Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 18. apríla 2013
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

PhDr. Gabriella Németh
p. Roman Voško

Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal III. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku
2012 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia MsZ Ing. Karol Kvál - primátor mesta určil pp. PhDr. Gabriellu Németh a Romana
Vošku. Z rokovania MsZ sa ospravedlnil Ing. Rudolf Bittner. Za zapisovateľku bola určená
Mgr. Bronislava Gašparová.
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
2a) Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2012
4. Záverečný účet Mesta Senec za rok 2012
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2012 v MsKS Senec
6. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2012 Správy cestovného ruchu Senec
s.r.o.
7. Prenájom pozemkov (SCR – Stoláriková)
8. Prenájom pozemkov Piccard
9. Zmena hrubej mzdy konateľa Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
10. Rozhodnutie o zmene platu primátora mesta Senec v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
11. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie I. polroka
roku 2013
12. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN
13. Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a financovanie Zboru pre občianske
záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území Mesta Senec, schválené
uznesením MsZ č. 75/2010 zo dňa 09.09.2010
14. Návrh na odpredaj nehnuteľností v obchodnej verejnej súťaži s elektronickou aukciou
15. Návrh na menovanie 5-člennej komisie MsZ v Senci na otváranie predkladaných
súťažných návrhov kúpnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži s elektronickou
aukciou vyhlásenou Mestom Senec dňa 26.04.2013
16. Návrh na zriadenie vecného bremena (ZSE Distribúcia, a.s.)
17. Návrh na zámenu nehnuteľností (Mesto Senec – Liščáková)
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Čepel)
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Németh)
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20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Valentovičová)
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hirner)
22. Návrh na odpredaj (Belot)
23. Návrh na odkúpenie nehnuteľností (Kerla)
24. Rôzne
25. Záver
-

p. poslanec Zdenek Černay mal pozmeňujúci návrh, o doplnenie programu o bod 6A.
Navrhol, aby sa v tomto bode rokovalo o výpovedi zmluvy (prenájom Domu smútku),
ktorú Mesto Senec dalo p. Nádaskému.
poslanci zo zmenou programu súhlasili
p. primátor privítal na zasadnutí MsZ p. prednostu obvodného úradu PhDr. Maroša
Doboša a riaditeľa Okresného riaditeľa Policajného zboru v Senci Plk. JUDr. Dušana
Váleka

2a) Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
-

-

Ing. Karol Kvál – primátor mesta informoval poslancov o dianí v meste Senec za
uplynulé obdobie od ostatného zasadnutia MsZ:
Projekt integrovanej dopravy – realizácia tohto projektu prebieha v súlade
s naplánovaným časovým harmonogramom. Projekt bude ukončený najneskôr do
otvorenia letnej turistickej sezóny (t.j. 15.06.2013)
Projekt ISRMO – koncom apríla má vyjsť výzva na čiastkové projekty, ktoré boli
súčasťou ISRMO. V rámci výzvy sa budú podávať jednotlivé čiastkové projekty
ISRMO, každý samostatne (Mesto Senec podá projekty na ZŠ Tajovského, MŠ
Košická, Stredisko sociálnych služieb, verejné priestranstvo Košická – Tajovského).
Ukončenie výzvy by malo byť v polovici augusta. Vyhodnotenie projektov bude do
konca roka 2013. Následná realizácia projektov je plánovaná v rokoch 2014 – 2015.
Revitalizácia námestia II. etapa – celý projekt čaká na pridelenie finančných
prostriedkov. Ak zvýšia finančné prostriedky po realizácii verejných obstarávaní,
zvyšné peniaze budú pridelené mestu Senec.
prebehne otváranie obálok „ostatné“ na dodávateľa Projektovej dokumentácie na
projekt „Mestský dom“ a na dodávateľa stavby „prepojovací chodník Bratislavská
ulica“.
Bratislavský samosprávny kraj pracuje na projektových prácach „Obnova synagógy“.
Zatiaľ prebieha čistenie okolia za synagógou. Na rekonštrukciu synagógy chce BSK
podať projekt z Nórskych fondov.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2012
-

materiál vypracoval a predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór
Mgr. Ožvald – zaujímal sa o názor hlavného kontrolóra, či by nebolo vhodné
prebytok, ktorý Mesto Senec vykázalo v rámci záverečného účtu použiť na splatenie
úverov mesta;
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-

Ing. Winkler – časť finančných prostriedkov (prebytku) je zahrnutých v rozpočte
mesta na rok 2013. Je to na meste ako použije tieto peniaze.
Mgr. Ožvald – informoval sa či „Mestský dom“ bude financovaný z mestských
finančných prostriedkov alebo či si mesto zoberie úver;
Ing. Kvál – primátor mesta – tento a budúci rok realizácia bude financovaná
z rozpočtu mesta. Podľa potreby sa na dokončenie zoberie úver. Vyhlásime obchodnú
verejnú súťaž s elektronickou aukciou na predaj chaty na Slnečných jazerách (chata
MH SR) a získané peniaze sa použijú na výstavbu „Mestského domu“.

Uznesenie MsZ č. 22/2013
1. MsZ prerokovalo stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok
2012
2. MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za
rok 2012
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;
4. Záverečný účet Mesta Senec za rok 2013
-

materiál spracovala a predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky
Mesta Senec
Ing. Agárdy – informoval poslancov, že materiál bol prerokovaný na finančnej komisii
a odporučil Záverečný účet Mesta Senec schváliť bez výhrad

Uznesenie MsZ č. 23/2013
1.
2.

MsZ prerokovalo Záverečný účet Mesta Senec za rok 2012
MsZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej
závierky Mesta Senec za rok 2012
3.
MsZ:
- schvaľuje celoročné hospodárenie Mesta Senec za rok 2012 bez výhrad
- schvaľuje použitie prebytku hospodárenia Mesta Senec vo výške 1 237 930,41 € na
presun do rezervného fondu Mesta Senec, ktorý bude použitý prostredníctvom
rozpočtu mesta v nasledujúcich rozpočtových rokoch,
- nariaďuje Valnému zhromaždeniu SCR Senec, s.r.o. na základe návrhu Dozornej rady
SCR Senec, s.r.o. prijať uznesenie o nasledovnom usporiadaní hospodárskeho
výsledku straty v celkovej výške 36 464,58 €:
 preúčtovať stratu obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. vo výške 36 464,58
€ na účet neuhradenej straty minulých rokov SCR Senec, s.r.o.,
- nariaďuje zisk príspevkovej organizácie MsKS vo výške 1 087 € preúčtovať na účet
rezervného fondu.

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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5. Vyhodnotenie rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku za rok 2013
-

o vyhodnotení plnenia rozpočtu informoval Mgr. Peter Szabo - riaditeľ MsKS
a Melánia Erbenová – ekonómka MsKS. P. riaditeľ informoval prítomných, že
prebehla digitalizácia kina (boli sme medzi prvými dvadsiatimi mestami, v ktorých sa
digitalizácia kín uskutočnila). Na Slovensku sa uskutočnila digitalizácia dvoch
amfiteátrov. Jeden z nich bol senecký amfiteáter. V mesiacoch marec, apríl prebiehala
montáž výťahu v kultúrnom dome. Opravila sa klimatizácia v kinosále, knižnici
a v Labyrinte. P. Mgr. Szabo reagoval na diskusiu na internetovej stránke Moje mesto,
kde sa kritizuje mestské kultúrne stredisko. Poukázal, že pred ôsmimi rokmi bola
budova kultúrneho domu v dezolátnom stave. Zatekala strecha, vlhli steny, vypadávali
radiátory, vyplavovali sa záchodové splašky. Tridsaťpäťročná budova začínala
chátrať. V tom čase sa vedenie mesta a kultúrneho domu dohodlo s poslancami, že
postupne sa začne budova rekonštruovať. Mesto sa vo svojej snahe uchádzalo
o získanie nenávratných finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov,
čo sme aj získali. Vďaka získaným finančným prostriedkom sa zrealizovala nadstavba
kultúrneho domu, čím sa jeho celková funkčná rozloha navýšila o ďalších 1200 m².
Nadstavbou bola zrekonštruovaná aj strecha. Získaním nových priestorov sme mohli
vybudovať galériu. Máloktoré mesto ju má. Veľmi pozitívne je občanmi hodnotená
činnosť našej mestskej knižnice, kde neustále rozširujeme ponuku knižných titulov
a popritom aj jej priestory modernizujeme. Ďalej prebehla rekonštrukcia chodbových
priestorov, kompletná rekonštrukcia kinosály (výmena sedadiel, nové schody,
elektrika, opony, plátno, digitalizácia kina). Popri rekonštrukcii ani raz nebol kultúrny
dom zatvorený. Na Slovensku je 17 amfiteátrov. Z toho dva sú zdigitalizované a jeden
(senecký) je aj stavebne úplne zrekonštruovaný. Otvorili sme Mestské senecké
múzeum. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia vstupných priestorov mestského
kultúrneho strediska a pripravujeme verejné obstarávanie na rekonštrukciu fasády
MsKS. Týmto sa ukončí rekonštrukcia kultúrneho domu. Tempo rekonštrukcie vždy
závisí od dostupných finančných prostriedkov a od priorít, aké si určí mestské
zastupiteľstvo. Podotkol, že na Slovensku sa nenájde ani jedno mesto, čo by takto
investovalo do kultúrneho strediska.

Uznesenie MsZ č. 24/2013
1. MsZ prerokovalo vyhodnotenie rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci za
rok 2012
Výnosy:
543 656,- €
Náklady:
542 569,- €
Zisk:
1 087,- €
2. MsZ schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci za
rok 2012
Výnosy:
543 656,- €
Náklady:
542 569,- €
Zisk:
1 087,- €
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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6. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2012 Správy cestovného ruchu
Senec, s.r.o.
-

-

informáciu predložil Ing. Róbert Podolský – riaditeľ SCR Senec, s.r.o.
Ing. Matúšová – informovala, že materiál bol prerokovaný na Dozornej rady SCR
Senec, s.r.o. DR odporučila Valnému zhromaždeniu vysporiadať hospodársky
výsledok stratu nasledovným spôsobom, preúčtovať na účet neuhradenej straty
minulých rokov
Mgr. Ožvald – požiadal, aby bolo na bráne na Slnečných jazerách – juh umiestnené
označenie, že na vlakovú stanicu sa dá prejsť cez jazerá, nakoľko prebieha
rekonštrukcia chodníkov a cesty smerom na stanicu
PhDr. Németh – požiadala, aby sa riešila dopravná situácia na Slnečných jazerách –
sever, kadiaľ prechádza množstvo áut nie len zo Senca neprimeranou rýchlosťou. Sú
to návštevníci Holiday Village. Navrhla vylúčiť dopravu z kempu.
Ing. Podolský – je potrebné rokovať s p. Kovácsom (majiteľom Holiday Village)
a nájsť riešenie, pretože odchádzajúci návštevníci z diskotéky robia problémy ako na
jazerách tak aj v meste (hlučné správanie v nočných hodinách a s tým spojený
vandalizmus v meste).

Uznesenie MsZ č. 25/2013
1. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení roka 2012, ročnú účtovnú závierku /ďalej len
RÚZ/ za rok 2012 /prílohy: výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie/
a správu nezávislého audítora k RÚZ za mestskú obchodnú spoločnosť Správa
cestovného ruchu Senec s.r.o. s nasledovnými ekonomickými výsledkami:
výnosy:
623 763 €
náklady:
660 228 €
strata:
-36 465 €
Ročná účtovná závierka Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. bola v zmysle platných
Stanov spoločnosti prerokovaná a schválená na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti
dňa 14. 3. 2013.
2. MsZ súhlasí s vyhodnotením roka 2012, ročnou účtovnou závierku za rok 2012 a
správou nezávislého audítora k RÚZ mestskej obchodnej spoločnosti Správa
cestovného ruchu Senec s.r.o. S nasledovnými ekonomickými výsledkami:
výnosy:
623 763 €
náklady:
660 228 €
strata:
-36 465 €

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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6A. Výpoveď p. Nádaského v Dome smútku bez udania dôvodu
-

-

-

-

-

na žiadosť p. poslanca Černaya poslanci rokovali o späť vzatí výpovede, ktorú mesto
dalo p. Ladislavovi Nádaskému
Ing. Répássyová – predniesla stanovisko, aby poslanci mali vyjadrenie z oboch strán
a zároveň zdôvodnenie právnych krokov mesta vo veci danej výpovede
p. Černay – vyjadril sa, že nikto nepochybuje, že mesto si vykonávalo svoju
povinnosť. V tomto prípade ide o boj medzi dvomi pohrebnými službami. Jedna je tá,
ktorá v meste pôsobí niekoľko rokov a druhá, ktorú si založili bývalí zamestnanci
pôvodnej pohrebnej služby. Tí robia všetko pre to, aby očiernili bývalého
zamestnávateľa a aby oni získavali klientov. Mesto Senec dalo pohrebnej službe, ktorá
bez problémov fungovala v meste dlhé roky výpoveď bez udania dôvodu. Trestné
stíhanie, ktoré bolo zahájené voči p. Nádaskému
bolo zastavené. Od
protimonopolného úradu mesto nemá stanovisko. Súd nie je ukončený. V takomto
prípade platí prezumpcia neviny. Prečo mu teda mesto dáva výpoveď? Myslí si, že ak
mu ju už mesto dalo, malo uviesť dôvod prečo dáva výpoveď. Preto predložil
nasledovný návrh, či poslanci súhlasia s výpoveďou bez udania dôvodu.
Mgr. Ožvald – spomenul, že keď sa prvýkrát o tomto materiáli hovorilo, tak bolo
povedané, že zo strany mesta príde k ukončeniu nájomnej zmluvy s p. Nádaským
preto, aby sa upravili vzťahy, týkajúce sa užívania domu smútku, aby sa reflektovalo
to, že na území mesta pôsobia dve pohrebné služby, ktoré musia mať prístup
k mestskému majetku (domu smútku). Následne sa uzatvoria nové nájomné zmluvy
s oboma subjektmi. Myslí si, že postoj mesta bol v tom čase správny. Nevidí dôvod,
aby sa mestské zastupiteľstvo k danej veci vyjadrovalo a menilo postoj mesta. MsZ
nemá kompetencie, aby sa vyjadrovalo k takémuto aktu mesta. Nie je to v jeho
kompetencii. Hlasovanie je zbytočné.
Ing. Kvál – primátor mesta – ak by sme dali Dom smútku do prenájmu v dražbe,
spoločnosť, ktorá by to vydražila za najvyššiu ponúknutú sumu, by tento prenájom
musela odzrkadliť v poskytovaných službách, a tým by sa zvýšila cena pohrebu, čo by
malo nepriaznivý dopad pre občanov. Predbežne sa uvažuje, že dom smútku by
prevádzkovalo mesto s jedným pracovníkom. Ten by bol zodpovedný za prevádzku
v dome smútku. Mesto Senec by vypracovalo cenník za koľko by prenajímalo
jednotlivé časti DS. Takáto je predstava mesta. Mesto na poskytovaní týchto služieb
nepotrebuje zarábať, chce, aby boli ľudia spokojní.
p. Nádaský - informoval, že celá táto situácia vznikla preto, že kľúčoví zamestnanci
existujúcej pohrebnej služby sa oddelili od pôvodnej PS a založili si vlastnú PS. Za 20
rokov čo v meste pôsobí tu nebol žiadny problém, ani jedna sťažnosť. Obyvatelia boli
spokojní. V spomínaných prenajatých priestoroch sa vymenili viacerí kvetinári.
Kvetinárstvo tam bolo zriadené, aby sa poskytovali lepšie služby pre občanov.
Ing. Répássyová – vyjadrila sa k vystúpeniu p. Černaya. Mesto bolo zaviazané
zápisnicou o vyšetrení sťažnosti vykonať opatrenia zákonným spôsobom. Preto došlo
k týmto veciam a preto predniesla stanovisko mesta. K zápisnici o vyšetrení sťažnosti
sa p. Nádaský nevyjadril. Mal možnosť predniesť svoje námietky. Výpoveď vyplýva
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-

-

z nájomnej zmluvy. Tá bola uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou dobou jeden
rok a výpoveď môže byť daná bez udania dôvodu. Mesto Senec má právo v zmysle
nájomnej zmluvy vypovedať zmluvu bez udania dôvodu.
Ing. Agárdy – klub SMK-MKP zastáva taký názor, že ak je p. Nádaský v súdnom
spore s mestom, tak do doby ukončenia sporu by sme nemali hlasovať o predmetnej
veci. Navrhuje p. Nádaskému, aby sa mimosúdne dohodol s mestom a predmetný spor
urovnal. To, čo p. primátor navrhol je logické a správne.
p. Turanská - vyjadrila sa ako podnikateľka a myslí si, že je to nehospodárne
nakladanie s majetkom mesta, keď p. Nádaskému mesto prenajíma celý dom smútku
za 1.200,- € a on prenajíma jednu miestnosť bez súhlasu mesta (čiže prenajímateľa)
pre účely kvetinárstva niekoľko rokov.

Uznesenie MsZ č. 26/2013
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s výpoveďou prenájmu Domu
smútku p. Nádaskému bez udania dôvodu
Hlasovanie:
Za: 0, proti: 15, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; nehlasovali: 2
Poslanci nesúhlasia s vypovedaním zmluvy uzatvorenej medzi Mesto Senec a p.
Ladislavom Nádaským bez udania dôvodu

7. Prenájom pozemkov na Slnečných jazerách (Stoláriková)
-

-

informáciu predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta
Mgr. Ožvald – požiadal, aby v budúcnosti boli predkladané podrobnejšie mapky, aby
sa dalo identifikovať, kde sa pozemok nachádza. Poznamenal, že suma 1,5 €/m²/rok je
neprimeraná. Je potrebné upraviť VZN o hospodárení s majetkom mesta. Mal dva
návrhy: buď nehnuteľnosť neprenajať, alebo zaviazať prenajímateľov, že na pozemku
nemôžu robiť žiadne väčšie, závažnejšie úpravy.
Ing. Kvál – primátor mesta – majitelia chát nie sú povinní si pozemok odkúpiť, ani
prenajať. Žiadaný priestor je teraz verejným priestranstvom. Nikto z verejnosti nebude
tento priestor okolo chaty využívať a mesto je takto povinné sa oňho starať (kosiť).
Preto je výhodnejšie ho prenajať, pozemok ostane stále mestský a odpredať sa môže
v budúcnosti.

Uznesenie MsZ č. 27/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na prenájom časti pozemku C-KN p. č. 2587/1 o výmere 43
m2 – priľahlá plocha k stavbe pre: Alena Stoláriková, Lichnerova 33, 903 01 Senec
za cenu v súlade článkom I. odsek 11. prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení
s majetkom mesta t. j. 1,55 €/m2/rok za priľahlú plochu k stavbe na dobu neurčitú.
2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
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osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemky ktorý bezprostredne susedí s budovou vo
vlastníctve nájomcu a ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s uvedenou stavbou.
3. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN p. č. 2587/1 o výmere 43 m2 –
priľahlá plocha k stavbe pre: Alena Stoláriková, Lichnerova 33, 903 01 Senec za cenu
v súlade článkom I. odsek 11 prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom
mesta 1,55 €/m2/rok za priľahlú plochu k stavbe na dobu neurčitú.
4. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2;

8. Prenájom pozemkov na Slnečných jazerách (Picard)
-

-

-

-

Ing. Karol Kvál – primátor mesta predložil žiadosť športového klubu PICCARD
Senec o prenájom pozemku na Slnečných jazerách juh, v priestoroch bývalého
hotela Amur za účelom vybudovania športového areálu (plážového ihriska).
Športový klub Piccard Senec má záujem zorganizovať už túto sezónu súťaže
v plážovom športe. Počas letnej turistickej sezóny (ďalej LTS) môže bezplatne
ihrisko využívať verejnosť;
Ing. Agárdy – ak mesto nemá plán s týmto pozemkom, tak je vhodné ho prenajať,
aby sa rozšírili poskytované služby obyvateľom mesta ako aj návštevníkom
jazier. Ale klub SMK-MKP je proti akýmkoľvek zásahom, ktoré by trvalo
ovplyvnili areál (pevne umiestnené základy a pod.). Požiadal, aby odbor výstavby
preskúmal navrhovaný rozpočet stavebných prác a úprav, či je to adekvátne
navrhnuté.
Ing. Badinský – je toho názoru, že prenajímanie všetkých športovísk na
Slnečných jazerách by malo byť v správe SCR Senec. Nesúhlasí s oplotením
areálu.
Mgr. Galambos – oponoval Ing. Badinskému. Keď sa do areálu investujú
peniaze, areál musí byť oplotený, nakoľko by areál zdevastovali.
p. Nádaský – zaujímal sa, či mimo súťaží bude areál počas dňa zadarmo dostupný
pre verejnosť;
Ing. Podolský – počas LTS, keď nájomca t.j. ŠK Piccard nebude mať tréningy
alebo športové zápasy, bude ihrisko dostupné pre verejnosť. Avšak počas
zimných mesiacov, keď tam bude postavená nafukovacia hala, v ktorej sa bude
musieť kúriť bude voľný vstup možný len pre školy v doobedňajších hodinách.
Ing. Badinský – všetky súťaže sa konajú počas LTS. Mimo LTS je areál dostupný
len pre školy. Takže areál bude zadarmo pre verejnosť poskytnutý minimálne.
P. Valachová – podporila projekt Piccardu, nakoľko sa venujú deťom a mládeži.
Prenájom pozemku odporúča.
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-

Mgr. Škovránek – poukázal na to, že deti (školy) v doobedňajších hodinách
nebudú môcť využívať nafukovaciu halu, nakoľko vtedy prebieha vyučovanie.
Pre školy je prenájom vhodný v poobedňajších hodinách.

Uznesenie MsZ č. 28/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na prenájom pozemku časť C-KN parcely č. 2590/1 a časť CKN parcely č. 2590/2 o výmere 1656 m2 – plážové ihrisko na SJ – juh (pozemok po
hoteli Amur) pre: Piccard Senec, Rybárska 2474/1, 903 01 Senec za cenu v súlade
článkom I. odsek 8. prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.
j. 3,31 €/m2/rok (športová činnosť – ihriská) na dobu neurčitú s podmienkou možnosti
čiastočného využívania ihriska verejnosťou počas LTS.
2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o športový klub s rozsiahlou členskou základňou
a rozmanitým športovým zameraním pôsobiaci na území mesta Senec, ktorý má zámer
na predmete nájmu zvyšovať materiálno technickú úroveň športovísk pre svoju
členskú základňu a organizovať rôzne medzinárodné súťaže.
3. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku časť C-KN parcely č. 2590/1 a časť C-KN
parcely č. 2590/2 o výmere 1656 m2 – plážové ihrisko na SJ – juh (pozemok po hoteli
Amur) pre: Piccard Senec, Rybárska 2474/1, 903 01 Senec za cenu v súlade
článkom I. odsek 8. prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.
j. 3,31 €/m2/rok (športová činnosť – ihriská) na dobu neurčitú s podmienkou možnosti
čiastočného využívania ihriska verejnosťou počas LTS.
4. MsZ súhlasí so započítaním 100% investícií voči plnej výške nájmu. Výšku investícií
predloží Piccard Senec, Rybárska 2474/1, 903 01 Senec formou kópie faktúr.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
- p. primátor udelil slovo Plk. JUDr. Dušanovi Valekovi riaditeľov Okresného
riaditeľstva Policajného zboru SR v Senci. P. riaditeľ informoval prítomných
poslancov o kriminalite, dopravnej nehodovosti a práci policajného zboru v Senci
a štatisticky porovnal prvý štvrťrok 2013 s rovnakým obdobím minulého roku.
9. Zmena hrubej mzdy konateľa Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
-

o materiáli informovala Ing. Janette Matúšová – predseda DR SCR Senec, s.r.o.
Materiál prerokovala DR SCR Senec, s.r.o. a súhlasí s predloženým návrhom.

Uznesenie MsZ č. 29/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na zvýšenie hrubej mzdy Ing. Róberta Podolského na sumu
1 550,- Eur od 1.4.2013
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2. MsZ schvaľuje zvýšenie hrubej mzdy Ing. Róberta Podolského na sumu 1 550,- Eur
od 1.4.2013
3. MsZ odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti SCR Senec, s.r.o. schváliť
uznesenie uvedené v bode č. 2.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
10. Rozhodnutie o zmene platu primátora mesta Senec v zmysle zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
-

materiál predložil a odôvodnil Ing. Dušan Badinský – poslanec MsZ a člen mestskej
rady. Plat sa mení v súvislosti so zmenou výšky priemerného platu v NH, ktorý bol
oznámený Štatistickým úradom SR
Mgr Ožvald – navrhol ponechať výšku súčasného platu
poslanci hlasovali za predložený návrh p. poslanca Badinského

Uznesenie MsZ č. 30/2013
1. MsZ prerokovalo predložený návrh na zmenu platu primátora mesta v zmysle zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
2. MsZ na základe § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje
s účinnosťou od 1.4.2013 plat primátora mesta vo výške 3.463,00 Eur /slovom: tritisíc
štyristo šesťdesiat tri eur/.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2;
11. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie I.
štvrťroka 2013
-

materiál vypracoval a predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór

Uznesenie MsZ č. 31/2013
1. MsZ prerokovalo informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách podľa
plánu v uplynulom prvom kvartáli 2013
2. MsZ berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
podľa plánu v uplynulom prvom kvartáli 2013
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
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-

Ing. Gašpar Józan – v mene klubu nezávislých poslanci podal návrh na udelenie
odmeny hlavnému kontrolórovi za obdobie I. štvrťroka roku 2013 vo výške 30% súčtu
platov za I. štvrťrok roku 2013

Uznesenie MsZ č. 32/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi
Winklerovi vo výške 30% súčtu platov za obdobie január až marec roku 2013
2. MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi MsZ Ing. Jánovi Winklerovi vo
výške 30 % súčtu platov za obdobie január až marec roku 2013
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 5;

12. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN
-

dodatok k VZN predložila a zdôvodnila Ing. Jarmila Répássyová - prednostka MsÚ
Senec

Uznesenie MsZ č. 33/2013
1. MsZ prerokovalo návrh dodatku č. 3 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN.
2. MsZ schvaľuje návrh dodatku č. 3 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN.
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;
13. Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a financovanie Zboru pre
občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území Mesta Senec,
schválené uznesením MsZ č. 75/2010 zo dňa 09.09.2010
-

-

o materiáli informovala a predložený návrh zdôvodnila Ing. Jarmila Répássyová –
prednostka MsÚ v Senci
PhDr. Gabriella Németh – nesúhlasila s navrhovanou sumou 5,- €/obradný deň
príspevku na úpravu zovňajšku pre členov ZPOZ-u, nakoľko v roku 2007 bola táto
suma omnoho vyššia. Navrhla, aby príspevok na ošatenie bol vypočítaný podľa počtu
obradov a aby bol v tej výške ako sa schválil v roku 2007;
Ing. Matúšová – poznamenala, že pri výpočte sumy sa prihliadalo na rozpočet, ktorý
bol schválený na rok 2013;
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-

Ing. Kvál – primátor mesta poznamenal, že keď je suma vypočítaná na jeden obradný
deň, tak je to spravodlivejšie ako podľa počtu obradov. Pretože, členovia majú v jeden
deň jeden a viac obradov. Ale upravujú sa len raz v ten deň. Nie na každý obrad
zvlášť;
Ing. Badinský – podporil návrh PhDr. Gabrielly Németh a priklonil sa k návrhu, že by
suma nemala byť nižšia ako v roku 2007;
p. Voško – navrhol, aby suma bola zvýšená na 10,- €/na obradný deň;
Ing. Kvál – primátor mesta – navrhovaná suma 5,- €/obradný deň bola suma
podložená rozpočtom. Ak chceme sumu navýšiť, musí to byť podložené rozpočtom.
Takže v prvom rade treba preveriť, či máme na to dostatok schválených financií
v rozpočte.
PhDr. Németh – navrhla materiál stiahnuť z rokovania MsZ a po preverení rozpočtu
zaradiť na najbližšie rokovanie MsR a MsZ

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

14. Návrh na odpredaj nehnuteľností v obchodnej verejnej súťaži s elektronickou
aukciou
-

o odpredaji informovala Mgr. Martina Grambličková – právny referát správy majetku
mesta
Mgr. Ožvald – požiadal, aby bol inzertný banner (plagát) o odpredaji tejto mestskej
nehnuteľnosti umiestnený aj pri vstupe na Slnečné jazerá

Uznesenie MsZ č. 34/2013
1. MsZ prerokovalo a schvaľuje:
a) zámer odpredať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Mesta Senec,
nachádzajúci sa v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedený na Liste vlastníctva č.
2800 Správy katastra Senec, a to:
- stavba – vzdelávacie zariadenie súp. č. 2764 postavená na pozemku C-KN parc. č.
2371/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 843 m2,
- pozemok C-KN parc. č. 2371/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 843 m2,
- novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2371/87 ostatné plochy o výmere 2230 m2
vytvorený na základe geometrického plánu č. 14/2013 Ing. Richardom Bariakom dňa
20.03.2013 (ďalej len „nehnuteľnosti“)
b) spôsob predaja nehnuteľností, a to spôsobom obchodnej verejnej súťaže v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ustanovení § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení a VZN č. 3/2009 o zásadách hospodárenia
s majetkom Mesta Senec v platnom znení s elektronickou aukciou
c) podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, a to:
- vyhlásenie súťaže: 26.04.2013,
Zápisnica MsZ konaného dňa 18.04.2013
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forma podávania návrhov kúpnej zmluvy (ďalej len „návrhov“) je písomná,
pričom každý účastník súťaže môže predložiť najviac jeden návrh, ak podá viac
návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené,
každý účastník súťaže je povinný zaplatiť zábezpeku vo výške 33.000,- €
(slovom: tridsaťtritisíc eur) na účet Mesta Senec vedený v OTP Banke, a.s., č. ú.
562441/5200, var. symbol 223001, konštantný symbol: 0308, a to do konca
lehoty na predkladanie návrhov, pričom zábezpeka bude vrátená do desiatich (10)
pracovných dní od vyhodnotenia súťaže a elektronickej aukcie MsZ v Senci
všetkým neúspešným účastníkom súťaže alebo do desiatich (10) pracovných dní
od dátumu zrušenia súťaže všetkým účastníkom súťaže, úspešnému účastníkovi
súťaže bude zábezpeka započítaná do kúpnej ceny; zábezpeka prepadne v
prospech vyhlasovateľa, ak úspešný účastník súťaže odstúpi od svojej ponuky
v čase od ukončenia elektronickej aukcie do doby úhrady kúpnej ceny,
požadovaná minimálna kúpna cena za nehnuteľnosti: 632.760,- € (slovom:
šesťstotridsaťdvatisícsedemstošesťdesiat eur).
požadované budúce využitie nehnuteľností musí byť v súlade s platným
a záväzným funkčným využitím schváleným v Územnom pláne Mesta Senec –
šport a rekreácia (športové a rekreačné zariadenia, dočasné ubytovanie, športovorekreačno-relaxačné využitie, poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona
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),
ukončenie predkladania návrhov: návrh v zalepenej obálke s označením
„Odpredaj nehnuteľností SJ JUH - OVS“ musí byť zaslaný na adresu
vyhlasovateľa: Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec alebo musí byť
odovzdaný do podateľne Mestského úradu v Senci tak, aby jeho prijatie mohlo
byť zaevidované najneskôr dňa 24.06.2013 do 14.00 hod.,
otváranie predložených návrhov sa uskutoční dňa 26.06.2013 o 9.00 hod. päť (5)
člennou komisiou menovanou MsZ v Senci, pričom minimálne traja (3) jej
členovia budú menovaní z radov poslancov MsZ v Senci,
kritériom hodnotenia predložených návrhov je ponúkaná kúpna cena za
nehnuteľnosti - najvyššia ponuka,
po otvorení predložených návrhov postupujú uchádzači, ktorí splnili všetky
požadované formálne požiadavky súťaže, do užšieho výberu, ktorý sa uskutoční
elektronickou aukciou,
výsledok elektronickej aukcie bude predložený na zasadnutí MsZ v Senci na
schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže dňa 05.09.2013,
oznámenie výsledkov elektronickej aukcie: písomne najneskôr do desiatich (10)
dní od schválenia MsZ v Senci,
uzatvorenie kúpnej zmluvy: najneskôr do tridsiatich (30) dní od schválenia
odpredaja nehnuteľností MsZ v Senci,
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d)

2.
a)

b)

kúpna cena za nehnuteľnosti bude, po započítaní zábezpeky, doplatená do 60
(slovom: šesťdesiatich) dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy, vrátane úhrady
nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. správneho poplatku za
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod., inak má vyhlasovateľ
právo odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku.
- návrh na vklad do katastra nehnuteľností: podá Mesto Senec po uhradení celej
kúpnej ceny a nákladov podľa predchádzajúceho odseku,
vyhlasovateľ Mesto Senec si vyhradzuje v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného
zákonníka v platnom znení právo odmietnuť všetky predložené návrhy kúpnej
zmluvy kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O jej zrušení budú
navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení
znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľností, pričom nehnuteľnosti sa predajú za
najvyššiu ponuku, minimálne však za cenu 632.760,- € (slovom:
šesťstotridsaťdvatisícsedemstošesťdesiat eur). Návrh kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1
podmienok obchodnej verejnej súťaže
MsZ poveruje Mestský úrad Senec,
aby zabezpečil vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zverejnenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Mesta Senec a na internetovej stránke
Mesta Senec www.senec.sk,
aby zverejnil zámer predať hore uvedený majetok formou obchodnej verejnej súťaže
v regionálnej tlači „Senecko“, v denníku „Pravda“ a „ÚjSzó“, v novinách „Senčan“
a na realitnom portáli „www. reality.sk“ spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené
podmienky tejto súťaže.

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

15. Návrh na menovanie 5-člennej komisie MsZ v Senci na otváranie predkladaných
súťažných návrhov kúpnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži s elektronickou
aukciou vyhlásenou Mestom Senec dňa 26.04.2013
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 35/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na menovanie 5-člennej komisie MsZ v Senci na otváranie
predkladaných súťažných návrhov kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku
Mesta Senec, a to stavby – vzdelávacie zariadenie súp. č. 2764 postavenej na pozemku
C-KN parc. č. 2371/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 843 m2, ďalej pozemku
C-KN parc. č. 2371/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 843 m2 a
novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 2371/87 ostatné plochy o výmere 2230 m2
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 14/2013 Ing. Richardom Bariakom
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dňa 20.03.2013, k.ú. Senec v obchodnej verejnej súťaži s elektronickou aukciou
vyhlásenou Mestom Senec dňa 26.04.2013, pričom minimálne 3 členovia komisie sú
menovaní z radov poslancov MsZ v Senci, a to:
1. Ing. Rudolf Bittner
2. PhDr. Gabriella Németh
3. Mgr. Maroš Ožvald
4. Mgr. Martina Grambličková
5. Karol Czére
2. MsZ schvaľuje 5-člennú komisiu MsZ v Senci na otváranie predkladaných
súťažných návrhov kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec,
a to stavby – vzdelávacie zariadenie súp. č. 2764 postavenej na pozemku C-KN parc.
č. 2371/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 843 m2, ďalej pozemku C-KN parc.
č. 2371/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 843 m2 a novovytvoreného pozemku
C-KN parc. č. 2371/87 ostatné plochy o výmere 2230 m2 vytvoreného na základe
geometrického plánu č. 14/2013 Ing. Richardom Bariakom dňa 20.03.2013, k.ú. Senec
v obchodnej verejnej súťaži s elektronickou aukciou vyhlásenou Mestom Senec dňa
26.04.2013, a to:
1. Ing. Rudolf Bittner
2. PhDr. Gabriella Németh
3. Mgr. Maroš Ožvald
4. Mgr. Martina Grambličková
5. Karol Czére
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 6;

16. Návrh na zriadenie vecného bremena (ZSE Distribúcia, a.s.)
-

o zriadení vecného bremena informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta
Mgr. Ožvald – nesúhlasí, aby vecné bremeno bolo zriadené bezodplatne. Navrhol
sumu 10,- €/bežný meter

Uznesenie MsZ č. 36/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena - práva uloženia inžinierskych
sietí zaťažujúce pozemky v okrese Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec,
vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Správy katastra Senec, a to: C-KN parc.č. 805
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4425 m2 a C-KN parc.č. 3444/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5935 m2 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.
593/2012 zo dňa 13.09.2012 vyhotoveným Miroslavom Orelom – Radovan Verčík –
RV GEO v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú
a bezodplatne
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2. MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena - práva uloženia inžinierskych sietí
zaťažujúce pozemky v okrese Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, vedené na
Liste vlastníctva č. 2800 Správy katastra Senec, a to: C-KN parc.č. 805 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4425 m2 a C-KN parc.č. 3444/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5935 m2 v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č.
593/2012 zo dňa 13.09.2012 vyhotoveným Miroslavom Orelom – Radovan Verčík –
RV GEO v prospech ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú
a bezodplatne
3. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 6 mesiacov
odo dňa schválenia tohto uznesenia
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3., toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 13, proti: 1, zdržal sa: 0, neprítomní: 5;

17. Návrh na zámenu nehnuteľností (mesto Senec – Liščáková)
-

o zámene informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 37/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec:
A. pozemok:
● C-KN parc.č. 2271/67 ostatné plochy o výmere 180 m2
● C-KN parc.č. 2271/68 ostatné plochy o výmere 75 m2
oddelené od C-KN parc.č. 2271/48 vedený na LV č.2800, podľa geometrického plánu
č.1/2013 vyhotoveným A-GEO Ing. Petrom Geisse, vo vlastníctve Mesta Senec prejde
do vlastníctva PharmDr.Andrei Liščákovej rod. Bučkovej.
B. pozemok:
● C-KN parc.č. 2302/3 zastavaná plocha o výmere 9 m2
oddelený od C-KN parc.č. 2302 vedený na LV č.3122, podľa geometrického plánu
č.1/2013 vyhotoveným A-GEO Ing. Petrom Geisse, vo vlastníctve PharmDr.Andrei
Liščákovej rod. Bučkovej prejde do vlastníctva Mesta Senec.
Za rozdiel vo výmere doplatí PharmDr.Andrea Liščáková doplatok vo výške 120,€/m2 čo činí za výmeru 246 m2 spolu 29 520,- €.
2. 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, nakoľko:
● pozemky p.č. 2271/67 a p.č. 2271/68 sú priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo
vlastníctve PharmDr.Andrei Liščákovej,
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● pozemky p.č. 2271/67 a p.č. 2271/68 sú oplotené a dlhodobo užívané
PharmDr.Andreou Liščákovou,
● na pozemku p.č. 2302/3, ktorý je vo vlastníctve PharmDr.Andrei Liščákovej sa
nachádza prístupový chodník k jazeru pre chatárov v druhom slede.
3. MsZ schvaľuje zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec:
A. pozemok:
● C-KN parc.č. 2271/67 ostatné plochy o výmere 180 m2
● C-KN parc.č. 2271/68 ostatné plochy o výmere 75 m2
oddelené od C-KN parc.č. 2271/48 vedený na LV č.2800, podľa geometrického plánu
č.1/2013 vyhotoveným A-GEO Ing. Petrom Geisse, vo vlastníctve Mesta Senec prejde
do vlastníctva PharmDr.Andrei Liščákovej rod. Bučkovej
B. pozemok:
● C-KN parc.č. 2302/3 zastavaná plocha o výmere 9 m2
oddelený od C-KN parc.č. 2302 vedený na LV č.3122, podľa geometrického plánu
č.1/2013 vyhotoveným A-GEO Ing. Petrom Geisse, vo vlastníctve PharmDr.Andrei
Liščákovej rod. Bučkovej prejde do vlastníctva Mesta Senec
Za rozdiel vo výmere doplatí PharmDr.Andrea Liščáková doplatok vo výške 120,€/m2 čo činí za výmeru 246 m2 spolu 29 520,- €
4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie doplatku do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;

18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Čepel)
-

informoval p. Karol Czére a Mgr. Martina Grambličková

Uznesenie MsZ č. 38/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku, C-KN parc. č.
4080/168 záhrada o výmere 22 m2 vytvoreného na základe geometrického plánu č.
65/2010 Ing. Marekom Rókom zo dňa 2.10.2010, k.ú. Senec pre Martina Čepela za
kúpnu cenu vo výške 100,- €/m2, t.j. 2.200,- € (slovom: dvetisícdvesto eur)
2. MsZ hodnotí návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN parc. č. 4080/168
záhrada o výmere 22 m2 vytvoreného na základe geometrického plánu č. 65/2010 Ing.
Marekom Rókom zo dňa 2.10.2010, k.ú. Senec podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže na
pozemku sa nachádza stavba (letná terasa) vo vlastníctve kupujúceho
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3. MsZ schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku, C-KN parc. č. 4080/168 záhrada
o výmere 22 m2 vytvoreného na základe geometrického plánu č. 65/2010 Ing.
Marekom Rókom zo dňa 2.10.2010, k.ú. Senec pre Martina Čepela za kúpnu cenu vo
výške 100,- €/m2, t.j. 2.200,- € (slovom: dvetisícdvesto eur)
4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia.
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;

19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Németh)
-

o materiáli informovala Mgr. Martina Grambličková – majetkovo-právne
oddelenie
poslankyňa PhDr. Gabriella Németh oznámila, že v zmysle zákona sa považuje
v predmetnej kúpe za zainteresovanú a v tomto bode sa nezúčastní hlasovania

Uznesenie MsZ č. 39/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, dielu č. 1 o výmere 2 m2
odčleneného od neknih. PK parc. č. 934/1 cesta a pričleneného k C-KN parc. č.
3471/2, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 3/2013 zo dňa 22.01.2013
vypracovaného Ing. Romanom Nemečkom – GEO 99 pre:
- Szilárd Németh a manž. Monika Némethová, rod. Janková v podiele
58024/75118-in,
- Mgr. Michal Kožuch v podiele 7456/75118-in a v podiele 2370/150236-in
- Mgr. Miroslav Kožuch v podiele 7268/75118-in a v podiele 2370/150236-in
za kúpnu cenu vo výške 150,-€/m2, spolu 300,- € (slovom: tristo eur)
2. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemku, dielu č. 1 o výmere 2 m2 odčleneného od
neknih. PK parc. č. 934/1 cesta a pričleneného k C-KN parc. č. 3471/2, k.ú. Senec na
základe geometrického plánu č. 3/2013 zo dňa 22.01.2013 vypracovaného Ing.
Romanom Nemečkom – GEO 99 ako prípad podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže ide o pozemok
zastavaný stavbou v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich.
3. MsZ schvaľuje odpredaj pozemku, dielu č. 1 o výmere 2 m2 odčleneného od
neknih. PK parc. č. 934/1 cesta a pričleneného k C-KN parc. č. 3471/2, k.ú. Senec na
základe geometrického plánu č. 3/2013 zo dňa 22.01.2013 vypracovaného Ing.
Romanom Nemečkom – GEO 99 pre:
- Szilárd Németh a manž. Monika Némethová, rod. Janková v podiele
58024/75118-in,
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- Mgr. Michal Kožuch v podiele 7456/75118-in a v podiele 2370/150236-in
- Mgr. Miroslav Kožuch v podiele 7268/75118-in a v podiele 2370/150236-in
za kúpnu cenu vo výške 150,-€/m2, spolu 300,- € (slovom: tristo eur)
4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; nehlasoval: 1;
20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Valentovičová)
-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta a Mgr. Martina Grambličková
majetkovo-právne odd.

Uznesenie MsZ č. 40/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Senec :
● C-KN parc.č. 4590/25 ostatná plocha o výmere 456 m2
● C-KN parc.č. 4590/26 zastavaná plocha o výmere 24 m2
oddelené od parc.č. 11715/2 evidovanej na LV č.2800 pred THM, podľa geometrického plánu
č.12/2013 vyhotoveným Ing. Karin Szutyányiovou pre Ing. Evu Valentovičovú rod.
Valentovičovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 57 600,- €

2. MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľností:
A. 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, nakoľko:
● pozemok p.č.4590/25 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľky,
● pozemok p.č.4590/25 je dlhodobo užívaný nadobúdateľkou a z väčšej časti oplotený,
B. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky podľa § 9a ods. 8 písm.
b/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko
ide o pozemok parc.č.4590/26 zastavaný lodenicou, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľky.

3. MsZ schvaľuje odpredaj pozemkov v k.ú. Senec:
● C-KN parc.č. 4590/25 ostatná plocha o výmere 456 m2
● C-KN parc.č. 4590/26 zastavaná plocha o výmere 24 m2
oddelené od parc.č. 11715/2 evidovanej na LV č.2800 pred THM, podľa geometrického plánu
č.12/2013 vyhotoveným Ing. Karin Szutyányiovou pre Ing. Evu Valentovičovú rod.
Valentovičovú za sumu vo výške 120,- €/m2 t.j. 57 600,- €

4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;
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21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hirner)
-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 41/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2271/48 o výmere
cca 85 m2 v k.ú. Senec pre Ing. Juraja Hirnera rod. Hirner
2. MsZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2271/48 o výmere cca 85 m2
v k.ú. Senec pre Ing. Juraja Hirnera rod. Hirner.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;

22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Belot)
-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 42/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 1242/1 o výmere
cca 30 m2 v k.ú. Senec pre BELOT s.r.o., Senec
2. MsZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 1242/1 o výmere cca 30 m2 v
k.ú. Senec pre BELOT s.r.o., Senec.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;

23. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Kerla)
-

o odkúpení nehnuteľnosti informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta; zároveň
informoval MsZ o odpovedi Úradu pre dohľad nad verejným zdravotníctvom,
ktoré podľa vyjadrenia nesúhlasí s využitím týchto nehnuteľností na zriadenie,
resp. rozšírenie mestského pohrebiska;

Uznesenie MsZ č. 43/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností – pozemkov:
- C-KN parc.č. 4444/1 záhrady o výmere 2255 m2,
- C-KN parc.č. 4447/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2,
- C-KN parc.č. 4447/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
- C-KN parc.č. 4447/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2
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v k.ú. Senec od Kerla Semira rod. Kerla.
2. MsZ neschvaľuje odkúpenie nehnuteľností – pozemkov:
- C-KN parc.č. 4444/1 záhrady o výmere 2255 m2,
- C-KN parc.č. 4447/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2,
- C-KN parc.č. 4447/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
- C-KN parc.č. 4447/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2
v k.ú. Senec od Kerla Semira rod. Kerla.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;

24. Rôzne
-

MUDr. Dobošová – pripomenula, že v minulosti sa sľúbila pomoc občanom
v okolí detského ihriska Janko Hraško s oplotením tohto ihriska. Požiadala, či by
sa ihrisko mohlo zrekonštruovať a oplotiť.

-

p. Valachová – informovala sa v akom štádiu je riešenie mestskej dopravy
v Senci (výmena vláčika za minibus)
Ing. Kvál – dopracovávajú sa súťažné podklady na výber dodávateľa
autobusovej dopravy. Následne na to bude vyhlásené verejné obstarávanie na
dodávateľa mestskej autobusovej dopravy;

-

-

-

-

p. Valachová – požiadala, či by sa aspoň každé druhé zastupiteľstvo nemohlo
konať v sobotu, alebo či by sa nemohlo konať v popoludňajších hodinách,
nakoľko občania majú záujem sa zúčastňovať zasadnutí MsZ, ale z pracovných
dôvodov im nevyhovuje termín v ranných hodinách. Navrhla, či by zastupiteľstvá
nemohli byť raz do mesiaca, čím by sa zredukovalo množstvo bodov programu,
nakoľko väčšina zastupiteľstiev má veľa bodov a zastupiteľstvá sa stávajú
náročnejšie
poslanci s uvedeným návrhom nesúhlasili, nakoľko v minulosti sa zastupiteľstvá
konali v poobedňajších hodinách a takéto zasadnutia boli neefektívne. Termín
v sobotu sa im tiež nezdá ako dobrá variácia, nakoľko veľa ľudí je cez víkend
odcestovaných, venujú sa rodine a domácim prácam. Taktiež by sa navýšili
mzdové prostriedky pre zamestnancov úradu, ktorí sa zasadnutia zastupiteľstva
zúčastňujú. PhDr. Németh navrhla p. Valachovej, keď má takú požiadavku od
občanov, aby sa ona so záujemcami stretávala v sobotu a následne ich
požiadavky predniesla na najbližšom zasadnutí MsZ
Mgr. Ožvald – podporil myšlienku, aby sa zastupiteľstvá konali raz do mesiaca
Ing. Badinský – informoval poslancov, že na najbližšom zasadnutí MsZ
(20.06.2013) sa vzdá funkcie za mesto vo vedení ŠK SFM Senec. Je potrebné,
aby sa na najbližšom zasadnutí MsZ určil a nominoval nový funkcionár
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-

p. Voško – na základe požiadavky občanov sa informoval, či Vláčik (mestská
doprava) bude chodiť aj do lokality Malý Biel
Ing. Kvál – keď mesto zavedie autobusovú dopravu tak autobusy budú
zachádzať až do satelitných (nových) lokalít. Vláčik zatiaľ jazdí len v rámci
Senca

-

MUDr. Dobošová – požiadala, aby sa uvažovalo a hľadali sa vhodné priestory,
kde by sa mohli postaviť byty pre sociálne slabších občanov

-

Ing. Józan – pochválil, že prebieha čistenie autobusových zastávok. Požiadal,
aby po očistení a natretí zastávok sa na viditeľné miesto umiestnil oznam
o zákaze lepenia všetkých druhov reklamy a oznamov
na Lichnerovej ul. sa nachádzajú tri nefunkčné telefónne búdky. Navrhol
požiadať Telekom o ich odstránenie. Namiesto nich by bolo napríklad vhodné
zasadiť stromy
nepozdáva sa mu spôsob, akým sa vracajú rozkopávky v meste do pôvodného
stavu. Navrhol upraviť VZN, ktoré upravuje podmienky rozkopávky. Trojročnú
záručnú dobu navrhol predĺžiť na päť rokov. Sprísniť kritériá a presne adresne
stanoviť, kto je za predmetnú rozkopávku zodpovedný.
k otázke riešenia športu v meste. Poslanecký klub nezávislých je stotožnený
s prioritami MsZ. Výstavba športovej haly je na mieste a podporujú ju. Navrhujú
vytvoriť účelový fond, do ktorého by mesto každý rok z rozpočtu vložilo pol
milióna Eur. Za štyri roky môžeme stavať športovú halu. Výstavba haly by sa
mohla realizovať v areáli NTC. Mesto nepotrebuje len investora, ktorý výstavbu
haly prefinancuje. Mesto by v budúcnosti halu muselo splatiť aj s úrokmi. Mesto
je v takej finančnej situácii, že by samé dostalo úver, ktorý by si zobralo na
výstavbu haly a zvládlo by postaviť halu z vlastných zdrojov. Mesto zoberie na
seba povinnosť nie len platiť úver, ale aj zabezpečiť prevádzku haly, čo bude tiež
finančne náročné. Mesto má len určitú čiastku financií, ktoré môže investovať do
športu a v prípade investície do športovej haly sa predpokladá, že sa to prejaví aj
v dotáciách, ktoré mesto každý rok dáva do športu. V Senci absentuje koncepcia
športu. Navrhuje, že by sa mala pod vedením komisie športu vypracovať vízia
športu v meste Senec s konkrétnymi a reálnymi návrhmi a určenou
zodpovednosťou za tieto návrhy.

-

-

-

-

-

PhDr. Németh – podporuje rozvoj športu a športovísk v meste. Bratislavský
samosprávny kraj intenzívne rokuje s OZ Gabbo o výstavbe basketbalovej haly
v priestoroch slovenského gymnázia. V spojitosti s týmto projektom sa uvažuje,
že by sa pre návštevníkov haly v priestoroch gymnázia využilo parkovisko pri
NTC. Je potrebné vypracovať koncepciu športu v meste, aby sa jednotlivé
projekty neprekrývali
Mgr. Škovránek – požiadal p. poslankyňu Németh, že ak má prísť k výstavbe
basketbalovej haly na pozemkoch BSK, tak aby sa prihovorila za výstavbu na
„Slávii“, kde vidí jediné vhodné riešenie výstavby haly. Parkovanie by tu bolo
možné ako v areáli „Slávie“ tak i v okolí. Pri gymnáziu si to nevie predstaviť
PhDr. Németh – prvý návrh BSK bol tiež podporiť výstavbu haly v areáli
„Slávie“. Avšak investor sa jednoznačne vyjadril, že na „Slávii“ nie. Výstavbu
plánuje zrealizovať v priestoroch slovenského gymnázia
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-

-

-

MUDr. Príbelský, CSc. – keď sa staval štadión bola uzatvorená zmluva, že SFZ
zrealizuje aj výstavbu haly. Zaujímal sa, či to nebolo zmluvne podchytené. Ak
áno, navrhol tento nesplnený záväzok využiť pri jednaní so SFZ o využívaní
NTC mestom. Požiadal o predloženie uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Senec
a SFZ
Ing. Kvál – hovorilo sa, že ak SFZ bude mať dostatok finančných prostriedkov
zrealizuje výstavbu haly a následne hotela v priestoroch NTC. Ale SFZ športovú
halu v súčasnosti nepotrebuje a stavať ju nebudú.
p. Voško – šesť rokov sa rozprávame o tom ako postaviť halu. Ale na ničom sa
nevieme dohodnúť. Pritom sú predkladané projekty na výstavbu haly. Ľudia
v meste si veľmi želajú športovú halu. Zaujímal sa, čo mestu chýba k tomu, aby
vedelo výstavbu zrealizovať. Ak sú to financie, tak nech si mesto zoberie úver.
Položil otázku, že čo je dôležitejšie, či športová hala, alebo mestský dom,
v prípade, že už nevieme kam dávať peniaze, čo prioritne postaviť. Ľudia sú už
skeptickí, znechutení a neveria nikomu a ničomu.

P. primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie mestského
zastupiteľstva ukončil.

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

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

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:

PhDr. Gabriella Németh

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

Roman Voško

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

Zapísala: Bronislava Gašparová
V Senci, dňa 26.04.2013
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