Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 21. februára 2013
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

p. Helena Nemcová
Ing. Dušan Badinský

Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v roku 2013
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zo zasadnutia MsZ sa vopred ospravedlnila p.
poslankyňa MUDr. Emese Dobošová a poslanci: p. Martina Valachová a Ing. Gašpar Józan sa
ospravedlnili, že sa zasadnutia zúčastnia s omeškaním z osobných dôvodov. Za overovateľov
zápisnice MsZ boli určení p. Helena Nemcová a Ing. Dušan Badinský. Za zapisovateľku bola určená
p. Silvia Némethová.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
Hospodárenie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2012
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012
Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012
Návrh na zonáciu Slnečných jazier
Prenájom časti pozemku- rozšírenie nájomnej zmluvy / SCR Senec s.r.o. /
Prenájom pozemkov / Hakobian Andranik /
Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku / MsKS /
Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku / ZŠ Mlynská /
Návrh na prevod správy majetku mesta Senec
Návrh na zámenu nehnuteľností / Sztracený Alexander /
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Pokorná Klára /
Návrh na odkúpenie nehnuteľností / Semir Kerla /
Návrh na odpredaj nehnuteľností / Hvostav s.r.o. /
Návrh mestom delegovaných zástupcov do Mestskej školskej rady
Zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných okrskov a volebných obvodov na nastávajúce
voľby v rokoch 2013 a 2014
20. Komisia na Senecké leto a Veľký letný karneval 2013
21. Rôzne
22. Záver

Na začiatku rokovania PhDr. Gabriella Németh požiadala p. primátora a prítomných poslancov o
zaradenie bodu do programu MsZ s názvom „ Zástava Tibetu“ ako bod 21/A. Primátor mesta Ing.
Karol Kvál dal za návrh p. poslankyne hlasovať:
Hlasovanie:
Za: 16; zdržal sa: 0; proti: 0; neprítomní: 3;
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2./ Kontrola uznesení
3./ Informácia primátora mesta o dianí v meste
-

-

-

-

Informáciu o dianí v meste od ostatného zasadnutia MsZ v decembri 2012 podal primátor
mesta - Ing. Karol Kvál
V priebehu mesiaca január 2013:
na Slnečných jazerách prebehla už tradičná akcia Trojkráľové kúpanie;
zápisy žiakov do ZŠ;
verejné obstarávanie na dodávateľa projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste LED
technológiou;
v mesiaci február 2013:
zápisy do MŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
prebieha VO na dodávateľa projektovej dokumentácie na „mestský dom“ / Stará poliklinika/;
mesto získalo finančné prostriedky na elektronizáciu MsÚ v rámci štrukturálnych fondov EÚ;
začali jarné orezy stromov v meste, mali sme v pláne začať so zametaním mesta, avšak neboli
priaznivé podmienky;
informoval o negatívnej medializácii jeho osoby na podnet pp. Jany Turanskej a Martiny
Valachovej:
1. vysoké účty za poskytovanie občerstvenia počas zasadnutí MsR, MsZ /Ing. Kvál
vysvetlil, že máme dohodu s reštauráciou Nostalgia, podľa ktorej mestu nebudú
účtovať prenájom miestnosti, hradíme len za stravu. Informoval o jednej vyššej
faktúre na sklonku minulého roka. Vyššia suma na fa bola účtovaná z dôvodu, že pri
príležitosti konania medzinárodnej konferencie k 760. výročiu prvej zmienky o našom
meste bol pre odborných hostí konferencie zabezpečený obed v reštaurácii Nostalgii
v počte cca 40 ľudí a zhodou okolností sa to konalo v deň konania zasadnutia MsR.
2. realizácia zasklenia balkóna na MsÚ (na stavebné úpravy boli v zmysle platného
zákona o VO vykonané všetky náležité kroky – prieskum trhu vzhľadom na vyčísleniu
hodnotu zákazky na základe predbežného rozpočtu; výberové konanie vyhrala firma
Stavrem, faktúra bola uhradená v decembri 2012, kedy sa mali práce zrealizovať,
výrobok sme prevzali, avšak z dôvodu nepriaznivého počasia sme termín montáže
posunuli, čakali sme na vhodnejšie klimatické podmienky. V súčasnosti je balkón už
zastrešený, všetky práce boli zrealizované v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok
3. V denníku Hospodárske noviny bol uverejnený nepravdivý článok o športovom areáli
ŠK SFM, v ktorom sa písalo, že športový areál bol postavený na primátorovom
pozemku. Jednalo sa o pozemok firmy Topor- Kvál, do ktorého zasiahli vo výmere
cca 300 m, čím sa pozemok znehodnotil. Keď sa prišlo na to, že pozemok je
zastavaný, dohodli sme sa na odpredaji. Pozemok sme odpredali lacnejšie než sme ho
kúpili. To, čo sa v denníku HN publikovalo, je klamstvo
Ing. Marián Ožvald sa podrobnejšie informoval o verejnom obstarávaní na projekt
modernizácie verejného osvetlenia a koľko firiem sa do súťaže prihlásilo;
Ing. Kvál – súťažné podklady si prevzalo cca 17 uchádzačov avšak ponuku podali iba dvaja;
prebehlo otvorenie obálok za účasti členov výberovej komisie, medzi ktorými bol aj prizvaný
odborník z Vysokej školy elektrotechnickej, momentálne ešte nemožno podať info o víťaznom
uchádzačovi, nakoľko v rámci posudzovania technických podmienok bolo treba ešte vykonať
zopár špecifických technických meraní a zároveň ešte stojí pred nami uskutočnenie
elektronickej aukcie; t.j. ešte de facto stále prebieha verejné obstarávanie;
Ing. Ožvald- sa informoval, či k tomu dostanú poslanci podrobnejšiu informáciu
Ing. Kvál- samozrejme, po ukončení VO dostanete presnú chronológiu celého výberového
konania
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4./ Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení
neskorších dodatkov č.1 a 2
-

-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová- prednostka MsÚ
informovala, že zmeny, ktoré rieši predkladaný materiál vzišli s časti na základe požiadaviek,
ktoré vyplynuli z výsledkov kontroly NKÚ SR, a s časti legislatívnych zmien. Materiál bol
predmetom rokovania Finančnej komisie.
jedná sa o body týkajúce sa úpravy spôsobu výkonu práv mesta vyplývajúcich preňho z
vlastníctva cenných papierov, spôsobu majetkových podielov právnických osôb založených
mestom alebo inou osobou, zároveň sme aktualizovali a prepracovali v nadväznosti na to aj
internú smernicu o inventarizácii;
predložený materiál bol zverejnený aj na internetovej stránke mesta
Ing. Gabriel Agárdy informoval, že na zasadnutí finančnej komisie navrhli členovia v čl.17
bod 9e) vynechať slovo „ závažných“
Mgr. Ožvald - položil otázku, či v bode č. 14- Návrh na zámenu nehnuteľností nebude
problém s hlasovaním, keďže prijatý bod o tom, že pri pozemku sa vždy uplatňuje osobitný
zreteľ ešte v čase hlasovania vo VZN nebude
Mgr. Martina Grambličková – právny referát MsÚ.- nie je to problém, osobitný zreteľ
vyplýva zo zákona o majetku mesta;

Uznesenie MsZ č. 01/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh D o d a t k u č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec
č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1a2

II.

MsZ súhlasí s návrhom D o d a t k u č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec
č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1a2
s pripomienkou: v čl.17 bod 9e) vypadáva slovo „ závažných“

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
5./ Hospodárenie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2012
-

-

materiál predložila Ing. Janette Matúšová- vedúca odboru ekonomiky mesta:
informovala poslancov, že mesto je povinné každoročne predkladať Ústrediu práce,
sociálnych vecí a rodiny správu o výsledkoch činnosti sociálneho podniku za kalendárny rok.
Jednou z povinných príloh k správe je doložiť overený doklad preukazujúci hospodárenie
v kalendárnom roku, t.j. uznesenie MsZ o hospodárení Sociálneho podniku mesta Senec za
rok 2012
p. Roman Voško položil otázku, čo presne znamenajú pojmy zvýhodnení a znevýhodnení
PhDr. Gabriella Németh- jedná sa o osoby ZŤP, občanov nad 50 rokov, matky s malými
deťmi, ktorí sú vedení na ÚPSVaR ako nezamestnaní

Uznesenie MsZ č. 02/2013
I.

MsZ prerokovalo hospodárenie Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2012:
- príjmy
- výdavky
- hospodársky výsledok – strata

II.

21.422,01 €
54.347,58 €
-32.925,57 €

MsZ súhlasí s hospodárením Sociálneho podniku mesta Senec za rok 2012
s vykázaných hospodárskym výsledkom – stratou -32.925,57 €.
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Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
6./ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012
-

-

materiál predložil Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta:
informoval, že z hľadiska kontrolovaných subjektov boli vykonané kontroly v počte:
Mesto Senec - 10
rozpočtové organizácie- 3
príspevkové organizácie- 1
obchodné spoločnosti- 1;
pri celkovom hodnotení výsledkov kontrolnej činnosti za rok 2012 možno uviesť, že v tomto
období sa vykonali kontrolné akcie, ktoré poukázali na určité nedostatky. Súčasťou
vykonaných kontrol bolo v niektorých prípadoch odporúčanie zavedenia nových postupov
riadenia agendy v súlade s VZN mesta. Na základe zistených nedostatkov bola prijatá Interná
smernica primátora č.10/2012 o finančnom riadení a jednotnom poriadku obehu účtovných
dokladov v Meste Senec a Smernica primátora č.8/2012 o inventarizácii

Uznesenie MsZ č. 03/2013
I.

MsZ prerokovalo správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012

II.

MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
7./ Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012
-

-

materiál predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč- náčelník MsP:
informoval, že v hodnotenom období bola na príslušníkov MsP Senec podaná 1 sťažnosť,
ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Zaevidovalo sa 362 priestupkov, v blokovom
konaní sa udelilo 206 pokút v celkovej výške 2650,- eur. Primárnym cieľom MsP v Senci v I.
štvrťroku 2013 je prevencia v oblasti kriminality. Taktiež skvalitnenie spracovávania
priestupkov a efektívnejšie využívanie spolupráce s orgánmi verejnej a štátnej správy, ktoré
bude zabezpečovať novoprijatý príslušník MsP s funkciou priestupkár/ preventista
MUDr. Marián Príbelský sa informoval, či je kamerový systém v meste efektívny
Mgr. Hlaváč odpovedal, že pri menších priestupkoch určite áno, základným efektom však
stále ostáva prevencia
p. Zdenek Černay vyslovil poďakovanie za zrealizovanie plateného parkoviska pred budovou
MsÚ, privítal by platené parkovisko aj oproti reštaurácii Marathon
Ing. Kvál skonštatoval, že priestor na platené parkovisko musí byť prenajímateľný, v
súčasnosti spomínaný pozemok nevyhovuje, je v zlom technickom stave, je to však v pláne
dobudúcna
p. Jana Turanská žiada na podnet občanov parkovacie miesta teraz v zime udržiavať
Ing. Kvál- robíme pre to všetko, pravidelne sa odhŕňajú prístupové cesty, avšak na
parkoviskách, kde parkujú autá je obtiažne odhŕňať mechanizmom sneh, pretože je
obmedzený jeho pohyb.
Mgr. Ožvald sa vyslovil, že ani hlavné komunikácie neboli upravené, odporučil, aby základné
ťahy v meste boli pravidelne udržiavané
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Uznesenie MsZ č. 04/2013
I.

MsZ prerokovala správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.10.2012 do
31.12.2012

II.

MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.10.2012
do 31.12.2012

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
8./ Návrh na zonáciu Slnečných jazier
-

-

-

materiál predložil Ing. Karol Kvál
informoval, že MsÚ v Senci v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2010 zo dňa 24.06.2010 vyzýva
vlastníkov rekreačných chát v areáli Slnečných jazier k vysporiadaniu pozemkov, ktoré
užívajú, a to formou odpredaja alebo prenájmu. Nakoľko dochádza k častým negatívnym
reakciám zo strany chatárov, najmä čo sa týka ceny pozemkov a možnosti ich využitia,
členovia Komisie výstavby a Finančnej komisie navrhli zonáciu pozemkov v lokalite Slnečné
jazerá;
materiál bol prerokovaný v komisii výstavby a ÚP aj vo finančnej komisii;
k materiálu odzneli isté výhrady - nesúhlas so zľavou 50 % z ceny pozemku v ostrom, príkrom
svahu a v ťažko dostupnom teréne, taktiež so sumou 1,- €/ m2 za zvyškový pozemok
Mgr. Ožvald s bodmi 1. a 2. súhlasí, navrhuje však doplniť bod č. 3: Pozemok zaťažený
vecným bremenom, ťarchou alebo inžinierskymi sieťami priľahlý k stavbe / pozemku
kupujúceho v prospech verejnosti, len v rozsahu vecného bremena, ťarchy alebo inžinierskych
sietí zľava 90% z ceny č.1
Ing. Rudolf Bittner- pozemky na SJ sa neodpredali kvôli vysokej cene
Ing. Gabriel Agárdy - podporuje názor p. Mgr. Ožvalda, dáva to právomoc komisii výstavby
a ÚP ako aj finančnej komisii rozhodnúť o cene

Uznesenie MsZ č. 05/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh na zonáciu Slnečných jazier, k.ú.Senec:
1. Pozemok na rovine priľahlý k stavbe/pozemku kupujúceho 120,- €/m2
2. Pozemok v ostrom, príkrom svahu, v ťažko dostupnom teréne priľahlý k
stavbe/pozemku kupujúceho....zľava do 50 % z ceny č. 1
3. Pozemok zaťažený vecným bremenom, ťarchou alebo inžinierskymi sieťami priľahlý
k stavbe/ pozemku kupujúceho v prospech verejnosti, len v rozsahu vecného bremena,
ťarchy
alebo inžinierskych sietí; pozemok nevyužiteľný pre stavebné účely,
neprístupný pre Mesto Senec prípadne verejnosť; zvyškový, ktorý nikto nepoužíva...
zľava do 90% z ceny uvedenej v bode č.1

II.

MsZ súhlasí so zonáciou Slnečných jazier, k.ú.Senec:
1. Pozemok na rovine priľahlý k stavbe/pozemku kupujúceho 120,- €/m2
2. Pozemok v ostrom, príkrom svahu, v ťažko dostupnom teréne priľahlý k
stavbe/pozemku kupujúceho....zľava do 50 % z ceny č. 1
3. Pozemok zaťažený vecným bremenom, ťarchou alebo inžinierskymi sieťami priľahlý
k stavbe/ pozemku kupujúceho v prospech verejnosti, len v rozsahu vecného bremena,
ťarchy
alebo inžinierskych sietí; pozemok nevyužiteľný pre stavebné účely,
neprístupný pre Mesto Senec prípadne verejnosť; zvyškový, ktorý nikto nepoužíva
zľava do 90% z ceny uvedenej v bode č.1
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Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
9./ Prenájom časti pozemku- rozšírenie nájomnej zmluvy / SCR Senec s.r.o. /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 06/2013
I.

MsZ prerokovalo prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 3496/1 k.ú. Senec o výmere 50 m2
(parkovacie plochy na Mierovom námestí v Senci), ktorý bude slúžiť na rozšírenie
spoplatnených parkovacích plôch v meste Senec pre spoločnosť Správa cestovného ruchu
Senec s r.o., Nám. 1. mája 53/4, Senec.

II.

MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa
jedná o časť parkovacej plochy, ktorú bude prevádzkovať Správa cestovného ruchu Senec
s.r.o., Nám. 1. mája 53/4, Senec spolu s ostatnými spoplatnenými parkovacími plochami
v meste Senec.

III.

MsZ súhlasí s rozšírením prenájmu o časť pozemku KN-C parc. č. 3496/1 k.ú. Senec
o výmere 50 m2 (parkovacie plochy na Mierovom námestí v Senci) za účelom spoplatnenia
uvedených parkovacích plôch pre spoločnosť Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., Nám. 1.
mája 53/4, Senec.

Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;
10./ Prenájom pozemkov / Hakobian Andranik /
-

o materiáli predložil Ing. Karol Kvál:
informoval, že komisia výstavby a ÚP prenájom pozemku odporúča, vo finančnej komisii
materiál predložený nebol, nakoľko sa jedná o cenu podľa VZN mesta Senec č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta

Uznesenie MsZ č. 07/2013
I.

MsZ prerokovalo žiadosť pána Hakobiana Andranika, Košická 10, 903 01 Senec
o prenájom pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN – v pozemkovej knihe ako
neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3445 v k.ú. Senec v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č. 934/1 o novej
výmere 45,5 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ulici pred budovou s popisným číslom
39 na účely rozšírenia letnej terasy.

II.

MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko sa jedná časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou cukrárne
Jasmín a jestvujúcou terasou, ktorej je pán Hakobian Andranik majiteľ a ktorý svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.

III.

MsZ súhlasí s prenájmom pozemku – cesta, Pk parc. č. 934/1 vedená v KN –
v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3445 v k.ú.
Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č.
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934/1 o novej výmere 45,5 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ulici pred budovou
s popisným číslom 39 na účely rozšírenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami
uvedenými v prílohe č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
t.j. 5,52 € / m2 / rok, na dobu neurčitú pre pána Hakobiana Andranika, Košická 10, 903 01
Senec.
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
11./ Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta / MsKS /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 08/2013
I. MsZ prerokovalo návrh na prevod správy nehnuteľného majetku mesta Senec v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Senec č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení, a to:
- rekonštrukcia budovy mestského kultúrneho domu súp. č. 50 na ul. Nám. 1. mája č. 2 v Senci,
súp. č. 50 postavená na pozemku C-KN parc. č. 989/6 vedená na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec
na Mestské kultúrne stredisko v Senci, Nám. 1. mája č. 2, 903 01 Senec, IČO: 350125 na základe
zmluvy o prevode správy ku dňu 01.03.2013.
Obstarávacia cena rekonštrukcie budovy MsKS pozostáva zo sumy 1.655.607,65 €, z toho:
 spolufinancovanie vo výške 61.065,22 €
 vlastné prostriedky vo výške 231.526,45 €
 fondy vo výške 1.214.594,02 €
 projekt vo výške 1.904 €
 zámena budovy súp. č. 3136 postavená na pozemku C-KN parc. č. 989/12, vedená na liste
vlastníctva 2800, k.ú. Senec vo výške 146.517,96 €.
Zostatková cena rekonštrukcie budovy MsKS pozostáva zo sumy 1.152.625,94 €, z toho:
 spolufinancovanie vo výške 45.288,65 €
 vlastné prostriedky vo výške 171.714,37 €
 fondy vo výške 900.823,78 €
 projekt vo výške 1.832,13 €
 zámena budovy súp. č. 3136 postavená na pozemku C-KN parc. č. 989/12, vedená na liste
vlastníctva 2800, k.ú. Senec vo výške 32.967,01 €.
II. MsZ schvaľuje prevod správy nehnuteľného majetku mesta Senec v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení
s majetkom mesta v platnom znení, a to:
- rekonštrukcia budovy mestského kultúrneho domu súp. č. 50 na ul. Nám. 1. mája č. 2 v Senci,
súp. č. 50 postavená na pozemku C-KN parc. č. 989/6 vedená na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec
na Mestské kultúrne stredisko v Senci, Nám. 1. mája č. 2, 903 01 Senec, IČO: 350125 na
základe zmluvy o prevode správy ku dňu 01.03.2013.
Obstarávacia cena rekonštrukcie budovy MsKS pozostáva zo sumy 1.655.607,65 €, z toho:
 spolufinancovanie vo výške 61.065,22 €
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vlastné prostriedky vo výške 231.526,45 €
fondy vo výške 1.214.594,02 €
projekt vo výške 1.904 €
zámena budovy súp. č. 3136 postavená na pozemku C-KN parc. č. 989/12, vedená na liste
vlastníctva 2800, k.ú. Senec vo výške 146.517,96 €.
Zostatková cena rekonštrukcie budovy MsKS pozostáva zo sumy 1.152.625,94 €, z toho:
 spolufinancovanie vo výške 45.288,65 €
 vlastné prostriedky vo výške 171.714,37 €
 fondy vo výške 900.823,78 €
 projekt vo výške 1.832,13 €
 zámena budovy súp. č. 3136 postavená na pozemku C-KN parc. č. 989/12, vedená na liste
vlastníctva 2800, k.ú. Senec vo výške 32.967,01 €.

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

12./ Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku / ZŠ Mlynská /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 09/2013
I. MsZ prerokovalo návrh na prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Senec v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Senec č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení, a to:
- výmenníková stanica nachádzajúca sa v areáli ZŠ Mlynská, súp. č. 461, postavená na
pozemku C-KN parc. č. 1565, vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena
= 98.160,- €, zostatková cena k 31.12.2012 = 96.115,- € na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50, 903
01 Senec, IČO: 36071161
na základe zmluvy o prevode správy ku dňu 1.3.2013.
II. MsZ schvaľuje prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Senec v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Senec č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení, a to:
- výmenníková stanica nachádzajúca sa v areáli ZŠ Mlynská, súp. č. 461, postavená na
pozemku C-KN parc. č. 1565, vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena
= 98.160,- €, zostatková cena k 31.12.2012 = 96.115,- € na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50, 903
01 Senec, IČO: 36071161
na základe zmluvy o prevode správy ku dňu 1.3.2013.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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13./ Návrh na prevod správy majetku mesta Senec
-

materiál predložil primátor mesta - Ing. Karol Kvál

Uznesenie MsZ č. 10/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh na prevod správy majetku Mesta Senec v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Senec č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení, a to:
a) budova materskej škôlky a školskej jedálne Kollárova, súp. č. 591 postavená na pozemku
C-KN parc. č. 926/2, vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, pôvodná obstarávacia
cena = 358.361,25 €, obstarávacia cena po TZ = 408.095,85 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 141.380,12 € na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23 v Senci, IČO: 318 16 746

b) budova materskej škôlky a školskej jedálne Košická, súp. č. 1465 postavená na pozemku
C-KN parc. č. 3675 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena =
111.316,97 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 35.885,76 € na MŠ Košická, Košická č.10
v Senci, IČO: 31816738

c) budova materskej škôlky a školskej jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavená na
pozemkoch C-KN parc. č. 4061/8 a C-KN parc. č. 4061/10 vedená na liste vlastníctva
2800, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 232.191,46 €, zostatková cena k 31.12.2012 =
47.405,43 € na MŠ Kysucká, Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703

d) budova materskej škôlky Fándlyho, súp. č. 1964 postavená na pozemku C-KN parc. č.
3869/11 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 151.839,71 €,
zostatková cena k 31.12.2012 = 0,00 € a rekonštrukcia soc. zariadení na prízemí budovy
materskej škôlky Fándlyho, obstarávacia cena = 18.153,88 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 17.241,88 € na MŠ Fándlyho, Fándlyho č. 2 v Senci, IČO: 31816690

e) budova ZUŠ Fándlyho, súp. č. 3911 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3870/6 vedená
na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 176.823,58 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 155.590,84 € na Základnú umeleckú školu so sídlom: Fándlyho 20, 903
01 Senec, IČO: 31810349

f) budova ZŠ J.G. Tajovského, súp. č. 1632 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3682
vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 506.700,90 €, zostatková
cena k 31.12.2012 = 307.164,87 €, budova školského zariadenia ŠKD súp. č. 4134
postavená na pozemku C-KN parc. č. 3685/8 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec,
obstarávacia cena = 278.828,92 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 195.180,11 € a budova
školskej jedálne ZŠ Tajovského, súp. č. 3599 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3683/1
vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 157.298,32 €, zostatková
cena k 31.12.2012 = 117.973,67 € na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského č. 1 v Senci,
IČO: 36071200

g) budova ZŠ Mlynská, súp. č. 461 postavená na pozemku C-KN parc. č. 1564 vedená na
liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 1.076.742,96 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 616.130,39 € na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50 v Senci, IČO: 36071161

h) budova, telocvičňa a rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ A. Molnára Szenciho, súp. č. 1272
postavená na pozemku C-KN parc. č. 7/3 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec,
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obstarávacia cena = 296.310,38 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 27.820,03 € na ZŠ A.
Molnára Szenciho, Nám. Alberta Molnára č. 2, 903 01 Senec, IČO: 36071170

i) budova a kino mestského kultúrneho domu, súp. č. 50 postavené na pozemku C-KN parc.
č. 989/6 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec obstarávacia cena = 422.939,22 €,
zostatková cena k 31.12.2012 = 199.285,02 € a amfiteátra postaveného na pozemku CKN parc. č. 2127/1, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 99.863,77 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 46.015,21 € na Mestské kultúrne stredisko v Senci, Nám. 1. mája č. 2,
903 01 Senec, IČO: 350125

j) studňa v areáli MŠ A. Molnára Szenciho, obstarávacia cena = 2.453,78 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 2.345,78 € na MŠ A. Molnára Szenciho, Fándlyho č. 20, 903 01 Senec,
IČO: 31816720

k) autobus, obstarávacia cena 37.051,72 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 0,00 € na
Stredisko služieb škole, Hurbanova č. 21, 903 01 Senec, IČO: 31817157 na základe
zmluvy o prevode správy ku dňu 1.3.2013.
II.

MsZ schvaľuje prevod správy majetku Mesta Senec v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení
s majetkom mesta v platnom znení, a to:
a) budova materskej škôlky a školskej jedálne Kollárova, súp. č. 591 postavená na pozemku
C-KN parc. č. 926/2, vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, pôvodná obstarávacia
cena = 358.361,25 €, obstarávacia cena po TZ = 408.095,85 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 141.380,12 € na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23 v Senci, IČO: 318 16 746
b) budova materskej škôlky a školskej jedálne Košická, súp. č. 1465 postavená na pozemku
C-KN parc. č. 3675 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena =
111.316,97 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 35.885,76 € na MŠ Košická, Košická č.10
v Senci, IČO: 31816738
c) budova materskej škôlky a školskej jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavená na
pozemkoch C-KN parc. č. 4061/8 a C-KN parc. č. 4061/10 vedená na liste vlastníctva
2800, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 232.191,46 €, zostatková cena k 31.12.2012 =
47.405,43 € na MŠ Kysucká, Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703
d) budova materskej škôlky Fándlyho, súp. č. 1964 postavená na pozemku C-KN parc. č.
3869/11 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 151.839,71 €,
zostatková cena k 31.12.2012 = 0,00 € a rekonštrukcia soc. zariadení na prízemí budovy
materskej škôlky Fándlyho, obstarávacia cena = 18.153,88 €, zostatková cena k 31.12.2012
= 17.241,88 € na MŠ Fándlyho, Fándlyho č. 2 v Senci, IČO: 31816690
e) budova ZUŠ Fándlyho, súp. č. 3911 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3870/6 vedená
na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 176.823,58 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 155.590,84 € na Základnú umeleckú školu so sídlom: Fándlyho 20, 903
01 Senec, IČO: 31810349
f) budova ZŠ J.G. Tajovského, súp. č. 1632 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3682
vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 506.700,90 €, zostatková
cena k 31.12.2012 = 307.164,87 €, budova školského zariadenia ŠKD súp. č. 4134
postavená na pozemku C-KN parc. č. 3685/8 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec,
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obstarávacia cena = 278.828,92 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 195.180,11 € a budova
školskej jedálne ZŠ Tajovského, súp. č. 3599 postavená na pozemku C-KN parc. č. 3683/1
vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 157.298,32 €, zostatková
cena k 31.12.2012 = 117.973,67 € na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského č. 1 v Senci,
IČO: 36071200
g) budova ZŠ Mlynská, súp. č. 461 postavená na pozemku C-KN parc. č. 1564 vedená na
liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 1.076.742,96 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 616.130,39 € na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50 v Senci, IČO: 36071161
h) budova, telocvičňa a rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ A. Molnára Szenciho, súp. č. 1272
postavená na pozemku C-KN parc. č. 7/3 vedená na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec,
obstarávacia cena = 296.310,38 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 27.820,03 € na ZŠ A.
Molnára Szenciho, Nám. Alberta Molnára č. 2, 903 01 Senec, IČO: 36071170
i)

budova a kino mestského kultúrneho domu, súp. č. 50 postavené na pozemku C-KN parc.
č. 989/6 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec obstarávacia cena = 422.939,22 €,
zostatková cena k 31.12.2012 = 199.285,02 € a amfiteátra postaveného na pozemku C-KN
parc. č. 2127/1, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 99.863,77 €, zostatková cena k 31.12.2012
= 46.015,21 € na Mestské kultúrne stredisko v Senci, Nám. 1. mája č. 2, 903 01 Senec,
IČO: 350125

j)

studňa v areáli MŠ A. Molnára Szenciho, obstarávacia cena = 2.453,78 €, zostatková cena
k 31.12.2012 = 2.345,78 € na MŠ A. Molnára Szenciho, Fándlyho č. 20, 903 01 Senec,
IČO: 31816720

k) autobus, obstarávacia cena 37.051,72 €, zostatková cena k 31.12.2012 = 0,00 € na
Stredisko služieb škole, Hurbanova č. 21, 903 01 Senec, IČO: 31817157 na základe
zmluvy o prevode správy ku dňu 1.3.2013.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1;
14./ Návrh na zámenu nehnuteľností /Sztracený Alexander/
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál

-

Mgr. Ožvald- položil otázku, z akého dôvodu sa materiál znovu prerokovával na finančnej
komisii, keď členovia finančnej komisie už raz p. Straczenému odsúhlasili doplatok za rozdiel
vo výmere pozemku 100, eur/m2
Mgr. Grambličková- suma vo finančnej komisii neodznela
Mgr. Ožvald navrhol prečítať si uznesenie zo zasadnutia finančnej komisie
Ing. Kvál navrhol prerušiť zasadnutie, aby sa kluby strán dohodli na návrhoch ceny

-

Po prestávke klub nezávislých poslancov navrhol sumu 34,- eur/ m2, Mgr. Maroš Ožvald
navrhol sumu 70,- eur/ m2
Ing. Kvál navrhol hlasovať za obidva návrhy:
Hlasovanie za 1. návrh za doplatok 34,- eur/ m2:
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Hlasovanie:
Za: 12, proti: 0, zdržali sa: 6, neprítomní: 1;
Materiál prešiel hlasovaním za doplatok za rozdiel vo výmere pozemku v sume 34,-eur/m2,
hlasovanie za návrh č.2 by bolo bezpredmetné
Uznesenie MsZ č. 11/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec:

A. pozemok:
● C-KN parc.č. 49/1 zastavaná plocha o výmere 143 m2
● C-KN parc.č. 49/3 zastavaná plocha o výmere 4 m2 vo vlastníctve Mesta Senec prejde do
vlastníctva:
1. Sztracený Alexander a manželka Sztracená Marta rod. Farbulová v podiele 4/5
2. Sztracený Alexander v podiele 1/5
B. pozemok:
● E-KN parc.č. 154 zastavaná plocha o výmere 24 m2 vo vlastníctve:
1. Sztracený Alexander a manželka Sztracená Marta rod. Farbulová v podiele 4/5
2. Sztracený Alexander v podiele 1/5
prejde do vlastníctva Mesta Senec v 1/1
Za rozdiel vo výmere doplatia Sztracený Alexander a manželka Sztracená Marta doplatok vo výške
34,- €/m2 t.j. čo činí za výmeru 123 m2 spolu 4 182,- €.
II.

MsZ hodnotí návrh na zámenu pozemkov 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 majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností:
● na pozemku parc.č. 49/3 sa nachádza vstup do pivnice, na pozemku parc.č. 49/1 sa nachádza
pivnica, ktorá je vo vlastníctve Sztraceného Alexandra ml.,
● ide o priľahlý pozemok k pozemku parc.č. 49/2, ktorý je vo vlastníctve Sztraceného Alexandra
ml.,
● pozemok E-KN parc.č.154 sa nachádza v jestvujúcej komunikácii.
III.

MsZ súhlasí so zámenou pozemkov v katastrálnom území Senec:

A. pozemok:
● C-KN parc.č. 49/1 zastavaná plocha o výmere 143 m2
● C-KN parc.č. 49/3 zastavaná plocha o výmere 4 m2 vo vlastníctve Mesta Senec prejde do
vlastníctva:
1. Sztracený Alexander a manželka Sztracená Marta rod. Farbulová v podiele 4/5
2. Sztracený Alexander v podiele 1/5
B. pozemok:
● E-KN parc.č. 154 zastavaná plocha o výmere 24 m2 vo vlastníctve:
1. Sztracený Alexander a manželka Sztracená Marta rod. Farbulová v podiele 4/5
2. Sztracený Alexander v podiele 1/5
prejde do vlastníctva Mesta Senec v 1/1
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Za rozdiel vo výmere doplatia Sztracený Alexander a manželka Sztracená Marta doplatok vo
výške 34,- €/m2 t.j. čo činí za výmeru 123 m2 spolu 4 182,- €.
IV.

MsZ určuje lehotu na zaplatenie doplatku 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: 0, zdržali sa: 6, neprítomní: 1;
15./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Pokorná Klára /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál
p. Černay sa vyjadril, že pri prejednávaní tohto materiálu na komisii výstavby a ÚP sa zdržal,
vyslovil sa, že p. Ľubomír Ševec- majiteľ chaty na susednom pozemku je problematický,
nedá sa s ním jednať
p. Pokorná- p. Ševec robí nezákonné veci, úplne nás odblokoval. Vyslovila sa, že z ich strany
sa jedná o kompromis, pozemok nemajú v pláne oplotiť
Ing. Kvál sa opýtal, či majú vybudovanú kanalizáciu
p. Pokorná odpovedala kladne
Ing. Bittner skonštatoval, že kanalizácia prechádza pozemkom p. Ševca
PhDr. Németh sa informovala, akým spôsobom sa v prípade odpredaja pozemku p. Pokornej
p. Ševec dostane k jazeru
Ing. Bittner odpovedal, že k jazeru sa dostane cez 2 susedné chaty
Mgr. Ožvald sa vyjadril, že by poslanci nemali zasahovať do susedských vzťahov. Navrhol
kompromis, a to predať ½ pozemku p. Pokornej a ½ pozemku ponúknuť na predaj p. Ševcovi
Ing. Kvál dal hlasovať za návrh poslanca Ožvalda:

Hlasovanie:
Za: 2, proti: 8, zdržal sa: 8, neprítomní: 1;
Hlasovanie neprešlo
Ing. Kvál dal hlasovať za návrh MsR- doložiť dohodu s p. Ševcom:
Hlasovanie:
Za: 2, proti: 1, zdržali sa: 15, neprítomní: 1;
Hlasovanie neprešlo
Ing. Kvál dal hlasovať za návrh uznesenia podľa materiálu so súhlasom:
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržali sa: 3, neprítomní: 1;
Uznesenie MsZ č. 12/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku C-KN parc.č. 2514/47 ostatná plocha
o výmere 40 m2 oddelený od C-KN parc.č. 2514/1 vedený na LV č.2800, podľa
geometrického plánu č.105/2012 vyhotoveným G5 Geodeticko-obchodnou
spoločnosťou spol.s r.o., Ing. Petrom Kapustom, v k.ú. Senec, pre Pokornú Kláru
rod. Javorovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 4 800,- €
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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:
- časť pozemku je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľky a to k
rekreačnej chate postavenej na pozemku p.č. 2538 a k pozemku p.č. 2538,
- predmetný pozemok nadobúdateľka dlhodobo užíva ako prístup k svojej
rekreačnej chate postavenej na pozemku p.č. 2538.

III.

MsZ súhlasí s odpredajom pozemku C-KN parc.č. 2514/47 ostatná plocha o výmere
40 m2 oddelený od C-KN parc.č. 2514/1 vedený na LV č.2800, podľa geometrického
plánu č.105/2012 vyhotoveným G5 Geodeticko-obchodnou spoločnosťou spol.s r.o.,
Ing. Petrom Kapustom, v k.ú. Senec, pre Pokornú Kláru rod. Javorovú za sumu vo
výške 120,- €/m2 t.j. 4 800,- €

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: 15, proti: 0, zdržali sa: 3, neprítomní: 1;
16./ Návrh na odkúpenie nehnuteľností / Semir Kerla /
-

-

o materiáli informoval Ing. Karol Kvál:
jedná sa o pozemky nad cintorínom, p. Kerla ponúkol mestu odpredaj pozemkov na
cintorínom;
komisia výstavby a ÚP doporučuje z titulu rozšírenia cintorína schváliť uvedený návrh na
odkúpenie pozemku, finančná komisia nedoporučuje kúpu pozemku a vedeniu mesta navrhuje
rokovať s dotknutými štátnymi orgánmi o možnosti umiestnenia urnového hája na časti
predmetného pozemku;
Ing. Ožvald- položil otázku, či po tom, ako mesto overí, či sú pozemky spôsobilé na účely
urnového hája, či by nestálo za úvahu rokovať s p. Kerlom o odkúpení menšej časti pozemku
Ing. Kvál prisľúbil prezistiť, či je p. Kerla ochotný predať menšiu časť pozemku a navrhol
dočasne stiahnuť materiál z rokovania
p. Ladislav Nádaský- mali sme už v pláne odkúpiť tento pozemok pred rokmi, obyvatelia
dotknutej štvrte sa proti tomu vzbúrili

Hlasovanie za stiahnutie materiálu:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1;
Materiál bol z rokovania dočasne stiahnutý
17./ Návrh na odpredaj nehnuteľností / Hvostav s.r.o. /
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál:
komisia výstavby a ÚP, ako aj komisia finančná odpredaj pozemku doporučujú
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Uznesenie MsZ č. 13/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľností:
● pozemok C-KN parc.č. 147/21 zastavaná plocha o výmere 94 m2,
● pozemok C-KN parc.č. 186/6 zastavaná plocha o výmere 11 m2,
● pozemok C-KN parc.č. 397/7 zastavaná plocha o výmere 5 m2,
oddelené od PK parc.č. 936/6 vedenej v PK vložke č. 3539, podľa geometrického
plánu č.94/2012 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom, k.ú.Senec, pre
HVOSTAV s.r.o. za sumu vo výške 150,- €/m2 t.j. 16 500,- €

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:
- pozemky sú priľahlé k rodinnému domu postavenom na pozemku p.č. 187/1
a pozemkom p.č.187/1 a p.č.187/2, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa,
- predávané pozemky sú oplotené a užívané vlastníkom nehnuteľností p.č. 187/1
a p.č.187/2.

III.

MsZ súhlasí s odpredajom nehnuteľností:
● pozemok C-KN parc.č. 147/21 zastavaná plocha o výmere 94 m2,
● pozemok C-KN parc.č. 186/6 zastavaná plocha o výmere 11 m2,
● pozemok C-KN parc.č. 397/7 zastavaná plocha o výmere 5 m2,
oddelené od PK parc.č. 936/6 vedenej v PK vložke č. 3539, podľa geometrického
plánu č.94/2012 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom, k.ú.Senec, pre
HVOSTAV s.r.o. za sumu vo výške 150,- €/m2 t.j. 16 500,- €

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: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 1;

18./ Návrh mestom delegovaných zástupcov do Mestskej školskej rady, ktorej zriaďovateľom je
mesto Senec
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál:
od roku 2008 boli delegovanými zástupcami Mestskej školskej rady Ing. Mikuláš Bertók a p.
Roman Voško;
funkčné obdobie mestskej rady školy sú 4 roky, z tohto dôvodu je potrebné delegovať
zástupcov na nasledujúce 4 roky
p. Voško navrhol za klub KDH Mgr. Pavla Škovránka
Ing. Agárdy navrhol za klub SMK Ing. Tibora Németha
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Uznesenie MsZ č. 14/2013
I.

MsZ prerokovalo materiál „ Návrh mestom delegovaných zástupcov do Mestskej
školskej rady, ktorej zriaďovateľom je mesto Senec “

II.

MsZ schvaľuje „ Návrh mestom delegovaných zástupcov do Mestskej školskej rady,
ktorej zriaďovateľom je mesto Senec “:
delegovaní členovia : Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Tibor Németh

Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1;
19./ Zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných okrskov a volebných obvodov na
nastávajúce voľby v rokoch 2013 a 2014
- materiál predložil Ing. Karol Kvál
Uznesenie MsZ č. 15/2013
I.

II.

MsZ prerokovalo zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných okrskov
a volebných obvodov na nastávajúce voľby v rokoch 2013 a 2014 v zložení:
Predseda komisie:
Zapisovateľka:

Ing. Karol Kvál
Jana Maczeáková

Členovia:

Mgr. Marián Ožvald
Ing. Gašpar Józan
MUDr. Emese Dobošová
Rezső Duray
Jana Turanská

MsZ súhlasí so zriadením komisie za účelom utvorenia volebných okrskov a volebných
obvodov na nastávajúce voľby v rokoch 2013 a 2014 v zložení:
Predseda komisie:
Zapisovateľka:

Ing. Karol Kvál
Jana Maczeáková

Členovia:

Mgr. Marián Ožvald
Ing. Gašpar Józan
MUDr. Emese Dobošová
Rezső Duray
Jana Turanská

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
20./ Komisia na Senecké leto a Veľký letný karneval 2013
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál
Ing. Ožvald navrhol ako ďalšieho člena komisie p. Romana Voška
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Uznesenie MsZ č. 16/2013
I.

MsZ prerokovalo návrh na ustanovenie členov komisie na Senecké leto a Veľký letný
karneval 2013

II.

MsZ schvaľuje členov komisie na Senecké leto a Veľký letný karneval 2013 v
zložení:
Helena Nemcová
Mgr. Rudolf Galambos
Roman Voško
Ladislav Nádaský
Peter Szabo
Jana Žilincová
Ing. Róbert Podolský
Ing. Janette Matúšová
Mgr. Martina Ostatníková
Alžbeta Bondorová
Tibor Časný
Mgr. Ľuboš Hlaváč
Ing. Viera Kolozsváriová
Karol Balogh

Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 2;
Ing. Rudolf Bittner navrhol štart karnevalového sprievodu presunúť na začiatok Lichnerovej ul. od
Mierového nám., následne požiadal o hlasovanie návrhu
Ing. Kvál dal za návrh poslanca Bittnera hlasovať:
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2;
20.A/ Zástava pre Tibet
-

-

materiál predložila PhDr. Gabriella Németh:
informovala poslancov, že v polovici 90. rokov vznikla v západnej Európe celosvetová akcia
Zástava pre Tibet s cieľom upozorniť na dlhodobé porušovanie ľudských práv v Tibete.
Dátum 10. marec je dňom pripomienky 62. výročia povstania proti obsadeniu Tibetu Čínou.
Pripojením mesta Senec k tejto akcii dáme na vedomie, že si vážime svoju aj cudziu slobodu a
že sme hrdými občanmi demokratického sveta
Mgr. Ožvald projekt nepodporuje; vyslovil sa, že ak sa dobudúcna pripraví komplexný
materiál na podporu takýchto akcií, nebude s tým mať problém

Uznesenie MsZ č. 17/2013
I.

MsZ prerokovalo materiál - poslanecký návrh s názvom „Zástava pre Tibet“

II.

MsZ v Senci súhlasí s návrhom a pripája sa k celosvetovej akcii „Zástava pre Tibet“
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III.

MsZ v Senci žiada prednostku MsÚ Senec, aby v prípade schválenia materiálu
poslaneckého návrhu Zástava pre Tibet zabezpečila dňa 10.03.2013 v čase od 8.00 h
do 18.00 h vyvesenie zástavy Tibetu na budove Mestského úradu v Senci

Hlasovanie:
Za: 11, proti: 0, zdržali sa: 5, neprítomní: 3;
20.B/ Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2011
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál
Ing. Jarmila Répássyová informovala, že pripomienky poslancov sa do kroniky zapracovali a
boli opätovne zaslané na overenie komisii kultúry
Mgr.Rudolf Galambos- materiál bol v komisii kultúry schválený, pripomienky sú
zapracované, materiál odporúča schváliť
Mgr. František Podolský- je potrebné opraviť v zápiskoch mená kňazov
Ing. Juraj Gubáni požiadal zapracovať do zápiskov kroniky 1. ročník Seneckého behu okolo
Slnečných jazier, ktorý sa konal dňa 15.10.2011
Mgr. Škovránek sa vyslovil, že zápisky kroniky mesta je potrebné schvaľovať včas
Mgr. Ožvald- z dôvodu neskoršieho dodania materiálu nemal možnosť prečítať si zapracované
pripomienky, z toho dôvodu nevie za materiál hlasovať

Uznesenie MsZ č. 18/2013
I.

MsZ prerokovalo zápisy do mestskej kroniky za rok 2011.

II. MsZ súhlasí so zápismi do mestskej kroniky za rok 2011 s pripomienkami
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 2; nehlasoval: 1
-

Ing. Józan sa vyjadril, že v rokovacom poriadku MsZ a MsR sú zapracované podmienky
rokovania MsR a MsZ. Požiadal, aby sa na zasadnutia MsR a MsZ po riadnom termíne
predkladali len naozaj dôležité materiály. Za tento návrh požiadal hlasovať aj s uznesením

-

Ing. Kvál dal za návrh p. Józana hlasovať:

Uznesenie MsZ č. 19/2013
I.

MsZ v Senci prerokovalo pripomienku poslanca Ing. Gašpara Józana o dodržiavaní
rokovacieho poriadku MsZ v Senci

II.

MsZ v Senci súhlasí s dodržiavaním rokovacieho poriadku MsZ v Senci

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 1, neprítomní: 2;
21./ Rôzne
21./A Dotácie za rok 2012- prehľad zúčtovania
-

materiál spracovala a predložila Ing. Janette Matúšová- vedúca odboru ekonomiky
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-

primátor mesta Ing. Karol Kvál navrhol zvolať mimoriadne MsZ dňa 21.03.2013 o 16.00 hod.
v sobášnej miestnosti budovy MsÚ, na ktorom bodmi programu budú :
1. Dotácie na rok 2013
2. Odpredaj nehnuteľnosti na SJ- juh (bývalá chata MH SR) a podmienky odpredaja
nehnuteľnosti
Za návrh požiadal hlasovať:

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 2;
21./B Odstúpenie Ing. Juraja Gubániho z Klubu nezávislých poslancov
-

Ing. Józan oboznámil poslancov MsZ o odstúpení Ing. Juraja Gubániho z Klubu nezávislých
poslancov, následne mu vyjadril vďaku za doterajšiu prácu v prospech klubu a poprial mu
veľa šťastia v jeho ďalšej poslaneckej práci

21./C Zámer klubu Piccard Senec- Športové centrum Slnečné jazerá- juh
-

Ing. Kvál informoval, že sa jedná o rozšírenie plážového ihriska pre organizovanie
medzinárodných podujatí v plážovej hádzanej a v plážovom futbale;
návrh bol prerokovaný na komisii športu, jedná sa však len o informatívny materiál
Mgr. Ožvald sa informoval, či klub Piccard Senec má pozemok prenajatý od SCR, keďže o
tomto prenájme MsZ nerozhodovalo
Mgr. Viera Žilková- bolo to v spolupráci s SCR Senec s.r.o.
Ing. Kvál- ihrisko je stále verejne prístupné občanom
Ing. Gubáni informoval, že pre daný projekt bude potrebné vysekať cca 12 stromov, ktoré by
v priestoroch SJ nahradili novými
Mgr. Škovránek- má problém vyjadriť sa dnes k materiálu, keďže z jednej strany chceme
ihrisko prenajať, z druhej strany hovoríme, že je ihrisko verejné
Ing. Gubáni navrhol stiahnuť materiál z dnešného rokovania MsZ a presunúť ho na
zasadnutie MsZ dňa 21.03.2013

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržali sa: 1, neprítomní: 1;
21./D Petícia občanov lokality „Za Štiftom“
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál, informoval, že sa jedná o výstavbu 9 rodinných domov v
lokalite „Štift“

-

Ing.arch. Igor Križko- referát ÚP a regionálneho rozvoja informoval o petícii, ktorá bola na
MsÚ prijatá dňa 02.01.2013. Jednalo sa v nej o 5 bodov:
1.
2.
3.

prijať VZN mesta o ochrannej zóne min. 150 m pozdĺž celej severozápadnej časti
historického múra, ktorý by obsahoval rozhodnutie o chránenej časti krajiny so
stanovením hraníc a vymedzením činností, ktoré sa v tejto časti nesmú vykonávať
žiadosť, aby v návrhu regulatívov bola lokalita č.26 a 27 pre nový ÚP mesta
definovaná ako verejná sídelná zeleň
za predpokladu, že pre lokality č.25 a 47 sa ponechá pôvodný návrh funkčného
využitia, nesúhlasia so začatím výstavby v týchto lokalitách bez vybudovania
komunikácií ešte pred začatím výstavby nehnuteľností
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4.

-

-

žiadosť, aby im mesto predložilo urbanistickú štúdiu zóny na lokalitu č. 25, 26, 27 a
47 a po ich odsúhlasení by bol vypracovaný a prijatý záväzný územný plán zóny
5.
žiadosť zakázať zriaďovanie skládok nebezpečného odpadu v intraviláne a extraviláne
mesta Senec;
dňa 01.02.2013 sme sa písomne vyjadrili p. Ing. Márii Hudákovej z petičného výboru. Bolo
jej vysvetlené, že rozhodnutie o chránenej časti krajiny so stanovením hraníc a vymedzením
činností, ktoré sa v tejto časti nesmú vykonávať nie je v kompetencii mesta. Podľa Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave je historický tehlový múr súčasťou pamiatkovo chráneného
pozemku (jazdecká škola- Veľký a Malý Štift), ktorý však nemá ochranné pásmo.
dňa 22.01.2013 prebehlo verejné prerokovanie k petícii, na ktorom sa v závere dohodli na
snahe riešiť požiadavky petičného výboru v novom ÚP, kde by sa ich požiadavky prípadne
mohli dostať do záväzných regulatívov s tým, že jednou z možností stavebného zákona pred
spracovaním nového ÚP je umožnenie
obstarania urbanistickej štúdie ako
územnoplánovacieho podkladu. Vzhľadom na to, že schválenie obstarania urbanistickej štúdie
je v kompetencii orgánu ÚP (t. j. MsZ v Senci), bolo dohodnuté, že petícia bude predmetom
rokovania MsZ s tým, že sa rozhodne aj o spôsobe financovania

-

Ing. Karol Kvál informoval, že dňa 05.02.2013 sme na MsÚ obdržali list z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorom nám na základe nášho listu so
žiadosťou o metodické usmernenie v súvislosti s platnosťou funkčného využitia podľa ÚP
mesta Senec oznámili nasledovné:
Mesto Senec má platný územný plán z roku 1993, schválený podľa vtedy platnej legislatívy
ako „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec“. Uvedený ÚP bol aktualizovaný viacerými
zmenami a doplnkami a v súčasnosti je obstarávaný nový územný plán. Do ukončenia
obstarávania a schválenia novej ÚPD ostáva v platnosti pôvodné funkčné využitie z roku
1993- „ individuálna bytová výstavba rozvoj“ ako záväzný regulatív, t.j. výstavba rodinných
domov je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Senec

-

Mgr. Ožvald- úlohou ÚP je aj chrániť a napomáhať k spokojnému životu občanov, ktorí v
spomínaných lokalitách bývajú a mali by ho zaregulovať tak, aby rozvoj územia nebol
nekontrolovateľný
Ing. Bittner- je možné splniť požiadavky, o ktoré občania žiadajú v petícii, avšak za
podmienku, že si dotyčné pozemky odkúpia. Nevidí žiadne riešenie k tejto petícii, pretože sa
zasahuje do súkromného vlastníctva, čo je samozrejme neprípustné
p. Turanská- ÚP z roku 1993 čítala, ten ukladá mestu povinnosť vypracovať štúdie na
lokality, ktoré boli odsúhlasené, jednou z nich je aj táto lokalita, podľa jej názoru by v tejto
lokalite malo bývať 1300 nových obyvateľov, preto by sme tam mali mať zadefinované
pravidlá, štúdia má svoje opodstatnenie
Ing. Mária Hudáková z petičného výboru predstavila jednotlivé body petície. Vyslovila sa, že
sa im jedná o to, aby sa územný plán mesta dodržiaval. Nenamietajú obytnú zónu, namietajú,
aby v regulatívoch bol zahrnutý napr. spôsob vybudovania komunikácie ešte pred výstavbou
rodinných domov, tiež vyčleniť územie pre park a veľkú časť verejnej zelene. Vidí veľký
problém v tom, že všetky pozemky v tejto zóne na parc. č. 27 nie sú vysporiadané, jedná sa o
pozemky bez listu vlastníctva.
Ing. Kvál vysvetlil, že stavať sa bude len na vysporiadaných pozemkoch
Ing.arch. Križko skonštatoval, že územný plán zóny je taká podrobná dokumentácia, ktorá
rieši aj vlastnícke práva a podľa stavebného zákona môže nahrádzať dokumentáciu pre
územné rozhodovanie. Ing. Hudákovú uistil, že nemá problém stretnúť a porozprávať sa s ňou
o tejto problematike, má však za to, že má dosť dlhoročných skúseností a podľa jeho názoru je
zbytočné až do takých podrobností zaťažovať tým poslancov MsZ.
o slovo požiadal p. Németh- vlastník pozemku v uvedenej lokalite- vyslovil sa, že dotyčnú
petíciu podpisovali aj občania z iných miest, nielen senčania s vedomím, že podpisujú petíciu
proti skládke nebezpečného odpadu. Ak by to bolo potrebné, vie to dokázať a zdokladovať.
Následne sa obrátil na p. Hudákovú s otázkou, či má problém, že v uvedenej lokalite má v
pláne postaviť s manželkou rodinný dom

-

-

-

-
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-

Ing. Hudáková sa vyjadrila, že nemá nič proti tomu, aby p. Németh v danej lokalite postavil
rodinný dom
Vzhľadom k tomu, že materiál bol predložený na zasadnutí MsZ v bode „Rôzne“
prerokovania v komisii výstavby a ÚP a MsR, v uvedenom bode sa nehlasovalo

bez

21./E Športové centrum Senec
-

-

Ing. Kvál informoval, že sa jedná o návrh multifunkčnej športovej haly s bazénom spoločne s
hokejovou halou a skateparkom:
na MsÚ sme už o materiáli rokovali s Ing. arch. Zoltánom Szabom z firmy SG Studio,
materiál ohľadom výstavby multifunkčnej športovej haly je dobre vypracovaný. O návrhu p.
Ľuboša Schramka však jednať nebudeme, keďže sa vyslovil, že na území mesta Senec už
stavať halu nechce
Ing. Gubáni skonštatoval, že p. Schramko má medzičasom opätovne záujem halu postaviť,
tento materiál je spoločným projektom 2 investorov
Ing. Agárdy skonštatoval, že najdôležitejšie je mať ideu a Zmluvu o budúcej zmluve,
vypracovanie projektu bude možné až po legislatívnom ošetrení všetkých potrebných detailov
Ing. Badinský- je za výstavbu športovej haly, vyslovil potrebu jednať s firmou, avšak o
tomto materiáli sme už na zasadnutí MsZ rokovali, nie je potrebné počúvať to znovu
PhDr. Németh výstavbu haly podporuje, materiál však nie je dostatočný, nepíše sa v ňom,
koľko bude výstavba haly stáť
Ing. Gubáni skonštatoval, že sa jedná o ten istý materiál, ktorý bol na minulom zasadnutí
MsZ prerokovaný, avšak spojili 2 materiály do jedného
p. Valachová informovala, že k tomuto materiálu prišlo na základe toho, že pri výrobe ľadu
vzniká teplo, ktorým by mohla byť vyhrievaná vedľajšia hala. Vyslovila sa, že by bola rada,
ak by sa našiel spôsob, ako by hala mohla byť postavená
Ing. Bittner- je potrebná dispozičná štúdia, v ktorej by bolo zahrnuté, čo všetko by hala mala
obsahovať
p. Gondek skonštatoval, že je pre nich dôležité vedieť, či má mesto o halu záujem
Mgr. Ožvald- potrebuje komplexnejší materiál. Vie sa k tomu postaviť tak, že haly budú mať
rovnaký režim
p. Gondek prisľúbil zaslať na MsÚ komplexnejší materiál
Ing. Badinský sa informoval, či majú vo firme skúsenosti s výstavbou takejto haly, či majú
marketéra, ktorý dokáže takúto halu potom ďalej prevádzkovať
p. Gondek odpovedal kladne
MUDr. Príbelský sa opýtal, či by vedeli ponúknuť výstavbu zimného štadióna v prípade, ak
by p. Schramko od toho odstúpil
p. Gondek- momentálne sa k tomu nevie vyjadriť
MUDr. Príbelský- položil otázku, či sa pozemok nachádza v blízkosti termálu
Ing. Kvál odpovedal kladne, nemôžeme však z neho čerpať
p. Voško apeluje na to, aby sa rozhodovanie k výstavbe športovej haly časovo urýchlilo
Mgr. Škovránek navrhol z postu poslancov MsZ poveriť primátora, aby sa vypracovala
alternatíva k materiálu
Ing. Kvál- mesto už s p. Szabom jedná, o športovú halu máme záujem, budeme sa snažiť
dospieť k cieľu

Ing. Karol Kvál privítal JUDr. Dušana Valeka- riad. OR PZ v Senci a udelil mu slovo:
-

p. Valek informoval, že počas roka 2012 sa v okrese Senec zvýšil počet trestných činov na
1531, jedná sa však o nárast majetkovej trestnej činnosti, počet násilných trestných činností sa
znížil
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-

-

ďalej informoval o predbežnej informácii, že vláda SR schválila projekt ktorým sa má
centralizovať služba občanovi, spojiť do 1 pracoviska všetky úkony spojené s vybavením OP,
pasov. Podľa informácií by mal byť Senec zaradený medzi prvotné okresy, v ktorých sa to
bude realizovať
Ing. Kvál informoval, že mesto sa dohodlo na spolupráci s neziskovou organizáciou, ktorá
robí besedy proti drogám; beseda už prebehla na ZŠ Tajovského pre 5.-9. ročník, tiež na
Strednej odbornej škole; máme ohlasy, že beseda mala vysokú úroveň
PhDr. Németh informovala, že ju oslovili občania Dúhovej ul. a okolia o plánovanom spísaní
petície proti rušeniu nočného pokoja, jedná sa o diskotéky Holiday Village na severe SJ;
požiadala primátora nájsť riešenie tejto situácie
Ing. Kvál odpovedal, že o situácii vie, na MsÚ sme prijali niekoľko sťažností, avšak situáciu
musí riešiť obecný úrad Boldog, nakoľko dotyčný pozemok patrí do katastrálneho územia
obce Boldog

Interpelácie:
-

zást. primátora p. Helena Nemcová sa obrátila na p.p. Janu Turanskú a Martinu Valachovú,
ktoré vyzvala k tomu, aby v médiách nereagovali o meste vždy len negatívne. Vyjadrila sa, že
firma STAVREM vyhrala výberové konanie na zasklenie balkóna na MsÚ transparentne a o
tom, že sa finančné prostriedky na stavbu uhradili pred realizáciou stavby, nemala vedomie
ani ona, ani jej manžel. V opačnom prípade by vyplateniu financií pred finálnou montážou
zabránila. Vysvetlila, že tovar bol vyrobený na základe objednávky v termine a uložený v
priestoroch budovy MsÚ, montáž hliníkovej konštrukcie sa však posunula z dôvodu
nepriaznivých zimných klimatických podmienok. Ak by boli pp. poslankyne seriózne, prišli
by sa informovať na MsÚ na dôvody a bolo by im to vysvetlené, nebolo potrebné
zainteresovať do toho médiá. Nejednalo sa o žiadne podvody. Informovala, že k realizácii
zasklenia balkóna na MsÚ došlo hneď na druhý deň, čo by nebolo možné v prípade, ak by
nebol tovar vyrobený. Firma STAVREM má v meste dobré meno, vždy všetky zákazky
zrealizovala kvalitne a k spokojnosti svojich zákazníkov. Následne vyzvala p. poslankyne, aby
sa konečne začali zaujímať o konštruktívne veci a prestať útočiť na vedenie mesta, pretože k
tomu nemajú žiadne dôvody.

-

Ing. Bittner požiadal vyzvať majiteľov reklám inzercií na stĺpoch VO na ich odstránenie, v
prípade, ak odstránenie nezrealizujú, mesto vyvodí z toho dôsledky. Výzvu navrhol uverejniť
v mestských novinách Senčan

-

p. Voško požiadal o osadenie smetných košov na Jesenského ulici a tiež smerom od obch.
domu Lidl smerom k ul. SNP

-

Mgr. Škovránek pozval poslancov MsZ na Okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční dňa 27.03.2013 o
18.00 hod. v budove MsKS;
A opätovne požiadal prítomných poslancov, aby si jeden druhého viac vážili a dovolili
každému dopovedať svoje myšlienky a názory

-

Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta Ing. Karol Kvál pozval prítomných poslancov na
akciu „Športovec roka“, ktorá sa bude konať dňa 13.03.2013 o 17.00 hod. v kinosále MsKS v Senci.
Následne poďakoval pp. poslankyniam a poslancom za ich účasť na zasadnutí MsZ.
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....................................................
Ing. Jarmila Répássyová
prednostka MsÚ

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

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci konaného dňa 21.02.2013:

p. Helena Nemcová

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

p. Dušan Badinský

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

Zapísala:
Silvia Némethová
V Senci, dňa 27.02.2013
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MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO
21. februára 2013

Priezvisko
meno, titl.

Hlas.za
program
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Zonácia SJ
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Mgr. František Podolský
Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Rudolf Bittner
Helena Nemcová
Ing. Gašpar Józan
MUDr. Emese Dobošová
Ing. Dušan Badinský
Roman Voško
Mgr. Maroš Ožvald
Mgr. Zuzana Lovíšková
Ing. Juraj Gubáni
Ing. Gabriel Agárdy
PhDr. Gabriella Németh
Mgr. Rudolf Galambos
Zdenek Černay
Z – hlasoval za
P – hlasoval proti
O – zdržal sa hlasovania
N – neprítomní
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Priezvisko
meno, titl.

Bod 14
Sztracený

Bod 15
1.hlas.

Bod 15
2.hlas.
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Bod 15
3.hlas.

Bod 16
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Kerla za
stiahn.m.
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Bod17
Hvostav
s.r.o.
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zást. MŠK
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vol. okrsky
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a VLK 2013
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2013
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Zástava Tibet

17/13

Jana Turanská
Martina Valachová
Ladislav Nádaský

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Z
O

Z
O

O
Z

Z
O

Z
Z

O
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

O
O

Z

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

P

P

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

N

Z

Z

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Z

O

O

O

Z

Z

Z

Z

N

N

N

Z

12

2

2

15

18

17

18

17

15

17

11

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

15

3

0

1

0

0

2

0

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

Mgr. František Podolský
Mgr. Pavol Škovránek
Ing. Rudolf Bittner
Helena Nemcová
Ing. Gašpar Józan
MUDr. Emese Dobošová
Ing. Dušan Badinský
Roman Voško
Mgr. Maroš Ožvald
Mgr. Zuzana Lovíšková
Ing. Juraj Gubáni
Ing. Gabriel Agárdy
PhDr. Gabriella Németh
Mgr. Rudolf Galambos
Zdenek Černay
Z – hlasoval za
P – hlasoval proti
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N – neprítomní
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