 

poslankyne Dobošovej sa hlasovalo 
- Mgr. Ožvald – navrhol cenu 25,-€, ale doplniť uznesenie o stanovené podmienky 

 
Uznesenie MsZ č. 93/2012 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Senec: pozemky vytvorené 
geometrickým plánom č.47/2011 Petrom Formankom, oddelené od PK parc.č. 936/6: 
● diel č. 1 o výmere 183 m2 pričlenený k C-KN parc.č. 102/1 zastavaná plocha – dvor, 
● diel č. 5 o výmere 23 m2 pričlenený k C-KN parc.č. 102/5 zastavaná plocha – 
rozostavaná stavba, 
● diel č. 6 o výmere 1 m2 pričlenený k C-KN parc.č. 102/5 zastavaná plocha – 
rozostavaná stavba, pre Ing. Miriam Šedíkovú, rod. Porubskú za sumu vo výške 25,- 
€/m2 t.j. 5.175,- € (slovom: päťtisícstosedemdesiatpäť eur)  

2. 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 rodinnému domu a k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve 
nadobúdateľky,  
● časť pozemku je zastavaný rozostavanou stavbou, ktorý je vo vlastníctve 
nadobúdateľky, 
● pozemok je oplotený a dlhodobo užívaný predchodcami nadobúdateľky. 

3. MsZ súhlasí s odpredajom pozemkov v k.ú. Senec:  
Pozemky vytvorené geometrickým plánom č.47/2011 Petrom Formankom, oddelené 
od PK parc.č. 936/6: 
● diel č.1 o výmere 183 m2 pričlenený k C-KN parc.č. 102/1 zastavaná plocha – dvor, 
● diel č.5 o výmere 23 m2 pričlenený k C-KN parc.č. 102/5 zastavaná plocha – 
rozostavaná stavba, 
● diel č.6 o výmere 1 m2 pričlenený k C-KN parc.č. 102/5 zastavaná plocha – 
rozostavaná stavba, pre Ing. Miriam Šedíkovú, rod. Porubskú za sumu vo výške 25,- 
€/m2 t.j. 5.175,- € (slovom: päťtisícstosedemdesiatpäť eur)  

4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia.   
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5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť.  

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2; 
 
 
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Brucháčková) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 94/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, C-KN parc. č. 4657 vodná plocha 
o výmere 365 m2, k.ú. Senec pre Máriu Brucháčkovú. 

2. MsZ  nesúhlasí s odpredajom pozemku, C-KN parc. č. 4657 vodná plocha o výmere 
365 m2, k.ú. Senec pre Máriu Brucháčkovú. 

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Vince) 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
 
Uznesenie MsZ č. 95/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku, C-KN parc. č. 1466/4, k.ú. Senec 
pre Alexandra Vinceho a manž. Elvíru. 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku, C-KN parc. č. 1466/4, k.ú. Senec pre 
Alexandra Vinceho a manž. Elvíru. 

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Zgebura) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 96/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, C-KN parc. č. 4797/11ostatná plocha 
o výmere 3620 m2, k.ú. Senec pre Dr. Ing. Štefana Zgeburu. 

2. MsZ  nesúhlasí s odpredajom pozemku, C-KN parc. č. 4797/11 ostatná plocha 
o výmere 3620 m2, k.ú. Senec pre DR. Ing. Štefana Zgeburu. 

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
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20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Polievka) 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
 
Uznesenie MsZ č. 97/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 3610/1, k.ú. Senec 
pre Ing. Jozefa Polievku. 

2.  MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č. 3610/1, k.ú. Senec pre 
Ing. Jozefa Polievku. 

 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
 
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Porubský) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 98/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 3610/1, k.ú. Senec 
pre Jozefa Porubského. 

2. MsZ  nesúhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č. 3610/1, k.ú. Senec pre 
Jozefa Porubského. 

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
 
22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Királyová) 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
 
Uznesenie MsZ č. 99/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 2514/1, k.ú. Senec 
pre Júliu Királyová. 

2. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č.2514/1, k.ú. Senec pre Júliu 
Királyovú. 

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
 



Zápisnica	MsZ	zo	dňa	6.9.2012	 Strana	14	
 

23. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Margitfalvi) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 100/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odkúpenie pozemku E-KN parc. č. 3169 vinice o výmere 
2305 m2, k.ú. Senec od Ing. Jozefa Margitfalviho. 

2. MsZ  nesúhlasí s odkúpením pozemku E-KN parc. č. 3169 vinice o výmere 2305 m2, 
k.ú. Senec od Ing. Jozefa Margitfalviho. 

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (P.S.E., s.r.o.) 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
  
Uznesenie MsZ č. 101/2012 
 

1. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 4280/1 o výmere 
cca 24 m2, k.ú. Senec pre P.S.E., s.r.o., Záhradnícka 7, 90301 Senec, IČO: 35 760 265. 

2. MsZ  nesúhlasí s odpredajom časti pozemku C-KN parc. č.4280/1 o výmere cca 24 
m2, k.ú. Senec pre P.S.E., s.r.o., Záhradnícka 7, 90301 Senec, IČO: 35 760 265. 

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
25. Informácia o vykonanej analýze stavu kapacity materských a základných škôl 
v Senci  
 

- informáciu predložila Ing. Jarmila Répássyová – prednostka MsÚ 
- p. Valachová požiadala o vystúpenie p. Juraja Chropena, ktorý má záujem prezentovať 

operatívne zvýšenie kapacity materských škôl v Senci 
- Dipl. Ing. Juraj Chropen – keďže má deti v predškolskom veku (4,5 a 1,5r.) a jeho 

staršie dieťa neprijali do predškolského zariadenia (dieťa musí chodiť do súkromnej 
materskej školy) prišiel s návrhom, ako sa dá operatívne v priebehu 2 mesiacov zvýšiť 
kapacita materskej školy dočasným flexibilným priestorom vytvoreným z modulového 
bunkového systému. Táto výstavba je rýchla a dá sa rozširovať podľa potreby.  
Predpokladané investičné náklady na objekt pri kapacite 20 detí je 67.000,-€ bez DPH 
Cena zahŕňa osvetlenie, kúrenie, hygienické zariadenia, ohrev vody. Cena nezahŕňa 
pozemok na ktorom by bol objekt poskladaný, zariadenie škôlky.  

- Ing. Kvál – mesto dalo vypracovať projekty na dostavbu dvoch tried na MŠ Kysucká, 
kde bude realizovať rozšírenie MŠ a nadstavbu MŠ na Košickej bude realizovať z 
eurofondov 

- Mgr. Ožvald – navrhol nové lokality určené na výstavbu obytných domov zaviazať 
s vymedzením plochy v danej lokalite na výstavbu potrebných zariadení. 
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- Ing. Kvál – v každej lokalite, ktorú ste odsúhlasovali na MsZ ako Zmeny a doplnky 
v územnom pláne je vyčlenená lokalita na Drobné služby a prevádzky 

 
Uznesenie MsZ č. 102/2012 
 

1. MsZ prerokovalo informáciu o vykonanej analýze stavu kapacity materských 
a základných škôl v Senci. 

2. MsZ berie na vedomie informáciu o vykonanej analýze stavu kapacity materských 
a základných škôl v Senci bez pripomienok  

 
Hlasovanie:  
za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
26. Informácia o činnosti komisií pri MsZ v Senci 
 

- informáciu predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora. Na základe vzdania 
sa p. Martiny Valachovej z  predsedníckeho postu podnikateľskej komisie, vyzvala 
prítomných poslancov, aby predložili svoje návrhy na obsadenie predsedu 
podnikateľskej komisie. A zároveň navrhla aj alternatívu zlúčiť podnikateľskú 
komisiu s komisiou cestovného ruchu.  

- poslanci na návrh p. Ing. Józana sa dohodli, že do konca septembra vyhodnotia 
činnosť komisií a predložia návrh na vyriešenie situácie  

 
Uznesenie MsZ č. 103/2012 
 

1. MsZ prerokovalo Informáciu o činnosti komisií pri MsZ v Senci 
2. MsZ berie na vedomie Informáciu o činnosti komisií pri MsZ v Senci 

s pripomienkami  
 
Hlasovanie:  
za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
  27. Rôzne  
 

- Ing. Kvál – informoval o liste, ktorý mesto dostalo na vedomie od Regionálneho 
enviromentálneho centra, v ktorom sa vyjadrujú k listu „Žiadosť o odňatie ocenenia 
Hlavného mesta biodiverzity 2010 mestu Senec“, ktorý dostali od p. poslankyne Jany 
Turanskej. V liste sa uvádza, že toto ocenenie sa udelilo za obdobie pred vyhlásením 
súťaže a z toho dôvodu nie je možné ocenenie odobrať. Mesto Senec požiadalo REC 
o zaslanie listu na základe, ktorého má byť ocenenie odňaté.  

 
 

- Ing. Józan – predložil žiadosť obyvateľov o dobudovanie jazera Kövécstó (vyčistenie 
od bahna, úprava okolia, zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov). Požiadal o orezanie 
stromov, aby boli spriechodnené cesty okolo jazera.  
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- Ing. Kvál – začali sme s čistením bahna v jazere Kövécstó nakoľko klesla vodná 
hladina a bolo možné tieto práce vykonať. Za bezpečnosť si je každý občan 
zodpovedný.  
 
 

- Ing. Józan – v lokalite sídlisko za Štiftom je starý oporný múr. Tento múr ohradzuje 
Štift od okolitej lokality. Nad múrom mala byť vybudovaná cesta, s ktorou však 
obyvatelia nesúhlasili. V tejto dobe je na vývesnej tabuli vyvesený oznam o výstavbe 
kanalizačnej prípojky v tejto lokalite. 

- Ing. Kvál – cesta sa na tomto mieste stavať nebude, avšak Bratislavská vodárenská 
spoločnosť realizuje výstavbu kanalizačnej prípojky. 
 
 

- MUDr. Dobošová – na žiadosť občanov požiadala, aby mesto nepristúpilo ku zrušeniu 
ihriska na Kollárovej ul., nakoľko obyvatelia v tej lokalite majú informácie, že p. 
poslankyňa Turanská inicializuje zrušenie tohto ihriska. Boli by radi, keby sa ihrisko 
zveľadilo a prispôsobilo tínedžerom (osadenie basketbalových košov ....).  P. Voško sa 
pripojil k žiadosti – obnova tohto ihriska. 

- Ing. Kvál – dali sme vypracovať malý projekt a máme v pláne toto ihrisko na 
Kollarovej ul. zveľadiť a dobudovať. V spolupráci s obyvateľmi v okolí detského 
ihriska Janko Hraško by sme chceli oplotiť toto ihrisko. Občania by sa podieľali na 
spolufinancovaní s tým súvisiacich prác .  
 
 

- MUDr. Dobošová – poznamenala, že sa jej nepáčia aktivity p. poslankyne Turanskej. 
Nepáči sa jej, že p. Turanská písala list na REC, kde žiada, aby mestu bolo odobraté 
ocenenie. Takéto vyjadrenia sú útočenie na celé mesto. Toto nie je úloha poslanca. 
Takýmto spôsobom nepoškodíte len meno primátora alebo poslancov, ale škodíte 
celému mestu. Myslí si, že p. Turanská by sa mala ospravedlniť, za to čo píše.  
 

- Mgr. Galambos – zaujímal sa za čo p. Turanská navrhla  odňatie ceny, ktorá bola 
udelená mestu Regionálnym enviromentálnym centrom. Pripomína jej, aby si 
spomenula, aký poslanecký sľub poslanci zložili – že budú mestu napomáhať. 
Zaujímal sa, či to má niečo spoločné s tou prácou, čo robí. Máme obhajovať záujmy 
mesta.  

- p. Turanská – cena bola mestu udelená hlavne za činnosť p. Maglockého. Za jeho 
ochranárske aktivity, za jeho aktivity ohľadne ochrany jazera Kövécstó, hniezdnej 
steny včelárika. Boli zistené závažne veci, na základe ktorých sa rozhodli takýmto 
spôsobom žiadať odňatie ocenenia. P. Turanská pri mapovaní stromov v meste získala 
dôkazy koľko stromov vyschlo za posledné dva roky. Poukázala, že stromy sú ničené 
krovinorezmi. Zaujímala sa, aký význam má investovať do výsadby, keď sa o ne 
nevieme starať. Ponúkla pomoc odborníka, ktorý by našich pracovníkov zaučil, ako sa 
správne starať o dreviny. Vyschli staré brezy a polovica novej výsadby. Výsadba 
v tomto meste je zanedbaná, poddimenzovaná ako aj starostlivosť o zeleň. Komisia ŽP 
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pripravuje nové VZN, ako sa treba starať o zeleň v meste. Po dvoch rokoch sucha 
máme v meste 1/3 stromov vyschnutých. Mali by sme sa o zeleň starať, aby sme do 
budúcna zabránili vysychaniu stromov.  

- Ing. Kvál – mesto zamestnáva pracovníčku, ktorá je odborníčka - presne vie, čo má 
robiť, ako sa o zeleň starať. Pracovníci mesta dvojzmenne polievali mladé stromy 
(nová výsadba). Staré stromy musia prežiť samé.  

 
 

- Mgr. Ožvald – na ostatnom MsZ vzišiel záver, že sa prešetrí situácia, či sa stavebné 
práce pri stene, kde hniezdi včelárik vykonávajú v súlade so stavebným povolením, či 
stavebník zlikvidoval stenu, kde včelárik hniezdi.  

- Ing. Kvál – uznesením MsZ sa schválilo, že dobývacia stena bude vzdialená od plota 
25 m a domu 40 m. Žiadne stavebné povolenie na dom ani plot sa nevydávalo. 
Stavebné povolenie bolo vydané na inžinierske siete. Stavebník zo steny odbúral. Na 
podnet p. Turanskej a Ing. Maglockého boli tieto práce zastavené. Jeden pán, ktorý 
nechce byť menovaný videl, že tam hniezdiská chýbajú tak s motyčkou urobil diery do 
steny a teraz tam má včelárik raz taký počet hniezdisk a včelárik sa v tejto oblasti 
vyskytuje vo väčšom množstve ako minulý rok. Vyjadrenie odborníkov je také, že 
včelárik môže hniezdiť aj pri autostráde, žijú aj na skládke tuhého komunálneho 
odpadu, na Slnečných jazerách, na Guláške, na motorkárskej dráhe v Šenkviciach, 
v Tehelni... 
 
 

- Ing. Kvál – predložil žiadosť p. Sládečka o prešetrenie konania p. Turanskej, ktorá bez 
povolenia majiteľa vstúpila na súkromný pozemok na Trnavskej ul. P. Primátor 
požiadal všetkých poslancov, aby nechodili na cudzie pozemky bez súhlasu majiteľa 
pozemku.  
 
 

- Ing. Gubáni – pozval všetkých prítomných na Seneckú miniligu (08.09.2012) 
a Senecký beh okolo Slnečných jazier (29.09.2012). Zaujímal sa ako pokračuje 
plánovanie výstavby športovej haly a hokejbalového ihriska 

- Ing. Kvál – na rekonštrukciu hokejbalového ihriska sme podávali projekt a žiadosť na 
získanie grantu. Prišlo k zmene vlády a projekt do dnešného dňa nie je posúdený. 
V rozpočte mesta sú rozpočtované peniaze na rekonštrukciu hokejbalového ihriska. 
Oslovíme firmy – jedna časť bude na stavebné práce a druhá na dodávku mantinelov 
a potrebného zariadenia. Práce budeme realizovať z vlastných finančných 
prostriedkov. Na športovú halu máme viacej návrhov. Cena haly s kapacitou cca 600 
osôb z jednej navrhnutej ponuky je 4 mil. €. 
 
 

- p. Valachová – zaujímala sa v akom štádiu je plánovanie novej mestskej hromadnej 
dopravy 
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- Ing. Kvál, Ing. Répássyová – s p. Andrássym sme sa dohodli, že začiatkom septembra 
sa stretneme. P. Andrássy  vypracuje prepočet a návrh ako by asi MHD v Senci mala 
vyzerať 
 
 

- Ing. Kvál – reagoval na list p. poslankyne Turanskej (ktorý rozdala poslancom na 
zasadnutí MsZ) „Zneužitý záznam o priestupku“ kde píše, že po Senci koluje 
anonymný list so všetkými jej osobnými údajmi, kde sa uvádza že kradla v Tescu. 
Preto p. Turanská podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. P. primátor ju 
ubezpečil, že on tento záznam nemá a nikomu ho ani neposkytol. 

- p. Nemcová – p. Turanskú ubezpečila, že na úrade žiadny záznam nemali a ani 
nemajú. P. Nemcová o informácii vie z hlásenia mestskej polície dlhšiu dobu a bola 
korektná a nikomu o tejto záležitosti nehovorila.  
 
 

- na zasadnutí MsZ vystúpil p. Várady spolumajiteľ firmy VA-SI aj so svojím právnym 
zástupcom. Poslancov informovali o sťažnosti, ktorú predložili na Mesto Senec a 
mesto túto sťažnosť uznalo ako oprávnenú. Poslanci sa dohodli, aby sa tento podnet 
riešil na pôde mestského úradu. 
 
 

- p. primátor udelil slovo predsedovi OZ ŠK SFM Senec p. Ing.  Alexandrovi 
Matlákovi , ktorý predniesol správu výboru OZ ŠK SFM Senec. Správa obsahovala 
vyjadrenie k informácii, ktorá prebehla v médiách o vrátenie finančných prostriedkov, 
ktoré ŠK SFM dostalo cez nórske fondy. V zmysle projektu bol v roku 2009 
vybudovaný športový areál s futbalovým ihriskom a tromi tenisovými kurtmi. 
Štatutári OZ ŠK SFM Senec si na Úrade vlády SR prevzali oznámenie, v ktorom sa 
uvádza, že donori projektu požadujú od Slovenskej republiky vrátenie grantu, pretože 
boli porušené podmienky. P. Matlák k vysvetlenie veci oznámil prítomným, že 
v súvislosti s realizáciou projektu výbor OZ ŠK SFM Senec v roku 2008 poveril p. 
Miroslava Moravského, ktorý bol v tom čase podpredsedom združenia 
zodpovednosťou za výstavbu a realizáciu futbalového centra pre mimoškolské aktivity 
pre deti a mládež.  V oznámení sa uvádza, že bol predložený sfalšovaný výpis z banky 
preukazujúci úhradu finančných prostriedkov. Nakoľko podľa osobitného výpisu 
z účtu poskytnutý OTP Bankou bola vybraná hotovosť z účtu pánom Miroslavom 
Moravským. V oznámení sa píše, že donorské štáty požadujú vrátenie všetkých 
finančných prostriedkov z projektu. Športový klub  využíva ihrisko od roku 2009. 
Športovci, funkcionári a dobrovoľní tréneri OZ ŠK SFM Senec sa nepričinili 
k zisteným nezrovnalostiam.  
 
 

- Ing. Józan – na základe poverenia členov klubu nezávislých poslancov chce vyjadriť 
ľútosť nad súčasným stavom, ktorý je v tomto zastupiteľstve. Myslí si, že by sa mali 
pokúsiť nájsť kompromis v riešeniach. Nepáči sa im akým spôsobom sa stavajú jeden 
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k druhému. Poznamenal, že mandát poslanca získali v súlade so zákonom a ústavou. 
Mandát by si mali vážiť počas celého volebného obdobia a poslanci by sa mali snažiť 
naplniť to, čo v predvolebnom období sľubovali. Majú na to ešte dva roky, aby si 
splnili to, čo sľúbili. Mestské zastupiteľstvo sa dohodlo a odsúhlasilo si svoje priority. 
Poznamenal, že ak poslanci nezmenia svoje správanie, chovanie, vzťahy – má obavy 
či sa priority naplnia. Mali by sa nad tým zamyslieť. Chce veriť, že všetci majú 
záujem pracovať nie na vlastné „tričko“, ale v prospech mesta. Súčasná situácia 
nenasvedčuje tomu, že sú kolektív, ktorý vie,  čo chce a ide si pevne za svojim cieľom. 
Má dojem, že individualizmus v mnohých prípadoch prevláda kolektívnym záujmom. 
Pritom pripomenul, že zastupiteľstvo je kolektívny orgán samosprávy. Klub 
nezávislých verí, že svojim konaním, správaním, aktivitami svojich členov nedáva 
dôvod (úmyselne), aby v mestskom zastupiteľstve bola takáto napätá a nezdravá 
atmosféra. Klub nechce reagovať na provokácie, nebudú sa podieľať  na 
nekonštruktívnych diskusiách. Chcú pracovať v pokoji, majú záujem mať s každým 
kolegom dobré vzťahy, spolupracovať bez upodozrievania. Majú záujem pracovať pre 
mesto a preto vyzvali poslanecký zbor, aby sa stretli a pokúsili sa dohodnúť na takých 
krokoch, ktoré budú priechodné. Pevne verí, že nájdu takéto riešenie.  
 
 

- Ing. Badinský – pripojil sa k vyjadrenie kolegu z klubu Ing. Józana. Myslí si, že tento 
stav neplatí len v zastupiteľstve, ale aj v konaní ľudí v komisiách pri MsZ alebo na 
úrade. V lete sa stal novým členom Redakčnej rady. Zúčastnil sa dvoch zasadnutí. 
O zasadnutí rady sú členovia informovaný zaslaním sms deň pred zasadnutím.  
Informácie, ktoré sú členom redakčnej rady poskytované sú len v nadpisoch a niektoré 
články ani nie sú prejednávané na redakčnej rade, dozvedal sa o nich priamo z novín 
Senčan. Poznamenal, že jedného zasadnutia rady sa nezúčastnil. Požiadal p. 
redaktorku, aby mu zaslala materiál, ktorý mu však nezaslala. Poznamenal, že poslanci 
sa medzi sebou nepočúvajú a nerešpektujú názor väčšiny. Pripomenul p Turanskej, že 
pred 1,5 rokom ju na základe jej vyjadrenia na MsZ žiadal, aby predložila doklady kde 
sa uvádza že je p. Badinský platený z mestských dotácií. P. Valachovú požiadal 
o stiahnutie článku z ich webovej stránky, kde p. Moravský uvádza, že on platil p. 
Badinského. Požiadal ich (napísal to aj na ich stránku), aby mu ukázali jeden doklad, 
ktorý by to potvrdzoval. Podotkol, že len sa útočí, očierňuje, a keď sa všetko vysvetlí 
a ukáže sa, že to nie je pravda, nepovie sa na to vyjadrenie ani ospravedlňujúce slovo. 
„Stalo sa a ide sa ďalej“. Poznamenal, že poslanci by sa mali medzi sebou 
rešpektovať. Zodpovednosť je za to čo väčšina príjme.  

- PhDr. Németh – vyjadrila sa k dotazom ohľadne Redakčnej rady. Termíny zasadnutia 
Redakčnej rady sú vopred určené a sms je iba pripomínajúci oznam (upozornenie). Asi 
pred dvoma rokmi spomínala, že by bolo dobré keby im boli články poskytované pred 
uverejnením. Poslanci jej návrh zamietli s odôvodnením, že sa nebude robiť cenzúra. 
Že sa nechá voľnosť pani redaktorke, aby ona rozhodla, čo bude v novinách Senčan 
uverejnené. Preto články nemá redakčná rada vopred k dispozícii.   

- Ing. Kvál – navrhol, aby sa členovia rady stretli bez p. novinárky, a aby sa dohodli akú 
majú predstavu. Následne výstup predložia pani novinárke.  
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- p. Valachová – požiadala, aby sa na webovej stránke mesta  kolónka, kde sa 
uverejňujú informácie ohľadne obstarávania, prieskumy na nižšie zákazky napojila na 
systém RSS. To znamená, že všetkým zaregistrovaným podnikateľom by automaticky 
chodili nové informácie, ktoré sa na stránke zverejnia.  
 

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

    Ing. Jarmila Répássyová           Ing. Karol   K v á l 

          prednostka MsÚ               primátor mesta  

 

 

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 

 

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

 

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

 

 

Zapísala:  Bronislava Gašparová 

V Senci, dňa 17.09.2012 

 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 

06. septembra 2012 

Priezvisko, meno, titl. UZNESENIE 

Zmena 
program

u
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Návrh  
Turanska 

Rozpočet
MsKS 

Vyhodnot 
SL a 
VLK

Obstarani
e auta 
SCR

Prenájom 
Xenič 

Prenájom 
Valiašek 
doba 10r.

Rozpočet 
mesto 

Správa 
Hl.kontr. 

Súdne 
spory 

Prenájom 
Feješ 

ZSE Vec. 
bremeno  

Vec brem 
StavColor

Jana Turanská Z Z Z O Z P Z Z Z O N N 

Martina Valachová Z N N O Z P Z Z Z O O O 

Ladislav Nádaský P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

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

Roman Voško Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gašpar Józan O Z Z Z Z Z Z Z Z P Z Z 

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

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

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

Bc. Zuzana Lovísková O Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

Helena Nemcová O Z Z Z O Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gabriel Agárdy N N N N N N N N N N N N 

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

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

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

Z – hlasoval za 6 15 15 15 15 13 16 16 17 9 13 14
P – hlasoval proti 1 - - - - 3 - - - 1 - - 

O – zdržal sa hlasovania 9 - - 2 1 1 - - - 7 2 2 

N – neprítomný 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 
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06. septembra 2012 

Priezvisko, meno, titl. UZNESENIE 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Odkupen. 
OU BA 

Odpredaj 
Šedíková 
25,-€/m² 

Odpredaj 
Brucháčk. 

Odpredaj 
Vince 

Odpredaj 
Zgebura 

Odpredaj 
Polievka 

Odpredaj 
Porubský 

Odpredaj 
Királyová 

Odkúpen. 
Margitfa. 

Odpredaj 
PSE 

Kapacita 
MŠ ZŠ 

Činnosť 
komisií  

Jana Turanská N Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

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

Roman Voško Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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 N Z Z Z Z Z Z Z 

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

Bc. Zuzana Lovísková Z Z N N N N N N N Z Z Z 

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

Helena Nemcová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gabriel Agárdy N N N N N N N N N N N N 

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 N 

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

Z – hlasoval za 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 15
P – hlasoval proti - - - - - - - - - - - - 

O – zdržal sa hlasovania 1 2 - - - 1 - - - - - - 

N – neprítomný 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
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