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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 25. októbra 2012 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  Jana Turanská 
   Ing. Gabriel Agárdy 
 
        
Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril VI. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2012 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zo zasadnutia sa vopred ospravedlnila 
Mgr. Božena Venerčanová- riaditeľka ZŠ Tajovského v Senci a kronikárka mesta. Svoj 
neskorší príchod na rokovanie MsZ s ospravedlnením vopred avizovali pp. MUDr. Emese 
Dobošová, Mgr. František Podolský, Ing. Gašpar Józan. Za overovateľov zápisnice zo 
zasadnutia MsZ boli ustanovení pp. Jana Turanská a Ing. Gabriel Agárdy. 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 
4. Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2011 
5. Návrh na udelenie odmeny za rok 2011 Mgr. Božene Venerčanovej- kronikárke mesta 
6. Systém MHD v meste Senec na rok 2013 
7. Vyhodnotenie LTS 2012 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
8. Obchodno- finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2013 
9. Návrh Dodatku č.1 k VZN Mesta Senec č.1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec 
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o chove a držaní zvierat 
11. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2012-2015 
12. Informácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách  za posledné obdobie II. polroka 

2012 
13. Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.04.2012 do 30.09.2012 
14. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v areáli starej ČOV v Senci 
15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / JUDr. Ivan Feješ / 
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Belo Mészáros / 
17. Návrh dodatku č.1 ku kúpnej zmluve / MUDr. Ján Dubovec/ 
18. Žiadosť  Územnej rady mládeže SČK o zmenu účelu použitia dotácie  
19. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.92/2012 zo dňa 06.09.2012 
20. Informácia o priebehu plnenia dokumentu MsZ „ Priority MsZ v Senci vo volebnom 

období 2010-2014“ 
21. Informácia o stave plnenia úloh z dokumentu Priority MsZ- Nový územný plán mesta 
22. Rôzne 
23. Záver 
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V úvode rokovania MsZ primátor mesta Ing. Karol Kvál privítal prítomných poslancov MsZ 
a hosťa -  riaditeľa OR PZ v Senci p. JUDr. Dušana Valeka a navrhol hlasovať za 
odsúhlasenie navrhnutého programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
3./ Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ 
 

- primátor mesta ústne informoval poslancov o dianí v našom meste od ostatného 
zasadnutia MsZ.   

- V oblasti  kultúrno – spoločenského života  
 Koncert speváckeho zboru „ Radosť“- pri príležitosti 25 výročia jeho založenia 
 Dni Alberta Molnára – kladenie vencov spojený s kultúrnym programom  
 Jablkové hodovanie 

 
- Z pracovnej oblasti MsÚ: 
 Zostavovanie programového rozpočtu na rok 2013 
 Dokončovanie rekonštrukcie kúrenia a interiérových stavebných úprav na MŠ 

Fándlyho v Senci 
 Prebiehajúca rekonštrukcia elektroinštalácie na ZŠ Tajovského 
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZUŠ Fándlyho a ZŠ VJM A. Molnára 
 Finalizácia rekonštrukcie kanalizácie na ZŠ Mlynská 
 Započatie stavebných prác na projekte „ Integrovaná doprava v meste“ 
 Práce na projektoch „ ISRMO“ a „Informatizácia verejnej správy“ 
 Prebehlo verejné obstarávanie na dodávku tzv. sociálneho taxíka – rozšírenie 

sociálnych služieb mesta o prepravnú službu 
 VO na dodávateľa výťahu v MsKS 
 Prehodnotili sa nájomné zmluvy občanov bývajúcich v sociálnej bytovke 
 Mesto zabezpečilo osadenie 25 ks kontajnerov na textil 
 Prebehla kontrola ÚPSVaR zameraná na aktivačnú činnosť dobrovoľnícku – (neboli 

vznesené žiadne námietky); ďalej bola vykonaná kontrola OÚ v Senci na úseku 
matriky ( bez námietok kontrolného orgánu)/  

 Kontrola NKÚ- výstup sa očakáva v najbližších dňoch 
 

 Ďalej p. primátor informoval, že mesto inzerovalo požiadavku na funkciu tlačového 
hovorcu mesta a šéfredaktora mestských novín Senčan v jednej osobe. Je to potrebné 
z dôvodu, aby sa neopakovalo, že mestské noviny nevyjdú načas. Zo strany 
obyvateľov boli opakované sťažnosti, že v redaktorka mesta Mgr. Eva Lauková nie je 
prítomná na MsÚ a je problém podať inzerciu, z tohto dôvodu dal primátor mesta 
pokyn, že redaktorka bude mať vyčlenené hodiny v týždni, počas ktorých bude 
prítomná pre občanov v kancelárii na MsÚ; 

- ďalej informoval, že na MsÚ boli prijaté 2 faktúry za tlač novín Senčan. Došlo k tomu  
z dôvodu, že tlačiareň Proma mala problémy s tlačou, p. Lauková dohodla tlač s inou 
firmou, avšak tlačiareň Proma o tom neinformovala, preto boli noviny vytlačené 
duplicitne 

- p. Jana Turanská skonštatovala, že podľa jej vedomia je za internetovú stránku mesta  
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zodpovedný p. Štefan Pap- IT manager. Vyjadrila sa, že p. Szabados- majiteľ tlačiarne 
Proma prestal s p. Laukovou komunikovať, nedvíhal jej tri dni telefón a z tohto 
dôvodu sa s ním nevedela skontaktovať a  tlač novín zrušiť 
Ing. Karol Kvál- problémy s novinami Senčan pretrvávajú už dlho, pravidelne  
vychádzali až  po dohodnutom termíne. Citoval článok z UJ SZO, kde sa pani novinár- 
ka vyjadruje, že nebude dávať priestor jednostranným a demagogickým vyhláseniam, 
ku ktorým je v poslednom období nútená a obrátil sa na poslancov s otázkou, kto dáva 
takéto vyhlásenia do novín a zároveň skonštatoval, že po tomto by mala p. redaktorka  
zvážiť svoje zotrvanie v novinách. 

- Ing. Jarmila Répássyová- prednostka MsÚ informovala, že technickú stránku webu 
mesta má na starosti p. Štefan Pap, ale za obsahovú stránku webovej stránky mesta 
zodpovedá pani redaktorka Eva Lauková. Tiež sa vyslovila, že pri prípadnom 
vymáhaní pohľadávky nebude nikoho zaujímať, že p. Lauková mala problém 
skontaktovať sa telefonicky s majiteľom tlačiarne, ale bude dôležité ako budeme 
vedieť písomne zdokumentovať reklamáciu fa. a v tomto prípade je p. redaktorka plne 
zodpovedná za riešenie duplicitnej faktúry  
Ing. Dušan Badinský- kritizoval slová p. redaktorky, podľa ktorých sú členovia  
Redakčnej rady jej poradným orgánom 

- PhDr. Gabriella Németh nechápe, kam mieri situácia okolo novín, viackrát apelovala  
na to, aby sa členovia Redakčnej rady mohli vyjadriť k obsahu článkov, avšak nebolo 
im to umožnené. Každý zamestnanec si má plniť svoje povinnosti, primátor mesta má 
plné právo vyviesť dôsledky a  jeho rozhodnutie prijať šéfredaktora podporuje 

- Ing. Dušan Badinský- podľa jeho názoru Redakčná rada pri MsZ nemá žiadny 
význam 

- p. Jana Turanská- nevieme si predstaviť, čo obnáša práca novinárky, prečo sa až  
teraz, po siedmich rokoch, dospelo k tomu, že jeden človek na túto prácu je málo. 
Citovala výstup zo zápisnice z MsR, kde sa uvádza jediný dôvod nespokojnosti 
s prácou redaktorky a to ten, že vraj dáva priestor opozícii a opozičným článkom, na 
základe čoho sa prítomných pýtala, kto je v tomto meste opozícia a ktoré sú tie 
opozičné články v novinách, na čo od nikoho z prítomných nedostala odpoveď.  

- p. Ladislav Nádaský- ako poslanec MsZ v Senci zažil 4 redaktorov mestských novín  
 a s každým z nich okrem p. Laukovej bolo možné vychádzať 
- Ing. Kvál- noviny nevznikli pre to, aby v nich vychádzali demagogické články, ako to  

povedala p. Lauková, nie je možné, aby p. novinárka rozhodovala o tom, aký článok 
v mestských novinách vyjde 

- Mgr. Pavol Škovránek- ako člen MsR sa vyjadril, že v minulosti dostávali aj   
obsahovú stránku článkov, teraz iba názvy článkov. Následne položil otázku, či bude 
vyhlásené výberové konanie na šéfredaktora 

- Ing. Kvál odpovedal záporne, prijatie zamestnanca do pracovného pomeru je v jeho  
 kompetencii 

 
 

3.A/ Písomná výzva občanov mesta ohľadne nakladania s nebezpečným odpadom  
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál : 
- dostali sme požiadavku na vybudovanie prevádzky s nebezpečným odpadom na  
Červenom majeri. Máme informáciu, že v prevádzke je uložená technológia- nádrže, 
napísali sme im list, v ktorom žiadame o písomné vysvetlenie uloženia technológie, 
zatiaľ čakáme na odpoveď; 

- primátor mesta sa ďalej vyslovil, že mesto vydalo zamietavé stanovisko k akejkoľvek  
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podnikateľskej  činnosti zameranej na skládku nebezpečného odpadu v katastri Senec 
 

- p. Turanská ako predsedníčka komisie ŽP pri MsZ predložila svoj návrh uznesenia,  
ktorý konzultovala s odborníkmi. Skonštatovala, že je potrebné objektívnejšie 
a zodpovednejšie pristúpiť k obsahu uznesenia z dôvodu, že dané uznesenie môže mať 
obrovský dopad na obyvateľov mesta, ktoré malo doteraz jedno z najlepších životných 
prostredí, je turistickým centrom a neďaleko sa nachádza najväčší zdroj pitnej vody 
v Európe - Žitný ostrov. 

- Ing. Kvál skonštatoval, že do budúcna je možné návrh uznesenia zmeniť 
- p. Turanská- návrh uznesenia bude prejednaný na komisii ŽP pri MsZ a požiadala  

o zavesenie návrhu na web stránku mesta na pripomienkovanie  
- p. Martina Valachová položila otázku, ako to bude s prevádzkou fi Arguss na 

Hornom Dvore, kde bola povolená prevádzka na nakladanie s nebezpečným odpadom 
- Ing. Kvál informoval, že skládka bola povolená ešte v roku 2001 za bývalého vedenia,  

napísali sme list na Inšpekciu ŽP s nesúhlasným stanoviskom mesta, čakáme na 
odpoveď. 

- p. Turanská skonštatovala, že mesto nie je povoľovacím orgánom v oblasti  
odpadového hospodárstava  a preto nie je možné  už povolenú prevádzku fi. Arguss 
zo strany mesta zakázať. Zrušiť ju môže len povoľovací orgán, v tomto prípade 
Inšpekcia ŽP. Ak má mesto, ako dotknutý orgán nejaké námietky, môže si ich uplatniť 
už len súdnou cestou. Konštatovala, že mesto v minulosti dávalo k tomuto zámeru 
súhlasné stanoviská. 

- Ing. Kvál sa vyslovil, že urobí všetko pre to, aby prevádzka bola zrušená. 
 

Uznesenie MsZ č. 104/2012 
 

I. MsZ v Senci prerokovalo výzvu občanov mesta ohľadne nakladania s nebezpečným  
odpadom 
    

II. MsZ v Senci vyhlasuje, že samospráva mesta Senec sa výslovne stavia proti  
akejkoľvek podnikateľskej činnosti, resp. aktivitám zameraným na nakladanie 
s nebezpečným odpadom v katastri mesta Senec.  
 

III. MsZ v Senci ukladá MsÚ v Senci pri posudzovaní žiadostí podnikateľských subjektov  
o vydanie stanoviska k predmetnej činnosti postupovať v zmysle prijatého vyhlásenia 
MsZ v Senci 

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

V rozprave k tomuto bodu primátor mesta privítal a udelil slovo p. Samuela Roškovi 
– obyvateľa nášho mesta, ktorý oboznámil poslancov, že na MsZ poslali spolu 
s ostatnými spoluobčanmi písomnú výzvu, v ktorom v mene občanov mesta žiada 
poslancov MsZ zaujať nekompromisné stanovisko proti povoľovaniu nakladania, 
spracovania a skládkovania nebezpečného odpadu na území mesta Senec. Vyjadril 
potrebu sledovať zámery s nebezpečnými odpadmi, aby sa mestu nestalo niečo 
podobné, ako v Pezinku a požiadal mesto o lepšie poskytovanie informácií občanom. 
Na záver vyslovil poďakovanie  poslancom za  prijaté uznesenie. 
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- p. Zdenek Černay sa vyjadril, že pokiaľ mesto bude mať právomoci zabrániť takýmto 
prevádzkam, urobí to. Avšak, čo sa týka skládok na komunálny odpad - má na mysli 
domový odpad - nemôžeme byť všetci proti, lebo takto nebudeme mať kam voziť ani 
bežný odpad 

- p. Turanská- toto rieši návrh uznesenia, ktorý pripravila, v ktorom sa píše, že mesto  
Senec presadzuje na úseku odpadového hospodárstva politiku obmedzovania a zákazu 
nebezpečného odpadu, nerieši to komunálny odpad, tú skládku tu máme, je to 
regionálna skládka a proti nej nič nenamieta. Opýtala sa Ing. Jána Winklera- bývalého 
prednostu  OÚ v Senci, prečo odbor ŽP na OÚ v Senci ako aj mesto dali v roku 2002 
súhlasné stanovisko k prevádzke Arguss s.r.o. na povolenie prevádzky na nakladanie 
s nebezpečným odpadom 

- p. Valachová informovala, že spomínaná prevádzka sa rozhodnutím IŽP z júla tohto  
      roku 3,5 násobne kapacitne rozšírila. 
- Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta, ktorý toho času bol riadil odbor ŽP na OÚ 

v Senci sa vyjadril, že Obvodný úrad je orgánom štátnej správy a rozhodnutia vydáva 
na základe súhlasných stanovísk všetkých dotknutých strán. Bolo to však obmedzené 
na určité množstvo, rozšírenie bolo povolené už Inšpektorátom ŽP 

- Ing. Kvál uistil poslancov, že súhlas je neplatný, z dôvodu, že ho nepodpísal štatutár  
mesta, ale pracovník MsÚ 
 

 
4./ Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2011 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál - primátor mesta a ospravedlnil Mgr. Boženu 

Venerčanovú - riaditeľku ZŠ Tajovského v Senci a kronikárku mesta, ktorá sa z 
rokovania MsZ ospravedlnila z dôvodu služobnej cesty  

 
- Mgr. Maroš Ožvald skonštatoval, že na zasadnutie MsR dňa 10.10.2012 predložil 

v jeho mene poslanec Mgr. Pavol Škovránek písomné pripomienky k zápisom, ktoré 
však stále nie sú zapracované do kroniky 

- MUDr. Marián Príbelský CSc. navrhol hlasovať za materiál až po zapracovaní 
všetkých pripomienok do kroniky mesta  

- Primátor mesta navrhol poslancom materiál z rokovania stiahnuť a dal za návrh 
hlasovať 

Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
  
 
5./ Návrh na udelenie odmeny za rok 2011 Mgr. Božene Venerčanovej- kronikárke 
mesta 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál- primátor mesta 

 
Uznesenie MsZ č. 105/2012 
 

I. MsZ prerokovalo udelenie odmeny kronikárke mesta Mgr. Božene Venerčanovej  
     za zápisy do mestskej kroniky za rok 2011 
 

II. MsZ  s ú h l a s í   s udelením odmeny kronikárke mesta Mgr. Božene Venerčanovej  
za  zápisy do mestskej kroniky za rok 2011 vo výške 600,00 €  
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Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
6./ Systém MHD v meste Senec na rok 2013  
 
- Ing. Karol Kvál informoval, že na zasadnutí MsZ v Senci dňa 19.04.2012 zo strany 

poslancov vzišla požiadavka na vypracovanie predbežnej kalkulácie na dopravné 
náklady na trasy, ktoré by pokrývali MHD okrajových lokalít mesta. Následne privítal 
Mgr. Ľudovíta Andrássyho - spracovateľa konceptu „ Tvorba systému MHD v Senci“ 
a požiadal ho o odprezentovanie konceptu: 
 

- Mgr. Ľudovít Andrássy predložil poslancom cenovú ponuku v 2 variantoch:  
varianta A- pôvodná linka „ vláčik“ 
varianta B- nová linka „ vláčik „+ vysunuté mestské obytné štvrte 

 
- p. Černay- vláčik bol pilotným projektom  na uľahčenie dopravy obyvateľov. Podľa 

jeho názoru varianta A nespĺňa kritériá pre všetkých obyvateľov, je za variant B, 
avšak navrhuje rozšíriť ju o zastávku v osade Martin. Ďalej skonštatoval, že nie je 
dôležité zachádzať až pred vchod obchodných centier 

- Ing. Kvál so zapracovaním zastávky do osady Martin súhlasil 
- PhDr. Németh informovala poslancov, že dňa 08.12.2012 spúšťa Bratislavská 

integrovaná doprava MHD dopravu Bratislava - Záhorie a od roku 2013 sa ráta aj 
s dopravou do Senca. Podľa jej názoru by bolo vhodné skontaktovať sa s BID 
a počkať na dostatočné pokrytie. Prikláňa sa k variante A a v prípade, ak to nebude 
dostačujúce, nie je problém v budúcnosti trasu MHD doplniť 

- Ing. Rudolf Bittner sa vyjadril, že región znamená trasu Bratislava- Senec štvrte, 
neznamená to, že MHD zájde do viacerých ulíc v meste 
PhDr. Németh skonštatovala, že ak mesto bude mať vlastnú MHD dopravu, BID sa 
môže rozhodnúť, že naše mesto obíde 

- Ing. Badinský- tento projekt podporuje, navrhuje prijať variantu B, vyslovil sa, že má 
s firmou L&L veľmi dobré skúsenosti, najmä čo sa týka bezpečnosti  

- Ing. Gabriel Agárdy- satelitné miesta v Senci narastajú, je potrebné zvýšiť kvalitu 
v meste, navrhuje skúsiť a rozhodnúť sa pre variant A, ak to nebude dostačujúce, trasa 
sa navýši 

- Ing. Kvál nesúhlasí, prikláňa sa k variantu B 
- p. Martina Valachová skonštatovala, že na tomto materiáli jej veľmi záleží, je to 

veľký posun vpred, bol to jej návrh ešte na začiatku poslaneckého mandátu. 
- MUDr. Marián Príbelský navrhol doplniť prevádzku MHD 2-3 okruhmi v nedeľu 

doobeda smer Réca- Senec a späť, aby obyvatelia obce mali ľahší prístup do kostola 
v Senci. Požiadal o návrh hlasovať 

- MUDr. Emese Dobošová je za variant B, navrhuje však dopravu spoplatniť 
- Ing. Kvál navrhuje zo začiatku MHD nespoplatniť, obyvatelia majú zaužívanú 

dopravu  zadarmo, radšej oslovíme obchodné reťazce v meste, aby k doprave prispeli 
- Mgr. Škovránek- variant B je veľký posun dopredu, otázka je, či na to má mesto 

finančné prostriedky 
- p. Roman Voško sa opýtal, či máme len 1 záujemcu 
- Ing. Kvál odpovedal, že zatiaľ nemáme žiadneho, momentálne ide len o prezentáciu, 

v prípade, ak sa pre MHD rozhodneme, mesto je povinné vyhlásiť verejné 
obstarávanie 
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- Mgr. Ožvald mal dotaz, či mesto veľkosti Senca vôbec potrebuje MHD, nepoznáme 
prepravné nároky obyvateľov, taktiež trvá na tom, že aj vláčik je nevyužitý. Ak sa 
však má rozhodnúť o variantoch, prikláňa sa k variantu A, avšak myslí si, že pred 
takým dôležitým hlasovaním by sme si mali ujasniť, čo je vlastne potrebné z pohľadu 
mesta 

- Ing. Kvál - práve na základe žiadostí obyvateľov mesta sme sa rozhodli pre MHD 
- Ing. Répássyová- prednostka MsÚ skonštatovala, že navrhnutý systém MHD, 

v prípade, že MsZ prijme niektorý z navrhnutých variantov, nie je možné zrealizovať 
k 01.01.2013 vzhľadom na krátkosť času, nakoľko si to vyžiada uskutočniť v zmysle 
platnej legislatívy verejné obstarávanie, taktiež je potrebné paralelne rátať s 3- 
mesačnou výpovednou lehotou aktuálne platnej zmluvy s dodávateľom súčasnej 
dopravnej služby v rámci mesta 
 

- Ing. Gašpar Józan- poslanec MsZ navrhol hlasovať za to, či poslanci majú záujem 
o MHD v meste  

- Ing. Karol Kvál- primátor mesta dal za návrh p. poslanca hlasovať 
 
Hlasovanie:  
Za: 17, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
- Ing. Karol Kvál- primátor mesta dal hlasovať za predložený materiál s dodatkom 

doplnenia trasy MHD v Senci o osadu Martin a tiež o 2 okruhy do obce Réca v nedeľu 
v doobedňajších hodinách 

 
Uznesenie MsZ č. 106/2012 
 

I. MsZ prerokovalo predložený materiál „ Cenová prognóza tvorby systému MHD  
v meste Senec na rok 2013 

 
II. MsZ súhlasí so zavedením systému MHD v zmysle predloženej Cenovej prognózy  

tvorby systému MHD v meste Senec na rok 2013 vo variante B s pripomienkami  
Hlasovanie:  
Za: 17, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
7./  Vyhodnotenie LTS 2012 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
 
- materiál predložil Ing. Róbert Podolský- riaditeľ SCR Senec s.r.o. v Senci: 
- veľký dôraz cez LTS sa kládol na zamedzenie kriminality v areáli SJ, zamerali sme sa 

hlavne na bezpečnosť a ochranu majetku návštevníkov / bezpečnostná služba Power 
s.r.o./, na bezpečnosť kúpajúcich sa / Piccard Senec / a na ochranu zdravia DM 
Resustic Slovakia s.r.o./; 

- následne informoval, že počas horúcich dní bola časť jazier pokrytá vrstvou 
rastlinných zvyškov, tzv. vodným kvetom. Najviac viditeľné boli v zálivoch na prvom 
jazere a pri polostrove Kosa. Je potrebné tento problém odstrániť v čo najkratšom 
čase, aby sa nestalo, že voda nebude spĺňať hygienické normy 

 
- p. Jana Turanská sa informovala, či zavlažovaním z jazier nedochádza k zníženiu 

kvality vody a či je p. riaditeľ Podolský kompetentný ošetriť túto situáciu 
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- Ing. Podolský- rokoval s p. Černayom, ktorý ho uistil, že zavlažovanie vôbec 
neobmedzuje výšku vody 

- p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora mesta poďakovala Ing. Podolskému aj 
všetkým zamestnancom Správy SCR Senec s.r.o. za ich prácu a úspešné zvládnutie 
sezóny LTS 2012 

 
Uznesenie MsZ č. 107/2012 
 

I. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení LTS 2012 Správy cestovného ruchu s.r.o. 
 

II. MsZ schvaľuje Správu o vyhodnotení LTS 2012 Správy cestovného ruchu s.r.o. 
 

Hlasovanie:  
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 
 
 
8./ Obchodno- finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2013 
 
- materiál predložil Ing. Róbert Podolský- riaditeľ SCR Senec s.r.o.: 
- informoval, že oproti predpokladu roku 2012 sú výnosy v roku 2013 navýšené 

o 50 000,- €, neznamená to však žiadne zvýšenie vstupného ani ceny permanentiek na 
vstup na SJ. Investovať plánujú do rekonštrukcie soc. zariadení pri hlavnej recepcii na 
SJ- sever, dobudovanie východnej pláže, rekonštrukcie vstupnej brány pri železničnej 
stanici, výstavby minigolfového ihriska a lanových preliezok pre deti. Odpisy sa 
v roku 2013 zvýšia z dôvodu rekonštrukcie vstupnej brány, kúpou motorového vozidla 
na vývoz smetí a parkovacích automatov. V budúcnosti bude potrebné investovať viac 
fin. prostriedkov do rekonštrukcie soc. zariadení a vybudovania športovísk 

- p. Turanská položila otázku p. riaditeľovi, či vie vyhodnotiť, aký vplyv malo jeho 
rozhodnutie dať formou permanentiek zľavy občanom okolitých 9 obcí, či to bolo 
pozitívne rozhodnutie 

- Mgr. Podolský- z jeho pohľadu to bolo výhodné, ale predalo sa len o cca 20 
permanentiek viac. 

- Mgr. Ožvald sa informoval, koľko fin. prostriedkov bolo vynaložených na 
rekonštrukciu brány na SJ juh a či je potrebné rekonštruovať aj druhú bránu 

- Mgr. Podolský- cca 22 000,- €, druhú bránu bude potrebné rekonštruovať hlavne 
z dôvodu bezpečnosti 

- Mgr. Ožvald  - navrhol upraviť povrch celého okruhu SJ, aby bol na dostatočne 
kvalitnej úrovni 
 

Uznesenie MsZ č. 108/2012 
 

I. MsZ  prerokovalo Obchodno- finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na  
rok 2013 

 
II. MsZ schvaľuje Obchodno- finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok  

2013 
 
Hlasovanie:  
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 
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9./ Návrh Dodatku č.1 k VZN Mesta Senec č.1/2012, ktorým sa určuje spôsob 
a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec 
 

- materiál vypracovala Ing. Janette Matúšová- vedúca odboru ekonomiky 
mesta: 

- Na základe priebežných výsledkov výkonu kontroly NKÚ bolo potrebné do 
platného VZN zapracovať zmeny, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a tým 
zosúladiť toto VZN so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

- hore uvedené zdôvodnenie je upravené v bodoch 1,2,5,6,11,12,14 návrhu 
dodatku; 

- v bode 3 sa vypúšťa odsek 1 z článku 3 z dôvodu, že uvedený text je už 
spomenutý v čl. 1 Úvodné ustanovenia; 

- v bode 7 sa dopĺňa časť textu z dôvodu jasnej formulácie možnosti zmeny 
termínu použitia dotácie, ktorý ale nesmie presiahnuť príslušný kalendárny 
rok; 

- v bode 8 sa vypúšťa odsek 1 písm. d) z článku 9 z dôvodu, že uvedený text je 
už spomenutý v odseku 1 písm. a) tohto článku; 

- v bode 13 došlo k formálnej úprave textu; 
- vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmeny v zmysle platnej legislatívy, uvedený 

materiál nebol predložený na rokovanie komisií 
 

- Mgr. Ožvald položil otázku, čo bude s dotáciami v roku 2012, ktoré boli 
poskytnuté fyzickým osobám nepodnikateľom  

- Ing. Matúšová odpovedala, že dotácie sú už vyplatené, budú sa musieť 
zúčtovať podľa príslušného VZN a podľa uzavretej zmluvy 

- ďalej p. poslanec navrhol v čl. 7 bod 3 - Prílohy žiadosti o dotáciu, kde sa 
vyžaduje, aby všetky fyzické osoby - podnikatelia doložili výpis zo 
Živnostenského registra doplniť slovo „ najmä “ 

- Ing. Józan- znamená to, že dotáciu môže dostať len subjekt, ktorý má 
pridelené IČO? Informoval sa, akým spôsobom bude môcť mesto ohodnotiť 
napr. mimoriadne nadané deti 

- Ing. Kvál - dotyčný bude musieť byť registrovaný v niektorom z klubov alebo 
v občianskom združení 

- Ing. Gubáni - sa opýtal na problém, ktorý sa týka stolného tenisu, je dané, že 
žiadateľ o dotáciu musí vykonávať činnosť v rámci mesta, či je dotácia daná aj 
na reprezentáciu mesta, keďže doteraz bola daná na medzinárodné turnaje 

- Ing. Kvál - áno, ale musí byť registrovaný v stolnotenisovom klube v Senci 
 

Uznesenie  MsZ č. 109/2012 
 

I. MsZ prerokovalo návrh D o d a t k u   č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu   Mesta  
Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 
Mesta Senec 

 
II. MsZ  schvaľuje D o d a t o k   č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu   Mesta Senec  

č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta 
Senec s pripomienkami 
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Hlasovanie:  
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1; 
 
 
10./ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o chove a držaní zvierat 
 
- materiál predložila Ing. Dana Mikulášová, PhD. – referentka odboru výstavby a ŽP: 

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
a ďalšie vyhlášky a predpisy, napr. Predpis č. 19/2012 Z. z. Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o identifikácii a registrácii spoločenských 
zvierat ustanovil  zmeny v tejto oblasti, hlavne tie, ktoré sa týkajú chovu a 
veterinárnych požiadaviek na zvieratá. 
Účelom tohto VZN je zabezpečiť reguláciu chovu úžitkových a spoločenských zvierat, 
zabezpečiť čistotu v meste a zdravé životné prostredie ako aj vymedziť práva 
a povinnosti chovateľov.  
Predkladané VZN by malo zároveň predchádzať zdĺhavým a nepríjemným susedským 
sporom a malo by pomôcť pri rozhodovaní o nich.  Práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj podmienky ich vykonávania v praxi 
je potrebné  uviesť aj vo VZN mesta. 
Návrh uznesenia bol prerokovaný v Komisii životného prostredia pri MsZ mesta 
Senec a v Komisii priestupkovej a verejného poriadku pri MsZ mesta Senec. 
Prijateľné pripomienky, ktoré budú v súlade aj s platnou legislatívou, budú materiáli 
zapracované. 
 

- Ing. Bittner- sa vyjadril, že v čl. 6 bod 3, v ktorom sa píše, že medzi objektami, 
v ktorých majú byť zvieratá umiestnené alebo medzi ohradeným výbehom, v ktorom 
sa zvieratá zdržujú a hranou najbližšej nehnuteľnosti suseda musí byť dodržaná 
minimálna vzdialenosť 20 m, čo podľa neho, nie je možné túto vzdialenosť dodržať; 

- ďalej čl. 5 bod 2, v ktorom sa píše, že chov úžitkových zvierat je podmienený 
súhlasom obyvateľov susedných nehnuteľností v okruhu 100 m od chovného miesta je 
podľa jeho názoru úplne nemysliteľné. Už len vzhľadom k tomu nemôže VZN 
podporiť, je potrebné ho prepracovať 

- Ing. Mikulášová- nie je možné vyhovieť každému, je nutné dodržiavať zákon 
- Ing. Kvál- musíme si uvedomiť, že sme mesto, je potrebné trochu obmedziť chov 

zvierat. Ľudia na samote, v dedinách majú iné podmienky na chov než v meste 
- PhDr. Németh- súhlasí s primátorom mesta. Sme okresné miesto, nikomu nepraje 

susedské problémy. Kedysi boli ľudia nútení trpieť kvôli susedom - chovateľom, 
pretože sme nemali adekvátne VZN. Každý z nás má právo na čisté životné prostredie, 
nesmieme chovom zvierat ohrozovať zdravé ŽP a hygienické predpisy 

- Ing. Bittner sa vyslovil, že jeho slová boli posunuté do úplne inej úrovne. VZN je 
potrebné dobre prepracovať, lebo v dnešnom svete nie je možné dať len na dobré 
slovo susedov 

- p. Voško skonštatoval, že sa v navrhovanom VZN navzájom vylučuje: 
čl. 3 bod „ i“, v ktorom sa píše, že voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia pre chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje 
pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov, ak je na 
základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie a 
čl. 4 bod „ d“- nedovoliť voľný pohyb zvierat na verejných priestranstvách / ďalej viď 
materiál /. Následne položil otázku, kto zaručí, že pes bez vôdzky nikomu neublíži  
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- Ing. Mikulášová- takéto je znenie zákona, mesto má možnosť zakázať voľný pohyb 
psov bez vôdzky, na druhej strane však musí byť v meste vymedzené miesto na voľný 
pohyb psov na verejnom priestranstve 

- Ing. Badinský- vyjadril sa k čl. 6 bod 5, v ktorom sa píše, že odstupové vzdialenosti 
zariadení na chov zvierat vrátane voliér pre psov, od uličnej čiary z čelnej aj bočnej 
strany musí byť minimálne 10 m, ak to pomery dovoľujú, je potrebné túto vzdialenosť 
zväčšiť na 15 m. Býva v časti, kde sú prevažne rodinné domy, všetci majú strážne psy, 
psa si na noc zatvára do voliéry, avšak nemá ju vo vzdialenosti 10 m od chodníka, ale 
asi 7 m. Ak by ju posunul, už by sa nespĺňal účel toho, že pes je strážny 
 

- Ing. Józan - požiadal, aby sa vypracoval prospekt, čo sa zmení pre tých, ktorí chovajú 
zvieratá v súlade so starým VZN mesta a vyslovil sa, že má za to, aby sa v meste 
našiel priestor na voľný pohyb psov  

- Ing. Bittner - navrhol posunúť materiál do najbližšieho zasadnutia MsZ 
 

- Ing. Karol Kvál dal hlasovať za návrh  stiahnuť materiál z rokovania MsZ: 
 

Hlasovanie:  
Za: 9, proti: 0, zdržali sa: 8, neprítomní: 2; 
 
Uznesenie MsZ č. 110/2012 

 
I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Senec o chove  

a držaní zvierat 
II. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Senec o chove  

a držaní zvierat  

Hlasovanie:  
Za: 9, proti: 1, zdržali sa: 7, neprítomní: 2; 
 
 
V zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je na prijatie VZN mesta potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov MsZ, 
z tohto dôvodu VZN nebolo prijaté  
 
 
11./ Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2012-
2015 
 

- materiál predložila PhDr. Jana Matulová- vedúca odboru sociálnych služieb 
mesta: 
Dňom 01.01.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá 
obciam vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom 
územnom obvode. Z uvedeného dôvodu Vám predkladáme na schválenie 
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov    
2012 – 2012.  
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Komunitný plán stanovuje ciele a priority rozvoja sociálnych služieb. Mapuje 
vo svojom územnom obvode všetky verejné, súkromné a dobrovoľné subjekty 
z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov. 
Predkladaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie 
rokov 2012 – 2015 je vypracovaný v súlade s citovaným zákonom o sociálnych 
službách a v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb 
vypracovanými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na dobu do 
roku 2013, zohľadňujúc pri tom miestne špecifiká a potreby obyvateľov mesta.  
 

- MUDr. Dobošová- tento materiál sme prejednali v sociálnej komisii pri MsZ, 
materiál je spracovaný veľmi obsažne a prijali sme ho bez pripomienok 

- p. Turanská cituje, že v Dome seniorov- centrum oddychu SJ Juh neverejný 
poskytovateľ poskytuje sociálnu službu 32 klientom a v ďalšom odseku 
Domov sociálnych služieb je to isté zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu 
40 klientom, požiadala p. Matulovú o objasnenie 

- PhDr. Matulová odpovedala, že každý poskytovateľ soc. služieb, ktorý je 
registrovaný, môže poskytovať viacero druhov soc. služieb, niektoré zariadenia 
poskytujú iba jeden druh služieb, iné podľa potrieb klientov 

- p. Nemcová skonštatovala, že Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec 
je otvorený programový dokument, je možné kedykoľvek doň vstupovať 
a zároveň jeho prerokovanie a schválenie MsZ je potrebné aj k 
predloženiu projektu ISRMO 

- Ing. Gašpar Józan bol prekvapený, že na 1. mieste v tabuľke s najviac 
chýbajúcimi sociálnymi službami sa nachádza útulok. Informoval sa, či sa 
mesto nejakým spôsobom zaoberá problematikou bezdomovcov 

- Ing. Kvál odpovedal, že mesto ich má zmapovaných, pre niektorých z nich, 
pokiaľ o to požiadajú, zabezpečuje ubytovanie, taktiež pre nich aj pre všetkých 
sociálne slabších občanov každoročne mesto v období vianočných sviatkov 
pripraví posedenie pri kapustnici 

- Ing. Jarmila Répássyová- prednostka MsÚ informovala, že okrem toho majú 
v ZOS každý deň k dispozícii teplú polievku bezodplatne, na náklady mesta 

- p. Nemcová- našich handicapovaných bezvládnych občanov máme 
ubytovaných aj v zariadeniach v Stupave a v Košútoch, zaujímame sa o nich, 
pravidelne ich navštevujeme 
 

Uznesenie MsZ č. 111/2012 
 
I.   MsZ prerokovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na 

obdobie rokov 2012 - 2015 
 
II. MsZ  súhlasí s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na 

obdobie rokov 2012 – 2015  
 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
12./ Informácia o vykonaných kontrolách za posledné obdobie II. polroka 2012 
 

- materiál predložil Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta: 



MsZ	25.10.2012	 	13	
 

- informoval, že od posledného MsZ vykonal Útvar hlavného kontrolóra 
nasledovné kontroly: 
1. Následná finančná kontrola z investičnej akcie „Vyhotovenie parkoviska 

a komunikácie s prístupovým chodníkom na Krátkej ul.“ 
2. Následná finančná kontrola hospodárenia na úseku údržby miestnych 

komunikácií v I. polroku 2012 
3. Kontrola nájomných zmlúv Mesta Senec, v ktorých výška nájomného nie je 

určená podľa aktuálneho VZN č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta 
 

- p. Turanská- sa informovala, kde sídli organizácia Jehovovi svedkovia a či 
užívajú pozemok, ktorý majú v zmysle zmluvy prenajatý na zriadenie 
parkoviska 

- Ing. Kvál - odpovedal, že pozemok neužívajú 
- Mgr. Ožvald  - položil otázku, ktoré zmluvy v zozname sú spomínané ako 

nevýhodné 
- Ing. Winkler - v priloženej tabuľke sú uvedené ceny - nájomné aktuálne 

a nájomné podľa VZN. Nevýhodné sú zmluvy, v ktorých  je podľa VZN vyššie 
nájomné ako je v zmysle platnej zmluvy 

- p. Valachová -  sa informovala, čo znamená, ak je v zmluve spomenutý 
prenájom pozemkov za účelom vyčistenia plochy zarastenej samonáletom; 

- Ing. Kvál odpovedal, že takéto zmluvy existujú, jedná sa o to, že občania 
susediaci s pozemkom  chcú mať v okolí svojej nehnuteľnosti poriadok, z toho 
dôvodu si susediaci pozemok prenajmú, nemôžu však na ňom nič stavať, len 
ho udržiavať 

- p. Valachová položila otázku, z akého dôvodu sa v zozname zmlúv 
nenachádza nájomná zmluva medzi mestom a Ladislavom Kurucom 

- Ing. Kvál odpovedal, že sa mu zmluva vypovedala na požiadanie poslancov 
 

Uznesenie MsZ č. 112/2012 
 

I. MsZ  prerokovalo informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za  
obdobie september - október 2012 
 

II. MsZ  berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za  
obdobie september - október 2012 

Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
13./ Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.04.2012 do 30.09.2012 
 

- materiál predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč- náčelník MsP v Senci 
 
- Ing. Józan sa informoval, nakoľko došlo k lúpeži na Bratislavskej ul., aké 

opatrenia je možné prijať zo strany MsP 
- Mgr. Hlaváč odpovedal, že takéto prípady v Senci evidujú, niektoré boli 

objasnené 
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- Ing. Józan navrhol zvýšiť hliadku MsP  v okolí kostola sv. Mikuláša, 
cintorína, starej polikliniky 

- Ing. Bittner navrhol otváranie rampy na vjazd na Lichnerovu ul. riešiť 
diaľkovým otváraním 

- Ing. Juraj Gubáni vyslovil poďakovanie Mgr. Hlaváčovi- náčelníkovi MsP za 
pomoc pri organizovaní II. ročníka Behu okolo Slnečných jazier 
 

Uznesenie MsZ č. 113/2012 
 

I. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.04.2012  
do 30.09.2012 

 
I. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od  

01.04.2012 do 30.09.2012 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
14./ Návrh na odkúpenie nehnuteľností v areáli starej ČOV v Senci 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál : 
- vzhľadom k vypracovanej projektovej dokumentácii a realizácii intenzifikácie 

a modernizácie ČOV Mesto Senec požiadalo BVS a.s. o možnosť odkúpenia celého 
areálu starej ČOV Senec. BVS a.s. s odpredajom nehnuteľnosti súhlasila. Finančná aj 
Stavebná komisia pri MsZ odkúpenie uvedených pozemkov doporučujú za cenu 
uvedenú v znaleckom posudku  
 

Uznesenie MsZ č. 114/2012 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, 
v areáli starej ČOV na Šamorínskej ulici v Senci, a to: 

 stavby súp. č. 808 čerpacia stanica postavenej na pozemku C-KN parc. č. 2878/9 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 a 

 pozemku C-KN parc. č. 2878/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2  
za kúpnu cenu vo výške 1.930 € (slovom: tisícdeväťstotridsať eur) bez DPH, 
stanovenú znaleckým posudkom č. 110/2012 zo dňa 04.09.2012 vypracovaným Ing. 
Miloslavom Ilavským, PhD., a 

 novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 2878/11 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4196 m2 na základe geometrického plánu č. 75/2008 zo dňa 10.09.2008 
vyhotoveného Ing. Ivanom Tajzlerom 
za kúpnu cenu vo výške 9.734,72 € (slovom: deväťtisícsedemstotridsaťštyri eur 
sedemdesiatdva centov) bez DPH, stanovenú znaleckým posudkom č. 68/2012 zo dňa 
19.05.2012 vypracovaným Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. 

 
II. MsZ súhlasí s odkúpením nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, v areáli 

starej ČOV na Šamorínskej ulici v Senci, a to: 
 stavby súp. č. 808 čerpacia stanica postavenej na pozemku C-KN parc. č. 2878/9 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 a 

 pozemku C-KN parc. č. 2878/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2  
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za kúpnu cenu vo výške 1.930 € (slovom: tisícdeväťstotridsať eur) bez DPH, 
stanovenú znaleckým posudkom č. 110/2012 zo dňa 04.09.2012 vypracovaným Ing. 
Miloslavom Ilavským, PhD., a 

 novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 2878/11 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4196 m2 na základe geometrického plánu č. 75/2008 zo dňa 10.09.2008 
vyhotoveného Ing. Ivanom Tajzlerom 
za kúpnu cenu vo výške 9.734,72 € (slovom: deväťtisícsedemstotridsaťštyri eur 
sedemdesiatdva centov) bez DPH, stanovenú znaleckým posudkom č. 68/2012 zo dňa 
19.05.2012 vypracovaným Ing. Miloslavom Ilavským, PhD. 

 
Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6; 
 
 
15./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / JUDr. Ivan Feješ / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
Uznesenie MsZ č. 115/2012 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku C-KN parc.č. 2371/379 
zastavaná plocha o výmere 47 m2 oddelený od C-KN parc.č. 2371/1 vedený na 
LV č.2800, podľa geometrického plánu č.23/2012 vyhotoveným Zoltánom 
Kupkovičom, v k.ú. Senec, pre JUDr. Ivana Feješa a manželku Moniku 
Feješovú rod. Jakubekovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 5 640,- €  
 

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 pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov a ktorý dlhodobo užívajú. 

 
III. MsZ súhlasí s odpredajom pozemku C-KN parc.č. 2371/379 zastavaná plocha 

o výmere 47 m2 oddelený od C-KN parc.č. 2371/1 vedený na LV č.2800, 
podľa geometrického plánu č.23/2012 vyhotoveným Zoltánom Kupkovičom, 
v k.ú. Senec, pre JUDr. Ivana Feješa a manželku Moniku Feješovú rod. 
Jakubekovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 5 640,- €  

 
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: 12, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 6; 
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16./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Belo Mészáros / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- Mgr. Ožvald navrhol zvýšiť sumu na odpredaj pozemku na 33,- €/ m2 
 

Uznesenie MsZ č. 116/2012 
 

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 33,- €/m2, spolu 5.808,-
€.  

 
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 33,- €/m2, spolu 5.808,-€.  

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

schválenia tohto uznesenia. 
 

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

Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
17./ Návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve / JUDr. Ján Dubovec / 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
 

Dňa 10.10.2012 bola medzi Mestom Senec a kupujúcim podpísaná Kúpna zmluva   
a dňa 11.10.2012 kupujúci bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uhradil 
kúpnu cenu vo výške 16.440,- €. 
Vzhľadom k tomu, že geometrickým plánom č. 10/2010 zo dňa 05.04.2010 
vyhotoveným Ing. Robertom Lantajom, s.r.o. boli vytvorené diely aj pre dve susedné 
nehnuteľnosti, ktoré predmetom schvaľovania v MsZ neboli, nie je možné zapísanie 
GP do katastra nehnuteľností. Z tohto dôvodu bolo zadané prepracovanie GP.  
Novým GP sa riešili len pozemky, ktorých odpredaj bol schválený Uznesením MsZ  
č. 41/2012 zo dňa 19.04.2012. Novým GP sa zmenili len parcelné čísla 
odpredávaných pozemkov, výmera a ani druh odpredávaných pozemkov sa nemenili. 
Na základe prepracovaného GP predkladáme návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve. 
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Uznesenie MsZ č. 117/2012 
 

I. MsZ v Senci Uznesením č. 41/2012 zo dňa 19.04.2012 schválilo odpredaj 
pozemkov: C-KN parc. č. 2371/353 ostatné plochy o výmere 122 m2 a C-KN 
parc. č. 2371/354 ostatné plochy o výmere 15 m2, k.ú. Senec, vytvorené 
geometrickým plánom č. 10/2010 zo dňa 05.04.2010 Ing. Robertom Lantajom-
Zememerač, s.r.o. pre JUDr. Jána Dubovca za sumu vo výške 120,- €/m2, spolu 
16.440,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zák. 
č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

II.  MsZ v Senci prerokovalo návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 
v zmysle            Uznesenia MsZ č. 41/2012 zo dňa 19.04.2012 medzi Mestom 
Senec ako predávajúcim a JUDr. Jánom Dubovcom ako kupujúcim dňa 
10.10.2012 po zapracovaní týchto zmien: 
a) V článku I. odsek 1/ sa slovné spojenie „o výmere 31965 m2“ mení na „ o 
výmere 30 601 m2“. 
b) V článku I. sa vypúšťajú odseky 2/, 3/ a 4/ a nahrádzajú sa novými 
odsekmi 2/, 3/ a 4/: 
„2/ Geometrickým plánom č. 9/2012 vyhotoveným Ing. Róbertom Lantajom – 
Zememerač s.r.o. dňa 12.10.2012,  sa v katastrálnom území Senec pozemok C-
KN parc.č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  30601 m2 vedený na LV č. 2800 
rozdelil na pozemky: 
-     C-KN parc. č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  30464 m2, 
- C-KN parc. č. 2371/380 ostatné plochy o výmere 122 m2 a 
- C-KN parc. č. 2371/381 ostatné plochy o výmere 15 m2. 

Podľa Nového stavu Výkazu výmer vznikli v k.ú. Senec tieto parcely: 
- C-KN parc. č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  30464 m2  
- C-KN parc. č. 2371/380 ostatné plochy o výmere 122 m2 
- C-KN parc. č. 2371/381 ostatné plochy o výmere 15 m2. 

3/ Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Senec, vytvorené podľa geometrického plánu 
špecifikovaného v ods. 2/ tohto článku tejto zmluvy, a to novovytvorený 
pozemok C-KN parc. č. 2371/380 ostatné plochy o výmere 122 m2 a 

novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2371/381 ostatné plochy o výmere 
15 m2 (ďalej len „predmet prevodu“).“ 
4/ Novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  
30464 m2, k.ú. Senec vytvorený podľa geometrického plánu 
špecifikovaného v ods. 2/ tohto článku tejto zmluvy, nie je predmetom 
predaja.“ 

III.  MsZ v Senci schvaľuje Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 
v zmysle Uznesenia MsZ č. 41/2012 zo dňa 19.04.2012 medzi Mestom 
Senec ako predávajúcim a JUDr. Jánom Dubovcom ako kupujúcim dňa 
10.10.2012 po zapracovaní týchto zmien: 
a) V článku I. odsek 1/ sa slovné spojenie „o výmere 31965 m2“ mení na „ 
o výmere 30 601 m2“. 
b) V článku I. sa vypúšťajú odseky 2/, 3/ a 4/ a nahrádzajú sa novými 
odsekmi 2/, 3/ a 4/: 
„2/ Geometrickým plánom č. 9/2012 vyhotoveným Ing. Róbertom 
Lantajom – Zememerač s.r.o. dňa 12.10.2012,  sa v katastrálnom území 
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Senec pozemok C-KN parc.č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  30601 m2 
vedený na LV č. 2800 rozdelil na pozemky: 

- C-KN parc. č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  30464 m2, 
- C-KN parc. č. 2371/380 ostatné plochy o výmere 122 m2 a 
- C-KN parc. č. 2371/381 ostatné plochy o výmere 15 m2. 

Podľa Nového stavu Výkazu výmer vznikli v k.ú. Senec tieto parcely: 
- C-KN parc. č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  30464 m2  
- C-KN parc. č. 2371/380 ostatné plochy o výmere 122 m2 
- C-KN parc. č. 2371/381 ostatné plochy o výmere 15 m2.“ 

3/ Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa  
v katastrálnom území Senec, vytvorené podľa geometrického plánu 
špecifikovaného v ods. 2/ tohto článku tejto zmluvy, a to novovytvorený 
pozemok C-KN parc. č. 2371/380 ostatné plochy o výmere 122 m2 a 

novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2371/381 ostatné plochy o výmere 
15 m2 (ďalej len „predmet prevodu“).“ 
4/ Novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2371/1 ostatné plochy o výmere  
30464 m2, k.ú. Senec vytvorený podľa geometrického plánu 
špecifikovaného v ods. 2/ tohto článku tejto zmluvy, nie je predmetom 
predaja.“ 

 
Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5; 
 
 
18./ Žiadosť Územnej rady mládeže SČK o zmenu účelu použitia dotácie č. 
50/2012/dotácie 
 
- MUDr. Emese Dobošová informovala, že bola požiadaná Územnou radou mládeže 

SČK, aby sa materiál stiahol z rokovania a bol predložený na najbližšie rokovanie 
MsZ  

 
Hlasovanie za stiahnutie materiálu:  
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5; 

 
 

19./ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 92/2012 zo dňa 06.09.2012 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
 

- MsZ v Senci Uznesením č. 92/2012  zo dňa 06.09.2012 schválilo odkúpenie  pozemku 
parc. č. 2034/3 ostatné plochy o výmere 609 m2, lokalita: SJ-Sever, parkovisko pri 
AQUATHERMAL SENEC od SR-Obvodný úrad Bratislava. 

- Dňa 1.10.2012 bolo Mestu Senec od SR - Obvodného úradu Bratislava doručené 
Oznámenie o zrušení osobitného ponukového konania vzhľadom k tomu, že zo strany 
správcu došlo k prehodnoteniu všetkých okolností doterajšieho postupu správcu pri 
prevode predmetného nehnuteľného majetku štátu (boli zistené viaceré pochybenia zo 
strany správcu).  
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- Podľa § 8a ods. 2 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov je správca oprávnený zrušiť osobitné ponukové konanie, ak si to 
v ponuke vyhradil. 

- Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 92/2012 zo 
dňa 06.09.2012. 

 
Uznesenie MsZ č. 118/2012 
 

I.       MsZ prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 92/2012 zo dňa 06.09.2012, 
ktorým sa odsúhlasilo odkúpenie pozemku 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 %. 

II.       MsZ  zrušuje Uznesenie MsZ č. 92/2012 zo dňa 06.09.2012, ktorým sa odsúhlasilo 
odkúpenie pozemku 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: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5; 
 
 
20./ Informácia o priebehu plnenia dokumentu MsZ „ Priority MsZ v Senci vo volebnom 
období 2010-2014“ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
 

- Na zasadnutí MsZ dňa 16.02.2012 bol prerokovaný materiál o stave plnenia 
úloh vyplývajúcich z dokumentu: Priority MsZ v Senci na volebné obdobie 
2010-2014, ktorý obsahoval správu o plnení prvých 4 bodov uvedeného 
dokumentu. Predkladaný materiál obsahuje správu o plnení ostatných bodov 
priorít poslancov: 
1. Komplexné riešenie bezpečnosti a dopravnej otázky mesta Senec 
2. Multifunkčná športová hala 
3. Prehľad spracovaných a postúpených projektov 
4. Riešenie Čističky odpadových vôd v Senci 
5. Doriešenia využitia „ starej polikliniky“ 

 
- Ing. Józan sa informoval, v akom konkrétnom stave sa nachádza štúdia starej 

polikliniky a či bude dodržaný časový plán 
- Ing. Kvál- jednali sme s Ing. arch. Richardom Pauerom, ktorý nám predložil 

projektovú štúdiu, došlo k návrhu, že by sme odkúpili starý dom a vybudovali 
by sme 3-4 garsónky pre týrané matky so samotným vchodom 

- Ing. Gubáni položil otázku, či bude mesto vypisovať výberové konanie na 
realizáciu štúdie 

- Ing. Kvál odpovedal kladne 
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- Ing. Gubáni sa opýtal, ako to vyzerá so športovou halou, či by nebolo možné 
vyzvať predkladateľov projektu na najbližšom MsZ 

- Ing. Kvál odpovedal, že musíme rozhodnúť, čo chceme, lebo nie je možné 
vyjsť v ústrety každému. Ak nám halu vybudujú a dajú nám voľné hodiny, 
pristúpime k tomu a budeme s nimi rokovať 

- Ing. Agárdy- nie je dôležité, koľko bude hala stáť, ale kto ju bude 
prevádzkovať a za akých podmienok sa to spojí s majetkom mesta, tieto veci 
musia byť dopredu ošetrené 

 
Uznesenie MsZ č. 119/2012 
 

I. MsZ v Senci prerokovalo Informáciu o priebehu plnenia dokumentu MsZ  
„ Priority MsZ v Senci vo volebnom období 2010-2014“  II. časť   

      
II. MsZ v Senci berie na vedomie Informáciu o priebehu plnenia dokumentu MsZ 

„ Priority MsZ v Senci vo volebnom období 2010-2014“  II. časť   

Hlasovanie:  
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 6; 
 
 
21./ Informácia o stave plnenia úloh z dokumentu Priority MsZ- Nový územný plán 
mesta 

 
- materiál predložil Ing. arch. Igor Križko- z odboru výstavby a ŽP a vyjadril sa, že    

pripomienky boli zapracované 
- Ing. Józan položil otázku, či potrebujeme od VÚC súhlasné stanovisko, keď si robíme 

nové ÚP. Ďalej sa opýtal, či je nejaký predpoklad, že z ich strany dostaneme 
nesúhlasné alebo odlišné stanovisko 

- Ing. Križko- pri spracovaní konceptu ÚP si od nás VÚC pýtal podklady k tomu, čo 
máme už schválené a čo ešte chceme doschváliť. Tie podklady sme im dali v tom 
merítku, že tam máme všetky lokality, ktoré už máme schválené v ÚP vrátane 
logistických centier 

- Ing. Józan- v prípade, že sa do župného ÚP dostane napr. nová cesta, ktorá bude na 
župe odsúhlasená a pôjde cez lokalitu, kde by mala byť napr. bytová výstavba, tak 
prednosť dostane župný územný plán a my sa budeme musieť prispôsobiť? Je možné 
do nového ÚP zapracovať napr. cyklotrasy?  

- PhDr. Németh- pri tvorby Územného plánu VÚC treba vedieť, že veľmi úzko 
spolupracujeme so všetkými obcami nášho regiónu a také detaily, či tam bude cesta 
alebo cyklotrasa neriešime 

- Ing. Kvál- keď mesto odsúhlasí v územnom pláne lokalitu na bývanie, služby a iné 
prevádzky, je v tom zahnutá aj cesta, chodníky, zeleň, cyklotrasy... 
 

Uznesenie MsZ č. 120/2012 
 

I.       MsZ prerokovalo Informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého 
dokumentu: Priority MsZ v Senci na volebné obdobie 2010-2014 
Priorita: Nový územný plán mesta Senec 
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II.       MsZ  berie na vedomie Informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z prijatého 
dokumentu: Priority MsZ v Senci na volebné obdobie 2010-2014 
Priority: Nový územný plán mesta Senec 

 
Hlasovanie:  
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 7; 
 

 
22./ Rôzne  
 
 
22.1/  Interpelácia Ing. Juraja Gubániho 
  
- Ing. Karol Kvál predložil poslancom interpeláciu poslanca Ing. Juraja Gubániho, 

v ktorej navrhuje odmeniť Luciu Debnárovú- reprezentantku Slovenska v pretláčaní 
rukou a tiež ostatných úspešných seneckých športovcov. Vyjadril sa však, že nie je 
možné urobiť to formou dotácií 

- Mgr. Ožvald navrhuje, aby sa vytvoril istý rozpočet na mestskú akciu - Športovec 
roka, v rámci ktorého by boli vyčlenené aj finančné prostriedky na ceny. Ak je možné 
dať Cenu mesta, lebo nám to umožňuje štatút, môžeme mať aj takúto akciu 

- Ing. Kvál- do najbližšieho zasadnutia MsZ zistíme, či je to možné z právneho hľadiska 
 
 
22.2/ Doplnenie finančného vyhodnotenia kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký 
letný karneval 2012 
 
- materiál predložila Ing. Janette Matúšová- vedúca odboru ekonomiky mesta: 
- uznesením MsZ č. 82/2012 zo dňa 06.09.2012 MsZ v Senci prerokovalo a zobralo na 

vedomie materiál „ Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký 
letný karneval 2012“. Nakoľko v čase prípravy a následného prerokovania uvedeného 
materiálu nebola k dispozícii informácia o všetkých výdavkoch, dopĺňame ju 
priloženým materiálom;  

- ďalej informovala, že zmena nastala vo výdavkoch na VLK na el. energiu v sume 
25,18 € a na filmové predstavenie pre ocenené masky v sume 570,-€, z týchto 
dôvodov sa mení aj celková finančná bilancia kultúrnych podujatí  
 
 

22.3/ Celková bilancia programového rozpočtu mesta Senec na rok 2013 
 
- materiál predložila Ing. Janette Matúšová- vedúca ekonomiky mesta 

 
22.4/ Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za obdobie III. štvrťroka 2012 
 
- návrh predložil poslanec MsZ Ing. Gabriel Agárdy 

 
Uznesenie MsZ č. 121/2012 
 

I. MsZ v Senci prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi 
mesta Senec za obdobie III. štvrťroka 2012 vo výške 30 % súčtu platov za 
hodnotené obdobie 
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II. MsZ v Senci schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Senec za 
obdobie III. štvrťroka 2012 vo výške 30 % súčtu platov za hodnotené obdobie 
 

Hlasovanie:  
Za: 11, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 6; 
 

 
22.5/ Žiadosť o umožnenie čerpania schválenej dotácie v roku 2013 
 
- Ing. Juraj Gubáni- písomne predložil žiadosť občianskeho združenia Futbalová 

miniliga Senca o umožnenie čerpania schválenej dotácie v roku 2013 vo výške 1500,- 
€,  ktorá im bola poskytnutá mestom Senec v roku 2012 za účelom stavby futbalovej 
tribúny popri futbalovom ihrisku ZŠ Mlynská. Nakoľko sa im v uplynulom roku 
nepodarilo nájsť dostatočné finančné zdroje od sponzorov, predmetnú schválenú 
dotáciu nemohli v roku 2012 vyčerpať  

 
Interpelácie: 
 

- MUDr. Príbelský- požiadal o osadenie smetných košov na Športovej ulici 
- Ing. Józan- požiadal o prejednanie návrhu osadenia smetných nádob, ktoré spadajú do  

jeho volebného obvodu 
 

- Ing. Rudolf Bittner- požiadal na Červenom Majeri presunúť tabuľu s názvom obce 
- Ing. Kvál- zistíme od Dopravného inšpektorátu, či je to možné 

 
- Mgr. Ožvald sa informoval, či bola doriešená vec ohľadne čerpania finančných  

prostriedkov ŠK SFM. Vzhľadom k tomu, že majú štátu vrátiť ¾ milióna €, o ktorých 
sa vyjadrili, že ich nevrátia a keďže nepoznáme postup zo strany štátu, v záujme 
vyhnúť sa tomu, aby exekútor siahol na peniaze, ktoré boli mestom pre ŠK SFM 
poskytnuté z účelového fondu, navrhol, aby finančné prostriedky od mesta dostávali 
až dodatočne po preinvestovaní 

- Ing. Kvál- finančné prostriedky sa im vyplácajú v splátkach a vyplateniu nasledovnej 
predchádza zúčtovanie predchádzajúcej 

- Ing. Répássyová- klub ŠK SFM vyúčtováva zdokladovanie, že finančné prostriedky 
boli použité na športovú činnosť 

- Ing. Kvál- vo VZN mesta o dotáciách máme dané presné podmienky, ako treba 
postupovať 

- Mgr. Ožvald- toto sa neriadi Všeobecne záväzným nariadením mesta 
- Ing. Répássyová- Účelový fond sa odsúhlasil v MsZ pri schvaľovaní Záverečného  

účtu mesta  
- p. Valachová sa vyslovila, že v tom období ešte klubu ŠK SFM nehrozila exekúcia 
- Ing. Kvál- žiadna exekúcia nebola vyhlásená 
- Ing. Répássyová- platí prezumpcia neviny, v prípade, že klub nebude mať fin.  

prostriedky na vrátenie fin. obnosu na štadión, štát si štadión privlastní a stane sa 
majetkom štátu. Pokiaľ by exekúcia bola vyhlásená, mesto má nástroje na to, aby si 
vymáhalo pohľadávku 
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Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta Ing. Karol Kvál poďakoval všetkým  
prítomným za účasť na zasadnutí MsZ. 

 
 
 

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

 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci konaného dňa 25.10.2012: 
 
 
 
Jana Turanská   ............................................... 
 
 
Ing. Gabriel Agárdy   ............................................... 
 
 
 
Zapísala: 
Silvia Némethová 
V Senci, dňa 30.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
25. októbra 2012 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

 
Hlasov.
za 
progr. 

Bod 3a  Bod 4
za 
stiah. 
mat. 

Bod 5
odm. 
kronik. 

Bod 6
Hlas.za 
MHD 

uzn.za  
var.B 

Bod 7
LTS 
2012 

Bod 8 
OFP 
2013 
 

Bod 9 
dod.VZN 
č1/2012 

Bod 10 
VZN 
zvieratá 
za stiahn. 

Bod 10 
VZN 
zvieratá 
m.nepreš. 

 104/12   105/12  106/12 107/12 108/12 109/12  110/12 

Jana Turanská Z Z Z Z Z Z Z Z Z O Z 

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

Ladislav Nádaský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 

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

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

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

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

Helena Nemcová Z Z Z Z Z Z Z Z Z O Z 

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

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

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

Roman Voško Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 

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

Mgr. Zuzana Lovíšková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 

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

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

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

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

Zdenek Černay Z Z Z Z Z Z N N N N N 

Z – hlasoval za 15 16 16 16 17 17 17 17 18 9 9 

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

O – zdržal sa hlasovania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 

N – neprítomní 4 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
25. októbra 2012 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

    
Bod 11 
Komun
plán 

Bod 12 
info  
kontr. 

Bod 13
Správa 
MsP 

Bod 14
ČOV 

Bod 15
Feješ 

Bod 16
Mészár 

Bod 17
Dubove
c 

Bod 
18 
mat. 
stiah. 

Bod 19 
zruš.uzn 
92/2012 

Bod 
20 
Prior. 
MsZ 

Bod 21 
Prior. 
ÚP 

Odmena 
Hlavný 
kontr. 
mesta 

111/12 112/12 113/12 114/12 115/12 116/12 117/12  118/12 11912 120/12 121/12 

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

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

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

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

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

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

Ing. Rudolf Bittner 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. Gašpar Józan Z Z Z Z P 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 N N N N N N N N N N N Z 

Roman Voško Z Z N N N N N N N N N N 

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

Mgr. Zuzana Lovíšková Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

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

Zdenek Černay N N N N N N N N N N N N 

Z – hlasoval za 15 16 15 13 12 15 14 14 14 12 12 11 

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

O – zdržal sa hlasovania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

N – neprítomní 4 3 4 6 6 4 5 5 5 6 7 6 
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