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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 21. marca 2013 
 

 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  p. Ladislav Nádaský 
   Ing. Gabriel Agárdy 
    
    
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v roku 2013 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice  MsZ boli určení pp. 
Ing. Gabriel Agárdy a Ladislav Nádaský . Za zapisovateľku bola určená p. Silvia Némethová. 
 
 
Program 
 
1. Dotácie na rok 2013 v zmysle VZN č.1/2012 v znení dodatku č.1, ktorými sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec 
2. Memorandum o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
Na začiatku rokovania primátor mesta Ing. Karol Kvál požiadal prítomných poslancov o zaradenie 
materiálu s názvom „ Informácia o priebehu verejného obstarávania: Modernizácia verejného 
osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie“ do programu MsZ ako bod 1; následne dal za 
návrh hlasovať: 
 
Hlasovanie: 
Za: 16; zdržal sa: 1; proti: 0; neprítomní: 2;  
 
 
1./ Informácia o priebehu verejného obstarávania: „ Modernizácia verejného osvetlenia mesta 
Senec s použitím LED technológie“  
 

 
- Ing. Kvál vzhľadom na to, že bolo ukončené verejné obstarávanie (ďalej len VO) na projekt: 

Modernizácia  verejného osvetlenia v meste s použitím LED technológie, predložil poslancom 
písomný materiál - informáciu o priebehu tohto procesu VO: 
 

- Vo vestníku VO č.247/2012, zo dňa 28.12.2012 bolo pod č.15670-MSP vyhlásené verejné 
obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím 
LED technológie“; 

- v lehote na prijímanie žiadostí požiadalo o súťažné podklady 16 uchádzačov; 
- v nadväznosti na uskutočnenú redakčnú opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

bolo všetkým uchádzačom zaslané doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, 
z toho dôvodu sa posunula lehota na predkladanie ponúk; 

- v novostanovenej lehote na predkladanie ponúk  do 11.3.2013 10.00 hod.  predložili ponuku 2 
uchádzači- O.S.V.O. comp.a.s. a EcoLed Solutions a.s.; 

- po vyhodnotení došlých ponúk  bola spoločnosť EcoLed Solutions a.s. vylúčená v súlade 
s ustanovením § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
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- víťaznému uchádzačovi bola dňa 15.3.2013 zaslaná informácia o vyhodnotení ponuky s tým, 
že táto ponuka splnila podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, splnila určené 
požiadavky na predmet zákazky a ponuku v požadovanom rozsahu a podľa kritérií určených 
verejným obstarávateľom bola ekonomicky najvýhodnejšia 
 

- následne  informoval, že na MsÚ bol prijatý diskriminačný list od OZ Moje mesto, v ktorom 
žiadali odpoveď na otázku, kto vypracoval diskriminačné podmienky na VO, keďže zo 16 
prihlásených firiem podali ponuku len 2, z čoho 1 firma si bola vedomá, že ich nespĺňa; 

- je to zavádzajúce, verejné obstarávanie prebehlo transparentne, víťazná firma spĺňala všetky 
podmienky určené verejným obstarávateľom; 

-  mesto malo menovanú komisiu na výber poskytovateľa spomínanej zákazky, ktorej členkou 
bola aj poslankyňa MsZ Jana Turanská, ktorá bola prítomná na otváraní obálok a vyhodnotení 
VO, ani jeden člen komisie nevzniesol počas svojej práce v komisii žiadne námietky;  

- Ing. Kvál odovzdal slovo odborne spôsobilej osobe zo spoločnosti E-biz, s.r.o., ktorá  
zabezpečovala celý priebeh VO pre mesto Senec, ktorý pp. poslancov uistil, že verejná súťaž 
prebehla korektne a víťazná firma splnila všetky kritériá určené verejným obstarávateľom   

- Mgr. Ožvald sa vyslovil, že nepochybuje o ubezpečení, že verejné obstarávanie prebehlo 
v súlade so zákonom a že uchádzač, ktorý nesplnil podmienky mal byť vyradený, za zásadnú 
otázku ale považuje, prečo sa do obstarávania neprihlásili iní renomovaní dodávatelia, ktorí si 
prevzali súťažné podklady; podľa jeho názoru boli podmienky nastavené neprimerane prísne 

- Ing. Kvál- jedná sa o vážnu zákazku, preto boli kritériá postavené vysoko 
- PhDr. Németh skonštatovala, že firmy mohli vzniesť sťažnosti, žiadne však neboli 
- p. Valachová sa prikláňa k názoru p. Ožvalda, druhá prihlásená firma si bola vedomá, že 

nesplní dané podmienky 
 
Uznesenie MsZ č. 19/2013 
 

I. MsZ v Senci prerokovalo Informáciu o priebehu verejného obstarávania: 
 „ Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie“  
 

II. MsZ v Senci berie na vedomie Informáciu o priebehu verejného obstarávania: 
„ Modernizácia verejného osvetlenia mesta Senec s použitím LED technológie“  

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

 

2./ Dotácie na rok 2013 v zmysle VZN č.1/2012 v znení dodatku č.1, ktorými sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec 
 

- materiál pripravila Ing. Janette Matúšová- vedúca ekonomiky mesta 
 

- Ing. Rudolf Bittner vyslovil názor, že je nelogické, aby kluby - žiadatelia o dotáciu porušovali 
VZN č.3/2012 mesta Senec o verejnom poriadku a životnom prostredí tým, že vylepujú 
reklamné plagáty, oznamy na stĺpy verejného osvetlenia; 

- následne navrhol do budúcna dať žiadateľom o dotáciu do zmluvy podmienku očistiť stĺpy od 
reklám 

- Ing. Kvál prisľúbil, že na to budú upozornení 
- Mgr. Ožvald- v materiáloch chýbajú účely, dostatočne spracovaný materiál vzišiel len 

z komisie sociálnej  
- MUDr. Dobošová- mesto má zriadené mestské komisie na čele s predsedami, zástupcami 

klubov, nie je problém osloviť ich, všetci členovia mali k dispozícii fotokópie žiadostí 
o dotáciu 
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- Ing. Agárdy- každý poslanec mal možnosť nahliadnuť do žiadostí na sekretariáte MsÚ; 
následne navrhol schváliť predložený materiál vcelku  

- p. Nemcová- zástupkyňa primátora sa vyslovila, že sa zúčastnila všetkých príslušných komisií 
pri MsZ, t.j. v komisii športu, sociálnej a v komisii kultúry a vzdelávania, všetky rokovania 
prebehli transparentne a všetci pristupovali k materiálu veľmi zodpovedne; 

- p. Černay- mali by sme sa pridŕžať výstupu z MsR a hlasovať podľa návrhu jej členov  
- p. Martina Valachová- oslovila ju p. Solymosyová- predseda klubu Športový klub Aquatica, 

ktorým na MsR nebola odsúhlasená dotácia na rok 2013 
- Ing. Kvál- dostali sme list od p. Solymosyovej, na rokovaní MsR sa dotácia pre klub 

neodsúhlasila z dôvodu, že sme potrebovali prezistiť, kde je klub registrovaný, keďže sa 
prezentujú pod obcou Bernolákovo 

- p. Solymosyová informovala poslancov, že klub má síce sídlo v Bernolákove, avšak trénujú 
v Senci v hoteli Zátoka, čoho výsledkom je, že súčasnú členskú základňu tvorí 90 % detí zo 
Senca. Doteraz o dotáciu nežiadali, teraz však potrebujú pomôcť s financovaním prenájmu 
bazénov na trénovanie 

- Ing. Kvál navrhol klubu Aquatica reprezentovať mesto Senec nápisom alebo logom mesta na 
tričkách a dal hlasovať za návrh komisie športu pre ŠK Aquatica v sume 1 000,- € 
 

Hlasovanie:  
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0; 
 

- p. Černay navrhol odsúhlasiť klubu ŠK Prielom airsoft 500,- € 
 

Ing. Kvál dal za návrh p. poslanca hlasovať: 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 3, neprítomní: 0; 
 

- p. Turanská- 12.03.2013 bol v obchodnom registri zaregistrovaný nový klub ŠK Senec a.s. so 
sídlom Rybárska 29 v Senci, položila otázku, či budú poslanci podporovať aj tento klub a či 
budú nejakým spôsobom exekuovaní 

- Ing. Kvál- ŠK Senec a.s. od mesta dotáciu nežiadal, dotáciu žiadalo OZ ŠK SFM Senec, čo sa 
týka aj OZ ŠK SFM Senec - mesto dlhmi OZ nič nemá, my im odsúhlasujeme financie 
z nášho dotačného programu  na činnosť ŠK, nie na to, aby nimi riešili svoje prípadné 
finančné problémy a zároveň sa tieto poskytnuté finančné prostriedky aj v zmysle platného 
VZN o poskytnutí dotácie musia zúčtovať; 

 
- Mgr. Škovránek- na MsR požiadal o odpoveď, koľko seneckých hráčov má športový 

basketbalový klub Gabbo a akú súťaž hrajú 
- Ing. Kvál- majú 65 detí - senčanov a hrajú oblastnú súťaž západ 
- Mgr. Škovránek navrhol klubu GABBO dotáciu znížiť a volejbal. klubu navýšiť o 1.500,-€ 
- PhDr. Németh navrhla basketbalu z dotácií neubrať, ale niektorým spomenutým klubom 

navýšiť z rezervy športu 
 
Ing. Kvál dal hlasovať za návrh navýšiť volejbalového klubu dotáciu  o 1.500,- € : 
Hlasovanie:  
Za: 19, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 0; 
 

- MUDr. Dobošová poukázala na rozdiel v celkovom objeme finančných prostriedkov 
poskytnutých na dotácie komisii športu a komisii sociálnej a zdravotnej. Nemá námietky voči 
navýšeniu dotácie niektorým športovým klubom, avšak napr. združenie Nezábudka nemá 
toľko možností zarobiť finančné prostriedky ako niektoré športové kluby, z tohto dôvodu 
navrhla na budúci rok znížiť finančné prostriedky na dotácie komisii športu, následne navýšiť 
do komisie sociálnej a zdravotnej 
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- PhDr. Németh- navrhla z rezervy, ktorá ostala po odsúhlasení dotácii v oblasti športu 
odsúhlasiť finančné prostriedky ešte pre OZ Antalič Racing Team a Bc. Dominiku Feketovú 

- Ing. Kvál- nie je to možné, keďže nie sú registrovaní v Senci, budeme sa však snažiť nájsť 
spôsob, akým im finančne vypomôcť 

- Ing. Badinský informoval, že členovia MsR navrhli združeniu Nezábudka navýšiť dotáciu, to 
však nebolo možné, keďže nemôžeme odsúhlasiť vyššiu dotáciu, než o akú požiadajú 

- Ing. Kvál- v každom prípade združenie Nezábudka musíme finančne viac podporiť 
 

- p. Voško navrhol chovateľom poštových holubov odsúhlasiť dotáciu vo výške 1 000,-€ 
 

Ing. Kvál dal za návrh p. poslanca hlasovať: 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 1, zdržali sa: 2, neprítomní: 0; 
 
Následne Ing. Kvál dal hlasovať za návrh p. poslanca Ing. Agárdyho za odsúhlasenie materiálu 
vcelku podľa prílohy: 
Hlasovanie:  
Za: 19, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 0; 
 

 
Ing. Karol Kvál- primátor mesta dal hlasovať za odsúhlasenie materiálu vcelku podľa prílohy so 4 
zmenami: 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 3, neprítomní: 0; 

 
Uznesenie MsZ č. 20/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh rozdelenia dotácií na rok 2013 podľa prílohy 

II. MsZ schvaľuje rozdelenie dotácií na rok 2013 podľa prílohy so 4 zmenami, a to: 

Volejbalový klub Tajovského Senec 4 500,- € 
ŠK Aquatika Bernolákovo  1 000,- € 
ŠK Prielom airsoft      500,- € 
Chovatelia poštových holubov  1 000,- € 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 3, neprítomní: 0; 
 
3./ Memorandum o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v 
Senci 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- PhDr. Németh- memorandum si vyžiadali z BSK, ktoré pripravuje projekt na rekonštrukciu 
a obnovy seneckej synagógy za účelom zriadenia a prevádzkovania regionálnej galérie; mesto 
Senec prejavuje záväzný záujem o súčinnosť a spoluprácu pri obnove národnej kultúrnej 
pamiatky- Synagógy v Senci 

- Ing. Kvál- nezaväzuje nás to k žiadnemu finančnému plneniu 
- Ing. Agárdy vyslovil 2 pripomienky v bodoch č.5 a 6 v znení:  

1. bod 5. záväzok  adekvátnym a vopred dohodnutým spôsobom participovať na  
dramaturgii využitia regionálnej galérie, ako aj podieľať sa na organizácii, 
respektíve spoluorganizácii jej aktivít a preukázateľných a vopred dohodnutých 
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nákladoch, spojených s realizáciou vlastných podujatí a využívaním objektu 
a areálu Synagógy 

2. bod 6. podporovať pri prevádzkovaní regionálnej galérie prezentáciu regionálnych 
a miestnych umeleckých,  kultúrnych a osvetových aktivít, podporovať 
cezhraničnú výmenu kultúrnych aktivít, poskytnúť v budove a areáli Synagógy v 
Senci možnosť  na prezentáciu rôznych kultúrnych, umeleckých a žánrovo 
rozmanitých projektov v súlade s dobrými mravmi a  s dôrazom na domácu 
pôvodnú tvorbu a produkciu,  osobitne podporovať  tvorbu a kultúrne podujatia 
mladých a pre mladých, vrátane škôl, podporovať kultúrno-umeleckú aktivizáciu 
a angažovanosť najširšej verejnosti 

- PhDr. Németh vzhľadom k tomu, že je tvorcom memoranda, s pripomienkami Ing. Agárdyho 
súhlasí 
 

Uznesenie MsZ č. 21/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Memoranda  o spolupráci pri obnove a využívaní 
národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci  

II. MsZ súhlasí s návrhom Memoranda  o spolupráci pri obnove a využívaní 
národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci s pripomienkami 

Hlasovanie:  
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0; 
 
 
Interpelácie: 
 

- MUDr. Dobošová sa vyjadrila, že máme stále viac sociálne odkázaných občanov, ktorí majú 
problém s bývaním, veľa bezdomovcov a žiadostí na sociálne byty; požiadala p. primátora a 
poslancov, aby sa vážne začali zaoberať otázkou postavenia sociálnych bytov, prípadne 
nadstaviť podkrovie na už existujúcu sociálnu bytovku na Jesenského ul. 

- Ing. Kvál- budeme sa tým zaoberať, dáme to posúdiť statikovi, prípadne vypracovať cenovú 
ponuku; 

 
- Ing. Kvál rozdal poslancom manuál k prihláseniu k trvalému pobytu, ktorý bol vypracovaný 

na podnet členmi Klubu nezávislých poslancov. Je to pomôcka obyvateľom, ktorí nemajú 
trvalý pobyt v Senci, vedieť im pomôcť s vybavovaním, manuál uverejníme aj v mestských 
novinách Senčan; 
 

- p. Černay- upozornil na katastrofálnu situáciu v doprave, sú rôzne varianty, sľubuje sa výjazd 
z diaľnice, je potrebné vážne sa zaoberať touto situáciou 

- Ing. Kvál- mali sme niekoľko sedení s VÚC, s príslušníkmi dopravnej polície, národnej 
diaľničnej spoločnosti, máme prísľub, že v roku 2014 by sa mal výjazd realizovať 

- PhDr. Németh- tento rok by sa mal stavať provizórny výjazd pri Blatnom z diaľnice. Nevie, 
z akého dôvodu, ale posledná informácia bola, že žiadny provizórny výjazd sa stavať nebude, 
bude sa robiť riadna kvalitná odbočka, ale až v roku 2015. Požiadali sme NDS o stretnutie 
v zastúpení mesta, župy, na ktorom sa pokúsime lobovať, keďže dopravná situácia je naozaj 
neúnosná 

- Mgr.Ožvald- nemôžeme to zohľadniť pri ÚP, napr. čiastočne pozastaviť výstavbu nových 
obytných zón v okolí Senca, keď už teraz sú občanom mesta cesty nedostatočné? 

- Ing. Kvál- momentálne nepovolíme žiadnu novú obytnú zónu; pripravuje sa nový ÚP mesta, 
pokým bude komunikácia nepostačujúca, dopravný inšpektorát nedá povolenie k pripojeniu sa 
na mestskú alebo štátnu cestu 
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- Mgr. Ožvald- v Senci sa obytné zóny stavajú stále, napr. na Jánošíkovej ul. 
- Ing. Kvál- je to mestská komunikácia, klesli sme tam z plánovaných 170 rodinných domov na 

36; 
  

- Ing. Matúšová informovala poslancov, že od 15.04.2013 do 26.04.2013 od 07.00 do 18.00 
hod. bude v sobášnej sieni MsÚ tzv. „dlhý týždeň“, kedy sa budú daňovníkom vydávať 
daňové priznania z nehnuteľností osobne 

- Mgr. Galambos požiadal prítomných poslancov o odovzdanie majetkového priznania za rok 
2012 do 31.03.2013 na sekretariáte MsÚ 

- Ing. Kvál pozval poslancov MsZ a zamestnancov MsÚ na výjazd poslancov do Hruštína, 
ktorý sa bude konať v dňoch 8.-10. mája 2013 
 
 
Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta Ing. Karol Kvál poďakoval pp. poslankyniam 
a poslancom  za ich účasť na zasadnutí MsZ. 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci konaného dňa 21.03.2013: 
 
 
 
Ing. Gabriel Agárdy  ............................................... 
 
Ladislav Nádaský  ............................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 
Silvia Némethová 
V Senci, dňa 25.03.2013 
 
 
 
 
 
 
 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
21. marca 2013 

 
 

Priezvisko 
meno, titl. 

    
Hlas.za 
program 
 

Hlas. info 
LED 
osvetl. 

Hlas. 
Aquatica 
1000,‐ € 

Hlas. 
Prielom 
airsoft 
500,‐ € 

Hlas. 
Volejb. 
klub  
 4500,‐ € 

Hlas. 
Chovat. 
poštových 
holubov 
 1000,‐ € 

Hlas. za 
materiál 
Dotácie  
 

Hlas. za 
materiál 
Memorand
um 
synagóga 
 

   

      Uzn.20/13 Uzn.21/13    

Jana Turanská Z O Z Z Z O O Z    

Martina Valachová Z O Z Z Z O Z Z    

Ladislav Nádaský Z Z Z Z Z Z Z Z    

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

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

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

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

Helena Nemcová Z Z Z Z Z Z Z Z    

Ing. Gašpar Józan N Z Z Z Z Z Z Z    

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

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

Roman Voško Z Z Z O Z Z Z Z    

Mgr. Maroš Ožvald Z O Z O Z Z O Z    

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

Ing. Juraj Gubáni Z Z Z Z Z P O Z    

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

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

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

Zdenek Černay Z Z Z Z Z Z Z Z    

Z – hlasoval za 16 16 19 16 19 16 16 19    

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

O – zdržal sa hlasovania 1 3 0 3 0 2 3 0    

N – neprítomní 2 0 0 0 0 0 0 0    
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