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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 20. júna 2013 
 

 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  MUDr. Emese Dobošová 
   Zdenek Černay 
    
    
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v roku 2013 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zo zasadnutia MsZ sa za omeškanie vopred 
ospravedlnili Ing. Gabriel Agárdy, Mgr. Pavol Škovránek a Mgr. Rudolf Galambos. Za overovateľov 
zápisnice  MsZ boli určení MUDr. Emese Dobošová a Zdenek Černay. Za zapisovateľku bola určená 
p. Silvia Némethová. 
 
 
Program 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia primátora mesta o dianí v meste za obdobie ostatného MsZ 
4. Prenájom pozemkov ihrisko /Tomáš Szabo/ Návrh dodatku č. 2 k VZN č 1/2011 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb 
5. Minigolfové ihrisko 
6. Výročná správa Mesta Senec za rok 2012 
7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2013 
8. Zmena rozpočtu MsKS na rok 2013 
9. Príspevok do Peňažného účelového fondu ŠK SFM Senec na rok 2013 
10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č.4/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách, ktorým 
sa mení čl.9 tohto VZN 

11. 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 09.09.2013 

12. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie II. štvrťrok 2013 
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 
14. ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 

sociálnej starostlivosti“ / sumár / 
15. ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 

sociálnej starostlivosti“ / verejné priestranstvo / 
16. ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 

sociálnej starostlivosti“ / ZŠ J.G.Tajovského / 
17. ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 

sociálnej starostlivosti“ / MŠ Košická / 
18. ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 

sociálnej starostlivosti“ / SSS / 
19. ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej  a 

sociálnej starostlivosti“ / Socioekonomická analýza mesta / 
20. Zmluva o výpožičke 
21. Správa o činnosti MsP v Senci za I. štvrťrok 2013 
22. Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2012 
23. Vzdanie sa funkcie Kronikára Mesta Senec- Mgr. Boženy Venerčanovej 
24. Návrh na vymenovanie Mgr. Gábora Strešňáka do funkcie Kronikára Mesta Senec 
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25. Návrh na udelenie ocenení- „Cena mesta“ a „Cena primátora mesta Senec za rok 2012“ 
26. Počet volebných obvodov v meste Senec pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú 

konať v roku 2014 
27. Návrh na prevod správy- MŠ Kollárova 
28. Návrh na uzatvorenie zmluvy o bud. zmluve o zriadení vecného bremena /Západosl. distribučná 

a.s./ 
29. Ústna informácia o modernizácii ČOV Senec 
30. Prenájom pozemku /Pyrostar/ 
31. Prenájom pozemku /Hakobyan/ 
32. Prenájom pozemku /Bohuš Baláž/ 
33. Prenájom pozemku /Gastro Impresia s.r.o./ 
34. Prenájom pozemku /Attila Árva/ 
35. Prenájom nebytového priestoru /Sabová Viera/ 
36. Návrh na zriadenie vecného bremena- Dolomiti Real Slovakia, k.s. 
37. Návrh na zriadenie vecného bremena /Miroslav Buchta/ 
38. Návrh na zriadenie vecného bremena- Západoslovenská distribučná a.s.- SJ JUH 
39. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti a infraštruktúry /Fitti s.r.o., Lucia Sládečková/ 
40. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti / B. Maczeáková/ 
41. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Ivan Peťovský/ 
42. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti- Transpetrol, a.s. 
43. Návrh na odpredaj nehnuteľností- Ing. Katarína Šutaríková 
44. Rôzne 
45. Záver 
 
 
Primátor mesta Ing. Karol Kvál  privítal pp. poslancov na zasadnutí MsZ a dal hlasovať za program: 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 12; zdržal sa: 0; proti: 0; neprítomní: 7;  
 
 
2./ Kontrola uznesení 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 
 
3./ Informácia primátora mesta o dianí v meste 
 

- informáciu o dianí v meste od ostatného zasadnutia MsZ podal primátor mesta -  Ing. Karol 
Kvál: 

 
- prebehlo otvorenie obálok v rámci procesu verejného obstarávania na spracovanie projektovej 

dokumentácie na stavbu „Mestského domu“; 
- rokovania s Bratislavskou integrovanou dopravou ohľadom terminálu Integrovanej dopravy; 
- prebehla kolaudácia zrekonštruovanej MŠ na Fándlyho ul.; 
- počas akcie „Noc múzeí“ sa uskutočnil festival komornej hudby;  
- projektový manažment na MsÚ pod vedením pani viceprimátorky absolvoval  rokovania na 

Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR aj za účasti VUC ohľadom projektu ISRMO; 
- na SJ sa konal 1. ročník športového dňa seniorov; 
- zverejnili sme výzvu na verejné obstarávanie na MHD; 
- na MsÚ prebehlo verejné prerokovanie návrhu záväzných regulatívov ÚP mesta; 
- na SJ Juh sa konal 2.6.2013 akčný „Deň detí“ organizovaný ŠK Piccard; 
- v poslednom školskom mesiaci pán primátor mesta za účasti pani viceprimátorky prijal 

a ocenil úspešných žiakov seneckých ZŠ a SŠ; 
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- konala sa akcia „Farské dvojdnie“; 
- 15.6. 2013 mesto slávnostne zahájilo sa kultúrne podujatie „Senecké leto 2013“; 
- na MsÚ sa prerokovala petícia podaná OZ Moje mesto k problematike riešenia nedostatku 

miest v MŠ. Na prejednávaní petície sa okrem zástupcov OZ Moje mesto zúčastnili aj 
poslanci MsZ; 
 

- p. Nádaský vyslovil pochvalu na projekt „Terminál integrovanej dopravy“; má pozitívne 
ohlasy aj od občanov 

- p. Nemcová informovala, že sa ešte budú osádzať informačné tabule, dorábať prístupové 
chodníky a vysádzať verejná zeleň 

- p. Turanská sa informovala, ako pokračuje súdny spor s firmou Nautillus, vyslovila sa, že 
v prípade ak by mesto prehralo, mestu hrozí nemalá sankcia 

- Ing. Kvál- zo súdu si vyžiadali podklady na výberové konania aj predošlé zmluvy medzi 
firmou a Mestom Senec, rozhodnutie zo súdu zatiaľ nemáme  

- následne p. poslankyňa požiadala o nahliadnutie k projektu čistenia Slnečných jazier 
- Ing. Kvál odpovedal kladne 
- MUDr. Dobošová vyslovila pochvalu a poďakovanie Ing. Róbertovi Podolskému- riaditeľovi 

SCR Senec s.r.o. za promptné vyčistenie areálu Slnečných jazier po skončení podujatia 
„Senecké leto“ 
 

 
 
4./ Prenájom pozemkov ihrisko /Tomáš Szabo/ - predkladá SCR Senec s.r.o 
 

- materiál predložil Ing. Róbert Podolský- riaditeľ SCR Senec s.r.o. 
 

Uznesenie MsZ č. 44/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom pozemku  (ihriska) C-KN p. č. 2204/8 o výmere 220 m2  
– ihriská pre: Tomáš Szabo, Kollárova 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 za ihriská na 
  dobu neurčitú. 

 
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 
ide o pozemok,  ktorý bezprostredne susedí s budovou, ktorú má nájomca v nájme a zabezpečí 
tak plynulú prevádzku ihriska. 
 

III. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku (ihriska) C-KN p. č. 2204/8 o výmere 220 m2 – ihriská 
pre: Tomáš Szabo, Kollárova 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 3,31 €/m2/rok za ihriská na dobu 
neurčitú. 

 
Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 4; 
 

 
 

5./ Návrh dodatku č. 2 k VZN č 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb 
 

- materiál predložil Ing. Róbert Podolský- riaditeľ SCR Senec s.r.o.: 
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- informoval, že SCR Senec s.r.o. žiada MsZ o zmenu prevádzkovej doby prevádzkarní 
pohostinných služieb v areáli SJ podľa VZN mesta Senec č. 1/2011, čl. 7, bod 1.a) v dňoch 
nedeľa až štvrtok z pôvodných 24.00 hod. na 01.00 hod. Dôvodom je dopyt návštevníkov 
týchto zariadení o predĺženie času prevádzky; 

- komisia podnikateľskej činnosti pri MsZ v Senci s predloženou žiadosťou zo strany 
podnikateľov súhlasí a odporúča MsR a MsZ jeho schválenie  

 
- p. Nádaský poslancov informoval, že členovia Podnikateľskej komisie sa dohodli, že sa 

k materiálu vrátia po sezóne, avšak členovia Mestskej rady navrhli prevádzkovú dobu 
prevádzkarní pohostinných služieb na Slnečných jazerách nasledovne: 
od 15. júna do 15. septembra Ne- Štv.:  od 06.00 hod. do 01.00 hod. s pripomienkou: od 22.00 
hod. bude môcť znieť len prísluchová hudba 

- Mgr. Lovíšková- materiál bol prerokovaný aj na Komisii CR, kde členovia navrhovali 
stanoviť jednotnú prevádzkovú dobu počas celého týždňa, k návrhu prijali aj uznesenie, avšak 
výstup z komisie sa do materiálu MsZ nedostal 

- Mgr. Grambličková odpovedala, že jej túto informáciu nikto nepodal 
- Mgr. Ožvald-  o materiáli rokovali aj na komisii verejného poriadku, členovia nevzniesli 

žiadne pripomienky proti predĺženiu prevádzkovej doby na SJ 
- o slovo sa prihlásil p. Nádaský mladší: 
- skonštatoval, že zámer SCR Senec s.r.o. a podnikateľskej komisie bolo predĺžiť prevádzkovú 

dobu na SJ z 24.00 hod. na 01.00 hod. Má problém pochopiť návrh MsR, aby od 22.00 hod. 
bola povolená len prísluchová hudba, keď doteraz bola živá hudba na SJ povolená do 24.00 
hod. Nechápe tiež, ako je možné, že tak zásadná zmena prichádza len týždeň pred začatím 
letnej sezóny, opýtal sa p. poslancov, či sú si vedomí, akú škodu tým prevádzkovateľom 
bufetov aj hudobným skupinám spôsobia 

- Ing. Kvál odpovedal, že v zmysle VZN mesta je od 22.00 hod. nočný kľud, vždy to tak bolo, 
avšak v prípade, že živá hudba nerušila nočný kľud občanov, mesto to tolerovalo 

- p. Černay- na zasadnutí MsR sme nič neskrátili, naopak sme prevádzkovú dobu na SJ predĺžili 
o 1 hodinu 

- p. Voško sa prikláňa k návrhu p. Lovíškovej ( jednotná prevádzková doba po celý týždeň a to 
do 01.00 hod.) a požiadal za návrh hlasovať 
 

Hlasovanie za 1. návrh:  
Za: 2, proti: 0, zdržal sa: 13, neprítomní: 3; nehlasoval:1 
 
 

- primátor mesta dal hlasovať za návrh MsR: 
 

Uznesenie MsZ č. 45/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č.  
1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 
1. 

II. MsZ schvaľuje návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 
1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v  znení Dodatku č. 
1 podľa návrhu MsR 
   

Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 3; 
 
 
6./  Minigolfové ihrisko 
 

- materiál predložil Ing. Róbert Podolský- riaditeľ SCR Senec s.r.o.: 
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- informoval, že v súlade s ustanovením § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
bol vykonaný prieskum trhu na obstaranie minigolfového ihriska formou zverejnenia výzvy na 
web stránke SCR Senec s.r.o., do stanoveného termínu boli predložené 2 ponuky. Úspešným 
uchádzačom sa stala spoločnosť Štúdio- 21 plus. Ihrisko bude umiestnené na južnej strane SJ 
pri vstupnej bráne priamo pod železničnou stanicou, bude oplotené a spoplatnené pre 
verejnosť. 

- Ing. Kvál skonštatoval, že nedôjde k žiadnemu výrubu stromov, zeleň ostane nedotknutá; 
- p. Valachová sa vyslovila, že takéto aktivity víta; opýtala sa, či je možné vypočítať návratnosť 

napr. podľa štatistík z iných miest 
- Ing. Podolský predpokladá návratnosť investície do 3 rokov, podľa jeho názoru by to nemalo 

byť stratové 
- Ing. Bittner- v minulosti minigolf prevádzkoval na SJ sever, v ďalšom vyslovil, že myšlienka 

obstarania ihriska je dobrá 
 

Uznesenie MsZ č. 46/2013 
 

I. MsZ prerokovalo zámer Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na kúpu minigolfového ihriska, 
ktoré bude umiestnené na Slnečných jazerách – juh. 

 
II. MsZ v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 6 VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v 

znení dodatkov schvaľuje kúpu minigolfového ihriska na Slnečných jazerách – juh za 
cenu 10 414,08 s DPH. 

Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
7./ Výročná správa Mesta Senec za rok 2012 
 

- materiál predložila Ing. Janette Matúšová- vedúca ekonomiky mesta: 
- informovala, že súčasťou materiálu je aj Správa audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou uzávierkou 
- Ing. Kvál položil otázku, z akého dôvodu je údaj o národnostnej štruktúre v meste len vyše 

80% 
- Ing. Matúšová odpovedala, že nie všetci obyvatelia mesta svoju národnosť uviedli  
- Ing. Józan sa informoval, aká je miera nezamestnanosti v meste 
- Ing. Kvál- cca 6 %  

 
Uznesenie MsZ č. 47/2013 
 

I. MsZ prerokovalo Výročnú správu Mesta Senec za rok 2012 

II. MsZ schvaľuje Výročnú správu Mesta Senec za rok 2012 

Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
8./ Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2013 
 

- materiál predložila Ing. Janette Matúšová- vedúca ekonomiky mesta 
 

- Mgr. Ožvald poslancov informoval, že materiál bol prerokovaný na FK, odporúča materiál 
schváliť 
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- Ing. Józan- zúčastnil sa stretnutia s náčelníkom MsP v Senci, spomenuli aj otázku 
podielových daní, nie je mu jasné, ako je to s podielovými daňami za občanov mesta, ktorých 
majú status bezdomovcov alebo sú nezamestnanými; 

- Ing. Matúšová- podielové dane sú závislé od viacerých koeficientov. Najvýznamnejšie ich 
ovplyvňuje stav obyvateľstva prihlásených k trvalému pobytu, je jedno, či sú bezdomovci, ak 
majú trvalý pobyt na území mesta, ďalej nadmorská výška, veková štruktúra obyvateľstva nad 
62 rokov,  veková štruktúra obyvateľstva do 15 rokov 

- p. Valachová- združenie Nezábudka žiadala o dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 14.000,- €, 
bolo jej oznámené, že na to v súčasnosti finančné prostriedky nie sú; z tohto dôvodu sa 
opýtala, či nebolo možné vyjsť  v ústrety p. Madarászovej, keď na FK odsúhlasili na účelový 
fond ŠK SFM 50.000,- € a na MsR  75.000,- € 

- Mgr. Grambličová- mesto kúpilo podiel na novom sídle Nezábudky vo výške 100.000,- €, 
z toho podľa jej tvrdenia vzišlo, že má zaplatiť daň, avšak po konzultácii s Daňovým 
riaditeľstvom so včerajším dátumom vzišiel záver, že p. Madarászová nie je povinná platiť 
daň, z tohto dôvodu žiadosť o dotáciu stiahla 

- Mgr. Ožvald poslancov informoval, že členovia FK sa dohodli, že v prípade potreby sú 
pripravení finančné prostriedky pre združenie Nezábudka nájsť; 

- vyžiadal si aktualizované aktívne a pasívne súdne spory mesta v súvislosti s tým, že v zmene 
rozpočtu mesta je návrh na navýšenie rozpočtu na právne služby o 15.000,- €, opýtal sa, či sú 
to náklady na právnikov zastupujúcich mesto Senec alebo sa predpokladá, že sú to spory, pri 
ktorých je šanca, že ich prehráme a budeme musieť platiť súdne trovy protistrane 

- Ing. Kvál odpovedal, že sú to finančné prostriedky pre obe formy 
- Mgr. Ožvald- znamená to, že peniaze sa nevyhnutne nepoužijú? 
- Ing. Kvál odpovedal kladne 
- MUDr. Príbelský sa opýtal, akým spôsobom sa externí právnici vyberajú pre mesto 
- Ing. Kvál- ak sa jednalo o spory z minulého obdobia, ponechali sa právnici, ktorí ich riešili 

alebo máme právnu kanceláriu, ktorá nám poradí právnika podľa druhu sporu 
 

 
Uznesenie  MsZ č. 48/2013 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2013 

- príjmy celkom     14 600 452 € 

  z toho:  bežné príjmy  11 447 887 €  

    kapitálové príjmy      694 297 €  

    príjmové FO    2 458 268 € 

- výdavky celkom     14 600 452 €  

  z toho:  bežné výdavky 11 222 131 €  

    kapitálové výdavky   3 084 251 €  

    výdavkové FO      294 070 € 

 

II. MsZ schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2013 

- príjmy celkom     14 600 452 € 

  z toho:  bežné príjmy  11 447 887 €  

    kapitálové príjmy      694 297 €  

    príjmové FO    2 458 268 € 

- výdavky celkom     14 600 452 €  
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  z toho:  bežné výdavky 11 222 131 €  

    kapitálové výdavky   3 084 251 €  

    výdavkové FO      294 070 €    
 
Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4; 
 
 
9./ Zmena rozpočtu MsKS na rok 2013 
 

- materiál predložila Melánia Erbenová- ekonómka MsKS v Senci 
 

Uznesenie  MsZ č. 49/2013 
 
 

I. MsZ prerokovalo zmenu rozpočtu v MsKS v Senci na rok 2013 

Výnosy:   856 672 € 

Náklady:  856 672 € 

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu v MsKS v Senci na rok 2013 

Výnosy:   856 672 € 

Náklady:  856 672 € 

Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5; 
 
 
10./ Príspevok do Peňažného účelového fondu ŠK SFM Senec na rok 2013 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- uznesením MsZ č. 50/2010 zo dňa 20.5.2010 bol zriadený Peňažný účelový fond ŠK SFM 

Senec. V Štatúte fondu čl. II ods. 2 je ustanovené, že finančnými zdrojmi pre tvorbu fondu 
okrem iných je aj číselne vyjadrená finančná hodnota stanovená z prebytku hospodárenia 
mesta za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej výšku navrhuje a schvaľuje MsZ následne po 
prerokovaní a schválení záverečného účtu mesta“. Dňa 18.4.2013 MsZ uznesením č. 23/2013 
schválilo Záverečný účet mesta Senec za rok 2012 s výrokom celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad a prebytkom hospodárenia v celkovej výške 1 237 930,41 €, ktorý bude 
použitý prostredníctvom rozpočtu mesta v nasledujúcich rokoch, bez finančných operácií 
533 707,25 €; 

- finančná komisia pri MsZ v Senci navrhuje sumu 50 000,- €, zároveň dodržať čl. I a III 
Štatútu, v zmysle ktorého sa príspevok použije na činnosti uvedené v čl. I bod 2 Štatútu, 
s rozdelením 2/3 príspevku použiť na deti a mládež, 1/3 na dospelých 

 
- Mgr. Ožvald informoval poslancov o požiadavke členov FK, aby klub predkladal prehľadnú 

správu čerpania finančných prostriedkov z fondu 
- Ing. Matúšová informovala, že podklady predkladajú na MsÚ, ďalšia suma je uvoľňovaná 

vždy po zúčtovaní posledného príspevku 
 

Uznesenie  MsZ č. 50/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na stanovenie výšky finančného príspevku z rozpočtu Mesta Senec do 
Peňažného účelového fondu ŠK SFM Senec na rok 2013  
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II. MsZ schvaľuje výšku finančného príspevku z rozpočtu Mesta Senec do Peňažného účelového 
fondu ŠK SFM Senec na rok 2013 vo výške 75 000,- € 

Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 2, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
11./ Návrh dodatku č. 1 k VZN č.4/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách, 
ktorým sa mení čl.9 tohto VZN 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- účelom predloženého materiálu je zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

poskytnutie stravy v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Senec; 

- z dôvodu všeobecného nárastu cien potravín a súčasne aj na základe podnetu vedúcich 
zariadení školského stravovania, ako aj povinnosti zriaďovateľa zabezpečiť odporúčané 
výživové dávky podľa vekovej kategórie stravníkov navrhuje sa zvýšiť finančné pásmo na 
nákup potravín nasledovne: 
 
Materská škola: 
Stravníci od 2 – 6 rokov preradenie z 2. fin. pásma (1,12 €) do 3 fin. pásma – 1,19€ 
Desiata: 0,28 € 
Obed: 0,68 € 
Olovrant: 0,23 € Spolu: 1,19 € 

 
Základná škola: obed 
1. Stravníci od 6 – 11 rokov preradenie z 1. fin. pásma (0,88 €)  do 2. fin. pásma – 0,95 € 
2. Stravníci od 11 – 15 rokov preradenie z 1. fin. pás. (0,95 €) do 2. fin. pásma – 1,01 € 
3. Stravníci od 15 – 18,19 rokov (sem patria dospelí stravníci) preradenie z 1. fin. pásma 

(1,05 €) do 2. fin. pásma – 1,12 €. Na réžiu budú dospelí stravníci prispievať vo výške 
1,12 €. Spolu – 2,24 € 

 
V prípade detí z rodín v hmotnej núdzi a rodín s nízkym príjmom podľa rozhodnutia Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny sú náklady na potraviny čiastočne, alebo úplne dotované 
 

- Ing. Ožvald sa informoval, akým spôsobom sa potraviny nakupujú, či existuje centrálny nákup 
- Mgr. Kubliniak- vedúci Mestského školského úradu v Senci odpovedal záporne; každá 

školská jedáleň si nákupy uskutočňuje sama, majú dohodnuté podmienky 
- p. Černay sa vyslovil, že členovia MsR sa nad touto otázkou tiež pozastavili, je ťažké 

kontrolovať toľko subjektov, bolo by vhodné nájsť lepší spôsob riešenia 

Uznesenie MsZ č. 51/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2011,  ktorým sa určuje výška a spôsob 
úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských 
školách, ktorým sa mení Článok 9 tohto VZN    
   

II. MsZ schvaľuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2011,  ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady 
na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských 
školách, ktorým sa mení Článok 9 tohto VZN 
     

Hlasovanie:  
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Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
12./ 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 09.09.2013 
 

- materiál predložil  Ing. Karol Kvál: 
- v zmysle doteraz platného dokumentu Zásady a financovanie ZPOZ na vykonávanie obradov 

a slávností na území mesta Senec v znení Dodatku č.1 je  stanovený príspevok na jednotné 
oblečenie pre členov ZPOZ v hodnote 165 €/na člena;  

- nakoľko doterajšie skúsenosti sa stretli skôr s negatívnou odozvou zo strany členov ZPOZ-u 
vzhľadom na nespokojnosť s vyhotoveným oblečením u niektorých členov, mesto  pristúpilo 
na návrh zmeny metodiky spôsobu vyplácania príspevku na úhradu zvýšených nákladov na 
ošatenie a úpravu zovňajšku členov ZPOZ s tým, že platný Príspevok na jednotné oblečenie 
navrhujeme zrušiť a miesto neho navrhujeme zvoliť čiastkovú zmenu metodiky spôsobu 
vyplácania Príspevku na úhradu zvýšených nákladov na ošatenie a úpravu zovňajšku  

- PhDr. Németh- vie sa stotožniť aj s alternatívou č. 1, aj keď alternatíva č. 2 je podľa jej 
názoru lepšia v tom, že tí, ktorí sa zúčastňujú obradov- speváci, hudobníci,  recitátori by 
príspevok dostávali v jednej sume napr. raz ročne, ako keby ho dostávali mesačne podľa toho, 
koľkokrát sa obradu zúčastnia. Navrhla príspevok vyplatiť 2 krát ročne 

- Ing. Matúšová odpovedala, že príspevok za obrady sa vypláca polročne  
 

 Uznesenie MsZ č. 52/2013 
 

I. MsZ prerokovala predložený návrh Dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady  
      a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávnosti na  

            území Mesta Senec, schválené uznesením MsZ č. 75/2010 zo dňa 9.9.2010 
 

II. MsZ schvaľuje Alternatívu č.1 návrhu Dodatku 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  
      9.9.2010 

Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
13./ Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie II. štvrťrok 2013 
 

- materiál predložil Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta: 
- útvar hlavného kontrolóra vykonal za uplynulé obdobie II. štvrťroka 2013  nasledovné 

kontroly: 
• Následná finančná kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona 

č. 502/2001 o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v podmienkach mestskej samosprávy. Účelom kontroly bolo overiť objektívny stav 
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

• Následná finančná kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 
2012. Účelom následnej finančnej kontroly bolo overiť súlad poskytnutých dotácií 
a ich zúčtovanie s rozpočtovými pravidlami a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi so zameraním sa na správnosť a zákonnosť  
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• Kontrola vykonávania predbežnej kontroly podľa zák.č.502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov na Stredisku služieb 
školám 

 
Uznesenie MsZ č. 53/2013 

 
I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných  
      kontrolách podľa plánu za uplynulé obdobie II. štvrťroka 2013 

 
II. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 
      o vykonaných kontrolách podľa plánu za uplynulé obdobie II. štvrťroka 2013 

 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
 
 
14./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 
 

- Ing. Ján Winkler- hlavný kontrolór mesta predložil MsZ návrh plánu kontrol na II. polrok 
2013: 
 

1. Kontrola vymáhania daňových pohľadávok na dani z nehnuteľností za rok 2012 
a uplatňovanie sankčných mechanizmov voči fyzickým a právnickým osobám 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej 
činnosti za rok 2012 

3. Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Senec za obdobie I. polroka 2013 

4. Kontrola realizácie a financovania rekonštrukcie vstupnej brány na Slnečných jazerách JUH 
v správe SCR s.r.o. Senec 

5. Kontrola dodržiavania zák.č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti 
6. Kontrola  pokladničných operácií a za mesiac jún 2013 v pokladni MsÚ 
7. Kontrola dodržiavania Smernice o finančnom riadení a jednotnom poriadku účtovných 

dokladov v podmienkach Mesta Senec za I. polrok 2013 
 

Uznesenie MsZ č. 54/2013 
 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2013 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2013 

III. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle plánu 
kontrol na II. polrok 2013 

Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 4; 
 

 
15./ ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“  
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
- informovala, že projekt „Revitalizácia zóny Západ“ bol MsZ schválený dňa 21.06.2012. Dňa  
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   02.10.2012 bol predložený na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Oznam    
   ISRMO bol zrušený z dôvodu zmien podmienok poskytnutia o NFP. Dňa 02.05.2013 bola   
   vyhlásená nový výzva, v rámci tejto výzvy sa navrhované projekty uvedené v stratégii ISRMO  
    podávajú ako samostatné žiadosti. Ukončenie výzvy a posledný možný termín odovzdania  
   všetkých projektov je 02.09.2013 
- Mgr. Ožvald položil otázku, či spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta vo výške 5 % je  
   myslené na každý špecifický cieľ zvlášť 
- Ing. Kvál odpovedal kladne, suma sa bude odvíjať od vysúťaženej sumy  

 
Uznesenie MsZ č. 55/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 
 

1. Návrh na realizáciu projektu ISRMO OPBK-Senec, „Revitalizácia zóny Západ 
v meste Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej 
predloženie v rámci Výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO na predkladanie žiadosti o NFP 

  
2. Cieľ ISRMO,  ktorý je v súlade s platným Územným plánom mesta Senec a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec:  
 

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta revitalizáciou problémových  častí mesta a tým  
zvýšiť kvalitu života občanov predovšetkým v tej časti, ktorá  je ohrozená alebo  
postihnutá fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, 

 
3. Špecifické ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom mesta Senec 

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec  a sú súčasne 
cieľom jednotlivých projektových návrhov:  

 
Špecifický  cieľ 1: Vytvoriť atraktívny verejný priestor a jeho revitalizáciou zlepšiť 
životné podmienky a životné prostredie  obyvateľov mesta.   

    
Špecifický  cieľ 2: Zlepšením technického stavu budovy zvýšiť štandard poskytovaných 
služieb v procese vzdelávania. 

 
Špecifický  cieľ 3: Modernizáciou a rekonštrukciou Materskej školy  vytvoriť podmienky, 
ktoré prispejú k rozvoju osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, 
emocionálnej a morálnej oblasti.  
Špecifický  cieľ 4: Poskytovať  vysoko kvalitné  sociálne  služby, zabezpečiť 
humanizáciu a modernizáciu priestorov, v ktorých sú tieto služby poskytované, súčasne 
rozšírením   existujúcej kapacity  podporiť rozvoj nových sociálnych služieb. 
Špecifický  cieľ 5: Identifikovať a stanoviť oprávnenosť vybranej mestskej oblasti pre 
prípravu a realizáciu integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti 
 

4. Vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO – zónu Západ 

 
II. MsZ schvaľuje: 

 
1. Návrh na realizáciu projektu ISRMO OPBK-Senec, „Revitalizácia zóny Západ 

v meste Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej 
predloženie v rámci Výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO na predkladanie žiadosti o NFP 

  
2. Cieľ ISRMO,  ktorý je v súlade s platným Územným plánom mesta Senec a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec:  
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Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta revitalizáciou problémových  častí mesta a tým  
zvýšiť kvalitu života občanov predovšetkým v tej časti, ktorá  je ohrozená alebo  
postihnutá fyzickým zničením a sociálnym vylúčením, 

 
3. Špecifické ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom mesta Senec 

a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec  a sú súčasne 
cieľom jednotlivých projektových návrhov:  

 
Špecifický  cieľ 1: Vytvoriť atraktívny verejný priestor a jeho revitalizáciou zlepšiť 

životné podmienky a životné prostredie  obyvateľov mesta.   
    

Špecifický  cieľ 2: Zlepšením technického stavu budovy zvýšiť štandard poskytovaných 
služieb v procese vzdelávania. 

 
Špecifický  cieľ 3: Modernizáciou a rekonštrukciou Materskej školy  vytvoriť 
podmienky, ktoré prispejú k rozvoju osobnosti dieťaťa   v psychomotorickej, poznávacej, 
sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.  

Špecifický  cieľ 4: Poskytovať  vysoko kvalitné  sociálne  služby, zabezpečiť 
humanizáciu a modernizáciu priestorov, v ktorých sú tieto služby poskytované, súčasne 
rozšírením   existujúcej kapacity  podporiť rozvoj nových sociálnych služieb. 
Špecifický  cieľ 5: Identifikovať a stanoviť oprávnenosť vybranej mestskej oblasti pre 
prípravu a realizáciu integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti 
 

4. Vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO – zónu Západ 

Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
16./ ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“ / verejné priestranstvo / 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
 
Uznesenie MsZ č. 56/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 
 

1. Predloženie žiadosti o NFP  -„Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec 
“, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, 
Senec“, mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne 
Západ, Senec “, z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby  jeho 
realizácie, vo výške minimálne 5%  - 14 893,94 EUR, z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  297 878,86 EUR  

4.   Realizáciu žiadosti o NFP „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ ,Senec“, 
v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 
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5.   Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej 
analýzy – zóna Západ 

 
II. MsZ schvaľuje: 

 
1. Predloženie žiadosti o NFP  -„Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec 

“, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, 
Senec“, mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne 
Západ, Senec “, z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby  jeho 
realizácie, vo výške minimálne 5%  - 14 893,94 EUR, z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  297 878,86 EUR  

4.   Realizáciu žiadosti o NFP „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ ,Senec“, 
v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej analýzy 
– zóna Západ 

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

 
17./ ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“ / ZŠ J.G.Tajovského / 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
 
Uznesenie MsZ č. 57/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 
 

1. Predloženie žiadosti o NFP  - „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  školy J.G. 
Tajovského v Senci “,  ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  školy J.G. 
Tajovského v Senci “ mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  
školy J.G. Tajovského v Senci “, z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej 
doby  jeho realizácie, vo výške minimálne 5%  - 37 943,54 EUR, z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  758 870,87 EUR  

4. Realizáciu žiadosti o NFP „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  školy J.G. 
Tajovského v Senci “, v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste 
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Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci 
výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej analýzy 
– zóna Západ 

 
 

II. MsZ schvaľuje: 
 

1. Predloženie žiadosti o NFP  - „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  školy J.G. 
Tajovského v Senci “,  ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  školy J.G. 
Tajovského v Senci “ mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  
školy J.G. Tajovského v Senci “, z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej 
doby  jeho realizácie, vo výške minimálne 5%  - 37 943,54 EUR, z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 758 870,87 EUR  

4. Realizáciu žiadosti o NFP „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej  školy J.G. 
Tajovského v Senci “, v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste 
Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci 
výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej analýzy 
– zóna Západ 

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

 
18./ ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“ / MŠ Košická / 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
 
Uznesenie MsZ č. 58/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 
 

1. Predloženie žiadosti o NFP  -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Košická,  
v Senci“ ,  ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy 
Košická, v Senci“ ,  mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej 
školy Košická, v Senci“ ,  z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby  
jeho realizácie, vo výške minimálne 5%  - 45 000 EUR, z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  900 000 EUR  
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4. Realizáciu žiadosti o NFP -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Košická,  
v Senci“ , v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec 
dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej analýzy 
– zóna Západ 

 
II. MsZ schvaľuje: 

 
1. Predloženie žiadosti o NFP  -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Košická,  

v Senci“ ,  ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy 
Košická, v Senci“ ,  mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej 
školy Košická, v Senci“ ,  z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby  
jeho realizácie, vo výške minimálne 5%  - 45 000 EUR, z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  900 000 EUR  

4. Realizáciu žiadosti o NFP -„Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Košická,  
v Senci“ , v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec 
dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej analýzy 
– zóna Západ 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
19./ ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti“ / SSS / 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
 
Uznesenie MsZ č. 59/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 

1. Predloženie žiadosti o NFP  -„Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych služieb 
v Senci, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2.  Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych 
služieb v Senci, mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia strediska 
sociálnych služieb v Senci, z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby  
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jeho realizácie, vo výške minimálne 5%  - 47 359,20 EUR, z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  947 184,03 EUR  

4. Realizáciu žiadosti o NFP „Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych služieb 
v Senci, v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec 
dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej analýzy 
– zóna Západ 

 
 

II. MsZ schvaľuje: 
 

1.     Predloženie žiadosti o NFP  -„Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych 
služieb v Senci, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Senec 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia strediska 
sociálnych služieb v Senci, mestom Senec počas celej doby  jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
strediska sociálnych služieb v Senci, z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec 
počas celej doby  jeho realizácie, vo výške minimálne 5%  - 47 359,20 EUR, 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  
947 184,03 EUR  

4. Realizáciu žiadosti o NFP „Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych 
služieb v Senci, v rámci ISRMO OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste 
Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie 
v rámci výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 

5. Miesto realizácie projektu vo vybranej mestskej oblasti na základe socioekonomickej 
analýzy – zóna Západ 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
20./ ISRMO OPBK-Senec , „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej  a sociálnej starostlivosti“ / Socioekonomická analýza mesta / 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
 

Uznesenie MsZ č. 60/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 
 

1.Predloženie žiadosti o NFP  -„ Socioekonomická analýza mesta Senec “, ktorej ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Senec 
2.Zabezpečenie realizácie projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec “, mestom Senec 
počas celej doby  jeho realizácie 
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3.Realizáciu žiadosti o NFP „Socioekonomická analýza mesta Senec “, v rámci ISRMO 
OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 
sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 
4.Miesto realizácie projektu – Mestský úrad Senec 

 
II. MsZ schvaľuje: 

 
1. Predloženie žiadosti o NFP  -„ Socioekonomická analýza mesta Senec “, ktorej ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Senec a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Senec 
2. Zabezpečenie realizácie projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec “, mestom Senec 
počas celej doby  jeho realizácie 
3.  Realizáciu žiadosti o NFP „Socioekonomická analýza mesta Senec “, v rámci ISRMO 
OPBK - Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a 
sociálnej starostlivosti“ a jej predloženie v rámci výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO 
4. Miesto realizácie projektu – Mestský úrad Senec 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
21./ Zmluva o výpožičke 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
- informovala, že zmluva sa uzatvára v nadväznosti na projekt „ Terminál integrovanej dopravy  
   v Senci. Predmetom zmluvy je zapožičanie elektronických informačných tabúľ 
   vypožičiavateľovi do bezplatného užívania za účelom zverejňovania, aktualizácie a distribúcie  
  dát pre potreby prevádzkovania ZIS (Zástavkový informačný systém) 
- Mgr. Ožvald položil otázku, či informačné tabule ostanú vo vlastníctve mesta a či je v pláne  
   rozšírenie BID (Bratislavská integrovaná doprava) na Senec 
- Ing. Kvál odpovedal kladne, mesto má poistené celé dielo, povinnosť vyplýva zo zákona 
- PhDr. Németh- rozšírenie BID na Senec je v dlhodobých plánoch 
 

 
Uznesenie MsZ č. 61/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke - 2 ks tabúľ typu - EM 3x3 TLED 
a  3 ks tabúľ typu - EM42LCD za účelom zverejňovania, aktualizácie a distribúcie dát pre 
potreby prevádzkovania zástavkového informačného systému (ZIS), ktorý je súčasťou 
Terminálu integrovanej dopravy v Senci pre spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, 
a.s., Jašíkova 2 , 821 03 Bratislava na dobu určitú 5 rokov.  

 
II. MsZ súhlasí s uzatvorením Zmluvy o výpožičke - 2 ks tabúľ typu - EM 3x3 TLED a  3 ks 

tabúľ typu - EM42LCD za účelom zverejňovania, aktualizácie a distribúcie dát pre potreby 
prevádzkovania zastávkového informačného systému (ZIS), ktorý je súčasťou Terminálu 
integrovanej dopravy v Senci pre spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 
Jašíkova 2 , 821 03 Bratislava na dobu určitú 5 rokov. 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
22./ Správa o činnosti MsP v Senci za I. štvrťrok 2013 
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- materiál predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč- náčelník MsP v Senci 
- informoval, že v hodnotenom období prijali 1 sťažnosť na príslušníkov MsP, ktorá bola 

neopodstatnená; 
- príslušníci MsP zaznamenali a zaevidovali 204 pokút v blokovom konaní, vykonali 590 

zákrokov; 
 
 
 

- mali sme 2 medializované prípady- podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 378 
Trestného zákona- týranie zvierat a § 156 Trestného zákona- ublíženie na zdraví, ktoré 
z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti prevzali príslušníci štátnej polície; 

- najčastejšími priestupkami na úseku majetku sú krádeže tovaru v nákupných strediskách; 
- ďalej skonštatoval, že jednou z hlavných priorít MsP je zabezpečiť verejný poriadok 

a bezpečnosť občanov v priebehu kultúrno- spoločenských a športových podujatí v meste 
 
 

- Ing. Bittner sa informoval, z akého dôvodu neboli trestne stíhaní vandali, ktorí poškodili 
cintorín;  

- Ing. Kvál- zo zákona sa nejedná o taký delikt, aby boli stíhaní vo väzbe 
- Ing. Bittner- následne skonštatoval, že rampa na Lichnerovej ul. je pravidelne poškodená, 

navrhol v mesačníku Senčan verejne prezentovať osoby, ktoré rampu poškodia a žiadať od 
nich náhradu škody 

- Ing. Kvál sa vyslovil, že nie je zástancom rámp, ak niekto poškodí rampu úmyselne, škodu 
uhradí, väčšinou sa však jedná o náhodné poškodenia 

- Ing. Józan poukázal na bezpečnostnú otázku v meste, navrhol venovať sa jej vo väčšom 
rozsahu. Čo sa týka problému poškodzovania cintorína, je potrebné nájsť riešenie, aby sa tomu 
predchádzalo; ďalej navrhuje riešiť systematicky kamerový systém 

- p. poslanec sa vyslovil, že sa nevie stotožniť s tým, že podujatie „Senecké leto“ je pre mesto 
tak dôležité a potrebné, aby sa tým muselo zviditeľňovať, navrhol preveriť opodstatnenosť 
týchto akcií a prehodnotiť VZN mesta ohľadom bezpečnosti 

- p. Turanská s návrhom p. poslanca súhlasí, navrhuje v areáli SJ počas podujatí zakázať predaj 
alkohol. nápojov 

- Mgr. Ožvald- správu MsP prerokovali aj v priestupkovej komisii, členovia ju navrhujú 
schváliť 

- p. Nádaský- v otázke cintorína navrhuje vchod do areálu cez 1 vstupnú bránu; 
- následne sa vyjadril k k akcii „Senecké leto“ a skonštatoval, že zodpovednosť za maloletých 

majú rodičia 
- Ing. Kvál sa vyslovil, že kvôli istému percentu neprispôsobivých spoluobčanov s týmito 

akciami predsa neskončíme 
- Mgr. Hlaváč- pri takomto počte ľudí bol % zásahov mizivý 

 
 

- o slovo sa prihlásil p. Peter Szabo- riaditeľ MsKS a organizátor podujatia „Senecké leto“ : 
podujatie Senecké leto je krásna kultúrna akcia, ktorá reprezentuje mesto a na ktorú pravidelne  
prichádzajú návštevníci z rôznych krajov, sú spokojní, radi sa k nám vracajú. Toto podujatie  
robíme svojpomocne a povedať, že prináša len negatíva, je dehonestujúce pre organizátorov aj  
zamestnancov. Máme obrovský úspech, bolo predaných 22700  vstupeniek, vyzbieralo sa cca  
105.000,- € 

 
- p. Voško upozornil na alkoholom podgurážených ľudí pred bytovkami 
- Ing. Badinský vyjadril vďaku p. Mgr. Petrovi Slováčkovi- príslušníkovi MsP pre prevenciu za 

účasť na základných školách, na ktorých sa snaží formou prednášok viesť žiakov k väčšej 
bezpečnosti a prevencii 
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- p. Černay zopakoval svoj názor, ktorý vyjadril aj na MsR, že občania mesta nie sú spokojní 
s prácou štátnej polície, rozrastajú sa krádeže bytov aj rodinných domov, avšak objasnenosť je 
veľmi nízka 

- Ing. Józan akciu Senecké leto oceňuje, je úspešná, vyslovil sa, že nechce kritizovať, je však 
potrebné nájsť riešenia najmä z dôvodu bezpečnosti 

 
Uznesenie MsZ č. 62/2013 
 

I. MsZ prerokovala správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od     01.01.2013 do 
31.03.2013 

 
II. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2013 
do 31.03.2013 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
23./  Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2012 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- informoval, že materiál sa predkladá na schválenie do MsZ v zmysle Štatútu mesta Senec; 
- zápisy boli prerokované v komisii kultúry a rozvoja vzdelávania, opravy navrhované komisiou 

boli do Kroniky mesta zapracované 
- Mgr. Ožvald navrhol do budúcna konečné znenie zápisov pred zverejnením prekontrolovať 
- p. Černay sa vyslovil, že niektoré zápisy v kronike sú nedôležité 
- PhDr. Németh- v kronike chýbajú údaje o obyvateľoch ocenených BSK a to: v roku 2011 pri 

príležitosti Dňa učiteľov dostali ocenenie pani učiteľka Mgr. Marta Hospodárová, v roku 2013 
pani učiteľka Mgr. Alžbeta Ivanová a pán učiteľ Štefan Obselka zo SOŠ Senec. V novembri 
 2012 pani Margita Polák dostala najvyššie vyznamenanie BSK cenu Samuela Zocha za 
celoživotné aktivity v oblasti rozvíjania maďarskej kultúry a vzdelávania mládeže v 
maďarskom jazyku v Senci. 

- Ing. Gubáni skonštatoval, že v kronike je zapísané športové podujatie, ktoré sa neuskutočnilo 
 

Uznesenie MsZ č. 63/2013 
 

I. MsZ prerokovalo zápisy do mestskej kroniky za rok 2012.  
 

II. MsZ   súhlasí  so zápismi do mestskej kroniky za rok 2012 s pripomienkami 
           
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
24./ Vzdanie sa funkcie Kronikára Mesta Senec- Mgr. Boženy Venerčanovej 
 

- Ing. Karol Kvál informoval, že dňa 19.04.2013 sa Mgr. Božena Venerčanová z časových 
a osobných dôvodov písomne vzdala funkcie Kronikára mesta  

 
Uznesenie MsZ č. 64/2013 
 

I. MsZ berie na vedomie  vzdanie sa funkcie Kronikára Mesta Senec Mgr. Boženy 
Venerčanovej 

 
Hlasovanie:  
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Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
 
25./ Návrh na vymenovanie Mgr. Gábora Strešňáka do funkcie Kronikára Mesta Senec 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

Uznesenie  MsZ č. 65/2013 
 

I. MsZ  prerokovalo  predložený návrh na vymenovanie Mgr. Gabriela Strešňáka do funkcie 
Kronikára Mesta Senec. 
 

II. MsZ  súhlasí s vymenovaním Mgr. Gábora Strešňáka do funkcie Kronikára Mesta Senec. 
 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
26./ Návrh na udelenie ocenení- „Cena mesta“ a „Cena primátora mesta Senec za rok 2012“ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

- Mgr. Ožvald- v štatúte mesta sa píše, že ocenenie „Cena mesta“ je udeľované občanom 
oceneným Diamantovou Janského plaketou, nie Zlatou 

- Ing. Kvál skonštatoval, že aj ocenenie Zlatá Jánskeho plaketa je významná a je na poslancoch, 
či sa p. Žilincovi ocenenie odsúhlasí  

- Ing. Józan- členovia MsR navrhli p. Stankovi- dlhoročnému kostolníkovi v Senci udeliť 
namiesto ocenenia „Čestné občianstvo mesta Senec za rok 2012“ ocenenie „Cena mesta za rok 
2012“. Požiadal o udelenie slova Mgr. Ivanovi Fendekovi- navrhovateľovi p. Mateja Stanka 
na ocenenie „Čestné občianstvo mesta Senec za rok 2012“ 

- Mgr. Fendek dáva na zváženie poslancov odsúhlasiť p. Stankovi ocenenie „Čestné občianstvo 
mesta“, podľa jeho názoru by to bolo primeranejšie 

- Ing. Kvál p. Fendeka uistil, že členovia MsR nemali žiadny problém s udelením Čestného 
občianstva, len vzišla otázka, či je opodstatnené občanovi mesta udeliť ocenenie „Čestné 
občianstvo“ 
 

Uznesenie  MsZ č. 66/2013 
 

I. MsZ prerokovalo predložený návrh na udelenie „Čestné občianstvo mesta Senec za rok 2012“ 
, „Ceny mesta“ a „Ceny primátora mesta Senec“ za rok 2012. 

 
II. MsZ schvaľuje: 

 
a) udeliť Čestné občianstvo mesta Senec za rok 2012 in memoriam: 

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

b) udeliť Cenu mesta za rok 2012 : 
Mgr. Helena Čajková 

                                                               Ing. Alexander Matlák 
                                                                  Ing. Ján Tkáč 
                                                              Ľuboš Žilinec 
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                                                                Lucia Debnárová 
                                                            
                                           
           a oceneným vyplatiť peňažnú odmenu vo výške    600 Eur. 
 
Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 3; 
 

c) udeliť Cenu primátora mesta Senec za rok 2012: 
   Eva Casanova 

                                                                           Ildikó Madarászová   
                                                                           Seréna Jasaňová 
                                                                           Mgr. Mikuláš Végh 
                                                                           Mgr.art. Zdeněk Macháček 
      
           a oceneným  odovzdať vecný dar v hodnote  100 Eur.  
 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
27./ Počet volebných obvodov v meste Senec pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 
budú konať v roku 2014 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- skonštatoval, že každý poslanecký klub si zvolil zástupcu, ktorý sa zúčastnil na sedení 

ohľadom vytvorenia počtu volebných obvodov na MsÚ a dohodli sa na vytvorení 2 volebných 
obvodov 

- p. Voško- najspravodlivejšie by bolo mať 1 volebný odvod, žiadal vysvetliť skutočnosť, koľko 
poslancov bude v okrskoch, keď budú volebné obvody 2 alebo 5 

- Ing. Kvál- v zmysle zákona, ak je poslancov MsZ 12 a menej, môže byť 1 volebný obvod. Ak 
je poslancov 13 a viac, musia byť volebné obvody minimálne 2. Mesto Senec musí mať na 
súčasný počet obyvateľov zo zákona minimálne 2 volebné obvody. Ak sa odsúhlasí rovnaký 
počet  poslancov MsZ aj v budúcom volebnom období, t.j. 19, pri alternatíve 2 volebných 
obvodov a 10 volebných okrskoch bude vo väčšej časti mesta 10 poslancov, v menšej časti 9 
poslancov 

- p. Nádaský- poslanci sú poslancami celého mesta, nielen svojho volebného obdobia 
- p. Valachová skonštatovala, že s návrhom 2 volebných obvodov sa nestotožňuje, občania na 

takú zmenu nie sú zvyknutí a budú mať problém vyznať sa v tom;  
- Mgr. Ožvald informoval, že sa zúčastnil zasadnutia volebnej komisie, podľa jeho názoru 

najspravodlivejšie by bolo odsúhlasiť 17 volebných obvodov, pretože podľa jeho mienky 
v prípade, ak by sa v 1 obvode volilo 8-9 kandidátov na poslanca, je málo pravdepodobné, že 
volič bude kandidátov vo svojom obvode poznať a nebude ich môcť voliť podľa svojho 
najlepšieho úsudku. Naopak, malo by to politickú líniu, kde si voliči budú vyberať skupinu, 
v ktorej poznajú 2 kandidátov a zvyšných zvolia preto, lebo budú zaradení na nejakú 
kandidátku, preto si myslí, že je to opak toho, o čom má byť miestna demokracia. Z tohto 
dôvodu navrhuje najvyšší počet volebných obvodov, z navrhovaných alternatív sa prikláňa k 5 
volebným obvodom 

- Ing. Bittner- je potrebné vychádzať z momentálneho stavu počtu poslancov 
- p. Černay- najspravodlivejšie by bolo mať 1 volebný obvod, avšak chápe, že pri tomto počte 

obyvateľov to nie je možné 
- Ing. Badinský sa vyslovil, že o voľbách podľa jeho názoru nerozhoduje počet volebných 

obvodov, ale vôľa občanov. Ohľadom podozrenia z manipulácií nevie, prečo by to ako 
členovia klubu nezávislých poslancov mali podporovať, keďže nemajú ľudí ani v kontrolných 
orgánoch, avšak napriek tomu, že sú nestranní voľbám veria 
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- p. Černay- napriek tomu, že ako  nezávislí poslanci nemáme žiadnu registratúru v politických 
kluboch, pozorovateľov vo volebných obvodoch by sme mať mohli 

- Ing. Kvál poslancov uistil, že žiadne podvody sa nerobia 
- Ing. Gubáni- pripája sa k variante 5 volebných obvodov 
- p. Valachová položila otázku, koľkých pozorovateľov si môže zabezpečiť.  
- Ing. Kvál odpovedal, že toľko, koľko bude volebných okrskov 
- následne p. poslankyňa položila otázku, či v prípade, ak pozorovateľov využije väčšina 

kandidátov, bude kapacita volebných okrskov dostačujúca 
- Ing. Kvál odpovedal kladne 
- Ing. Winkler upozornil, že v uznesení má stáť „MsZ nie súhlasí, ale schvaľuje vytvorenie 

volebných obvodov“ 
 

Uznesenie  MsZ č. 67/2013 
 

I. MsZ prerokovalo predložený návrh na vytvorenie počtu volebných obvodov v meste Senec 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014.  

 
II. MsZ schvaľuje vytvorenie dvoch volebných obvodov v meste Senec pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2014. 
 
Hlasovanie:  
Za: 10, proti: 5, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
28./ Návrh na prevod správy- MŠ Kollárova 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
 

Uznesenie MsZ č. 68/2013 
 

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: 

  technické zhodnotenie (prestavba priestorov a rekonštrukcia práčovne) budovy MŠ 
Kollárova, súp. č. 591 postavená na pozemku C-KN parc. č. 926/2, vedená na liste 
vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 15.533,77 € (slovom: 
pätnásťtisícpäťstotridsaťtri eur a sedemdesiatsedem centov)  

na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23 v Senci, IČO: 318 16 746 na základe zmluvy 
o prevode správy ku dňu  1.7.2013.  

 
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:  

 technické zhodnotenie (prestavba priestorov a rekonštrukcia práčovne) budovy MŠ 
Kollárova, súp. č. 591 postavená na pozemku C-KN parc. č. 926/2, vedená na liste 
vlastníctva 6078, k.ú. Senec, obstarávacia cena = 15.533,77 € (slovom: 
pätnásťtisícpäťstotridsaťtri eur a sedemdesiatsedem centov)  

na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23 v Senci, IČO: 318 16 746 na základe zmluvy 
o prevode správy ku dňu  1.7.2013.  

 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4; 
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29./ Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena /Západosl. 
distribučná a.s./ 
 

- materiál predložil  Ing. Karol Kvál 
- komisia výstavby a ÚP odporúča zriadenie vecného bremena bez ďalších finančných  

   nárokov v prípade záujemcov o pripojenie na NN rozvody po zriadení vecného bremena  
   v prospech oprávneného; 

- finančná komisia odporúča zriadenie vecného bremena bezodplatne; 
- MsR súhlasí bezodplatne 
- Mgr. Ožvald položil otázku, či všetky pozemky, ku ktorým sa v súčasnosti zriaďuje vecné 

bremeno sú zaťažené inžinierskymi sieťami 
- Ing. Kvál odpovedal kladne, vyplýva to zo zákona 

 
 

 Uznesenie MsZ č. 69/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
- práva uloženia inžinierskych sietí – NN rozvodov zaťažujúce časti pozemkov v okrese 
Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Správy 
katastra Senec, a to: C-KN parc.č. 137 zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, C-
KN parc.č. 147/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1463 m2 a C-KN parc.č. 147/16 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 v rozsahu, ktorý bude stanovený 
geometrickým plánom v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi 
poverených osôb. Vecné bremeno sa zriadi ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú 
a bezodplatne. 
 

II. MsZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - práva 
uloženia inžinierskych sietí – NN rozvodov zaťažujúce časti pozemkov v okrese Senec, 
obec Senec, katastrálne územie Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 2800 Správy katastra 
Senec, a to: C-KN parc.č. 137 zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, C-KN 
parc.č. 147/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1463 m2 a C-KN parc.č. 147/16 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 v rozsahu, ktorý bude stanovený 
geometrickým plánom v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi 
poverených osôb. Vecné bremeno sa zriadi ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú 
a bezodplatne. 

 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 6 mesiacov  odo  

dňa schválenia tohto uznesenia. 
 

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

Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
30./ Informácia o modernizácii ČOV Senec 
 

- materiál predložil primátor mesta - Ing. Karol Kvál: 

- jestvujúcu ČOV prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe Zmluvy o 
zabezpečení odborného výkonu prevádzky v znení Dodatku č.1; Táto zmluva však nezaväzuje 
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BVS ako prevádzkovateľa, ktorý využíva majetok mesta pri svojej podnikateľskej činnosti a 
ktorý využívaním majetku mesta ( výstavbu financovalo mesto cez bankový úver) dosahuje 
zisk, k tomu, aby mestu platilo nájomné. Platba nájomného je pritom bežnou súčasťou tzv. 
prevádzkových zmlúv, ktoré majú vodárenské spoločnosti uzavreté s majiteľmi ČOV. Výška 
nájomného sa stanovuje obvykle  na základe výšky odpisov z majetku, ktorý predstavuje 
ČOV. Nájomné predstavuje cca 250 tis. eur ročne a ešte sa zvýši po ukončení modernizácie 
jestvujúcej ČOV; 

- mesto Senec na základe oznámenia BVS, a.s. o tom, že nebude v reálnom čase zabezpečovať 
Projekt pripojenia mesta Senec na ČOV v Bratislave – Vrakuni, musí zabezpečiť 
modernizáciu vlastnej ČOV vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Z tohto dôvodu navrhujeme 
financovanie cez nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie 
(OPŽP);  

- výzva OPŽP bola zverejnená 24.05.2013, termín podávania žiadostí: 20.08.2013; 
- je zrejmé, že  zmluva o prevádzke ČOV s BVS, a.s. je pre mesto nevýhodná a preto sa mesto 

bude snažiť dohodnúť s BVS, a.s. na platení nájomného vo výške ročných odpisov 
využívaného majetku mesta, v opačnom prípade bude mesto nútené zmluvu o zabezpečení 
prevádzky s BVS, a.s. ukončiť a zabezpečiť si prevádzku ČOV buď svojpomocne založením 
mestskej prevádzkovej spoločnosti alebo vstupom do obchodnej spoločnosti, ktorá by mala 
oprávnenie na prevádzkovanie ČOV a v ktorej by si mesto zabezpečilo majoritné akcionárske 
postavenie s majoritným zastúpením v orgánoch spoločnosti. S touto spoločnosťou by mesto 
následne uzatvorilo štandardnú Zmluvu o zabezpečení prevádzky mestskej ČOV, ktorá by 
zaviazala prevádzkovú spoločnosť platiť za používanie mestského majetku nájomné v 
obvyklej výške 

 
 
31./ Prenájom pozemku /Pyrostar/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy na dobu neurčitú; 
- finančná komisia odporúča predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3- mesačnou  

   výpovednou lehotou; 
- MsR súhlasí s prenájmom 

 
Uznesenie MsZ č. 70/2013 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť PYROSTAR – Jozef Takáč, Košická 24, 903 01 Senec o prenájom 
pozemku časť parc. č. 989/2 o výmere 7,2 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul.  pri 
vstupnej rampe na účely umiestnenia predajného stánku. 
 

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 má nájomca v nájme od mesta už 5 rokov, svoje povinnosti 
z platnej zmluvy si plní a  uvedený stánok plní aj funkciu prípojného miesta na elektrickú 
energiu pre vstupnú rampu na Lichnerovej ul.  

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku časť parc. č. 898/2 o výmere 7,2 m2, ktorý sa nachádza na 

Lichnerovej ul.  pri vstupnej rampe na účely umiestnenia predajného stánku za cenu v súlade s 
cenami uvedenými v bode 4. prílohy č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení 
s majetkom mesta t.j. 17,67 € / m2 / rok, na dobu neurčitú pre PYROSTAR – Jozef Takáč, 
Košická 24, 903 01 Senec. 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3; 
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32./ Prenájom pozemku /Hakobyan/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP súhlasí so zriadením letnej terasy podľa uvedeného návrhu; 
- nakoľko sa jedná o cenu podľa VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta,  

   materiál nebol predložený do finančnej komisie 
 
Uznesenie MsZ č. 71/2013 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť pani Lilit Hakobyan – Lahôdky Lili, Kollárova 2099/10, 903 01 
Senec o prenájom pozemku – cesta, Pk parc. č. 935/3 vedená v KN – v pozemkovej knihe ako 
neknihovaná parcela, identická s KN-c parc.č. 1197 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 
ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z.,  časť parc. č. 1197 o výmere 15 m2, ktorý sa nachádza na 
Hollého  ul.  pri prevádzke lahôdok LILI na účely umiestnenia 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 o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou lahôdok LILI, ktorej je pán 
Lilit Hakobyan majiteľ.  

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku– cesta, Pk parc. č. 935/3 vedená v KN – v pozemkovej 

knihe ako neknihovaná parcela, identická s KN-c parc.č. 1197 v k.ú. Senec v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť parc. č. 1197 o výmere 15 m2, ktorý sa 
nachádza na Hollého  ul.  pri prevádzke lahôdok LILI na účely umiestnenia letnej terasy za 
cenu v súlade s cenami uvedenými v bode 6. prílohy č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 
o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,52 € / m2 / rok, na dobu neurčitú pre Lilit Hakobyan – 
Lahôdky Lili, Kollárova 10, 903 01 Senec. 

 
Hlasovanie:  
Za: 12, proti: 0, zdržali sa: 4, neprítomní: 3; 
 
 
33./ Prenájom pozemku /Bohuš Baláž/ 
 

- o materiáli informoval Ing. Karol Kvál: 
- MsR súhlasí s prenájmom 

 
Uznesenie MsZ č. 72/2013 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť pána Bohuša Baláža, Lichnerova 2, 903 01 Senec o prenájom 
pozemku – cesta, parc. č. 936/6 vedenej v KN – v pozemkovej knihe ako neknihovaná parcela, 
identická s parc. KN-c parc.č. 3539 v k.ú. Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 
180/1995 Z.z.,  časť parc. č. 3539 o novej výmere 39 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej  
ul. č. 2  pri prevádzke PIZZA EXTRA 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 o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou PIZZA EXTRA, ktorej je pán 
Bohuš Baláž nájomcom.  

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku – cesta, parc. č. 936/6 vedenej v KN – v pozemkovej 

knihe ako neknihovaná parcela, identická s parc. KN-c parc.č. 3539 v k.ú. Senec v zmysle 
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z.,  časť parc. č. 3539 o novej výmere 39 m2, 
ktorý sa nachádza na Lichnerovej  ul. č. 2  pri prevádzke PIZZA EXTRA na účely rozšírenia 
letnej terasy za cenu v súlade s cenami uvedenými v bode 6. prílohy č. 4 k VZN mesta Senec 
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č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,52 € / m2 / rok, na dobu neurčitú pre pána 
Bohuša Baláža, Lichnerova 2, 903 01 Senec. 

 
Hlasovanie:  
Za: 6, proti: 10, zdržali sa: 0, neprítomní: 3; 
 

 
34./ Prenájom pozemku /Gastro Impresia s.r.o./ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP súhlasí so zriadením letnej terasy podľa uvedeného návrhu bez 

zabratia priestranstva pri budove; 
- nakoľko sa jedná o cenu podľa VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, 

materiál nebol predložený do finančnej komisie; 
- MsR súhlasí s prenájmom 

 
Uznesenie MsZ č. 73/2013 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť GASTRO IMPRESIA s.r.o., Kalinčiakova 1520/14, 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 a parc.č. 3444/1 v k.ú. Senec 
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č. 934/1 
o rozmeroch 6,3m x 4,3m, ktorý sa nachádza na Lichnerovej  ul. č. 26 pri prevádzke kaviarne 
na účely umiestnenia 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 o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s prevádzkou kaviarne, ktorú má GASTRO 
IMPRESIA s.r.o., Kalinčiakova 1520/14, 903 01 Senec v nájme.  

 
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 a parc.č. 3444/1 v k.ú. 
Senec v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z., časť pozemku, parc. č. 934/1 
o rozmeroch 6,3m x 4,3m, ktorý sa nachádza na Lichnerovej  ul. č. 26 pri prevádzke kaviarne 
na účely umiestnenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami uvedenými v bode 6. prílohy č. 4 
k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta t.j. 5,52 € / m2 / rok, na dobu 
neurčitú pre GASTRO IMPRESIA s.r.o., Kalinčiakova 1520/14, 903 01 Senec. 

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

 
35./ Prenájom pozemku /Attila Árva/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP nedoporučuje prenájom pozemku z dôvodu nevhodného zasiahnutia 

do pešej komunikácie, t.j. priľahlého chodníka; 
- nakoľko sa jedná o cenu podľa VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta, 

materiál nebol predložený do finančnej komisie; 
- MsR nesúhlasí s prenájmom 

 
Uznesenie MsZ č. 74/2013 
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I. MsZ prerokovalo žiadosť pána Attilu Árvu, Pezinská 20, 903 01 Senec o prenájom pozemku 
časť parc. č. 3441/1, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul.  pred obchodným domom KOCKA 
na účely rozšírenia letnej terasy 

 
II. MsZ nesúhlasí s prenájmom pozemku časť parc. č. 3441/1, ktorý sa nachádza na Lichnerovej 

ul.  pred obchodným domom KOCKA na účely rozšírenia letnej terasy z dôvodu nevhodnosti 
zasahovania do chodníka 

 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
36./ Prenájom nebytového priestoru /Sabová Viera/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- informoval, že mesto vypísalo výzvu na prenájom bufetu v areáli Parku oddychu, 

prihlásilo sa niekoľko firiem, najvyššiu ponuku dala p. Viera Sabová 
- p. Peter Szabo- riaditeľ MsKS v Senci informoval poslancov, že p. Sabová je jeho 

matka. Súťaž vyhrala, keďže dala najvyššiu ponuku za prenájom. Avšak začali sa šíriť 
rôzne ohlasy ohľadom príbuzenských vzťahoch a z tohto dôvodu p. Sabová od 
zmluvy odstúpila 

- Ing. Kvál- odstúpenie od zmluvy akceptuje, rokujeme s Piccard Senec, ktorý má 
záujem prevádzkovať predmetný bufet , samozrejme mesto vypíše novú súťaž, ktorú 
vyhrá záujemca s najvyššou ponukou 

- Mgr. Ožvald navrhol ponúknuť prevádzkovanie majiteľom bufetov na SJ 
- Ing. Kvál- oslovili sme ich, avšak nemali o to záujem 
 
 Primátor mesta navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ 

 
 
37./ Návrh na zriadenie vecného bremena- Dolomiti Real Slovakia, k.s. 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
- komisia výstavby a ÚP odporúča zriadenie vecného bremena k pozemku v rozsahu 

stanovenom geometrickým plánom za jednorázovú odplatu vo výške 200,- €; 
- finančná komisia odporúča zriadenie vecného bremena k pozemku v rozsahu 

stanovenom geometrickým plánom; 
- MsR súhlasí za jednorázovú odplatu vo výške 200,- € 

 
Uznesenie MsZ č. 75/2013 
 
I.   MsZ  prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena - práva trvalého umiestnenia 

a používania plynovej prípojky, ako aj práva prístupu za účelom jej opráv a údržby zaťažujúce 
pozemok v okrese Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, vedený na Liste vlastníctva č. 
2800 Správy katastra Senec, a  to C-KN parc.č. 5562/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
6109 m2 v rozsahu definovanom geometrickým plánom č. 562/2012 zo dňa 17.09.2012 
vyhotoveným spoločnosťou GEOMosT, s.r.o., úradne overeným Správou katastra Senec pod 
č. 1361/12 dňa 07.11.2012 v prospech spol. Dolomiti Real Slovakia, k.s. ako aj každodobého 
vlastníka pozemkov: C-KN parc. č. 5544/1, C-KN parc. č. 5544/8, C-KN parc. č. 5544/12, C-
KN parc. č. 5544/13 a C-KN parc. č. 5544/17 v k.ú. Senec.  

 Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú a za jednorázovú 
odplatu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur). 
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II.  MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena - práva trvalého umiestnenia a používania 
plynovej prípojky, ako aj práva prístupu za účelom jej opráv a údržby zaťažujúce pozemok 
v okrese Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec, vedený na Liste vlastníctva č. 2800 
Správy katastra Senec, a  to C-KN parc.č. 5562/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6109 
m2 v rozsahu definovanom geometrickým plánom č. 562/2012 zo dňa 17.09.2012 
vyhotoveným spoločnosťou GEOMosT, s.r.o., úradne overeným Správou katastra Senec pod 
č. 1361/12 dňa 07.11.2012 v prospech spol. Dolomiti Real Slovakia, k.s. ako aj každodobého 
vlastníka pozemkov: C-KN parc. č. 5544/1, C-KN parc. č. 5544/8, C-KN parc. č. 5544/12, C-
KN parc. č. 5544/13 a C-KN parc. č. 5544/17 v k.ú. Senec.  

 Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem, na dobu neurčitú a za jednorázovú 
odplatu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur). 

 
III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 6 mesiacov  odo  
dňa schválenia tohto uznesenia. 
 
IV.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III., toto uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 5; 
 
 
38./ Návrh na zriadenie vecného bremena /Miroslav Buchta/ 
 

- materiál predložil primátor mesta - Ing. Karol Kvál 
- komisia výstavby a ÚP odporúča odpredaj pozemku; 
- finančná komisia odporúča odpredaj pozemku za kúpnu cenu vo výške 120,- €/m2; 
- MsR neschvaľuje zriadenie vecného bremena 

 
Uznesenie MsZ č. 76/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena v prospech oprávnených - Valéria 
Horná a Miroslav Buchta, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených, predmetom 
ktorého je povinnosť Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na 
zaťaženej nehnuteľnosti – časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 ostatné plochy k.ú. Senec, 
právo prechodu a prejazdu oprávnených k rekreačnej chate postavenej na pozemku C-KN 
parc.č 2547, k.ú.Senec.  

 
II. MsZ neschvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech oprávnených - Valéria Horná 

a Miroslav Buchta, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených, predmetom ktorého je 
povinnosť Mesta Senec ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti – časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 ostatné plochy k.ú. Senec, právo 
prechodu a prejazdu oprávnených k rekreačnej chate postavenej na pozemku C-KN parc.č 
2547, k.ú.Senec.  

Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5; 
 
 
39./ Návrh na zriadenie vecného bremena- Západoslovenská distribučná a.s.- SJ JUH 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
- komisia výstavby a ÚP odporúča zriadenie vecného bremena v rozsahu stanovenom 

geometrickým plánom;  
- finančná komisia odporúča zriadenie vecného bremena bezodplatne; 
- MsR súhlasí so zriadením vecného bremena bezodplatne 
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Uznesenie MsZ č. 77/2013 
 
I.   MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena - práva uloženia inžinierskych sietí – 

káblov NN 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. 2387 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1016 m2, C-KN parc.č. 2371/1 ostatné plochy o výmere 30417 m2 
a C-KN parc.č. 2371/360 ostatné plochy o výmere 14 m2 v rozsahu stanovenom geometrickým 
plánom č. 1013/2013 zo dňa 08.02.2013 vyhotoveným Ing. Juraj Rašla CSc. GEO - OPTIKA 
v prospech Západoslovenská distribučná, 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 

 
II.  MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – káblov NN 

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. 2387 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1016 m2, C-KN parc.č. 2371/1 ostatné plochy o výmere 30417 m2 a C-
KN parc.č. 2371/360 ostatné plochy o výmere 14 m2 v rozsahu stanovenom geometrickým 
plánom č. 1013/2013 zo dňa 08.02.2013 vyhotoveným Ing. Juraj Rašla CSc. GEO - OPTIKA 
v prospech Západoslovenská distribučná, 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 

III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do 6 mesiacov  odo   
 dňa schválenia tohto uznesenia 
 
IV.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III., toto uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1, neprítomní: 5; 
 

 
40./ Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti a infraštruktúry /Fitti s.r.o., Lucia Sládečková/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál 
- komisia výstavby a ÚP odporúča odpredaj nehnuteľností a infraštruktúry; 
- finančná komisia odporúča odpredaj nehnuteľností a infraštruktúry za kúpnu cenu vo výške 

1,20 €; 
- MsR súhlasí s odpredajom nehnuteľností a infraštruktúry za kúpnu cenu vo výške 1,20 € 
- Ing. Bittner požiadal komisiu ŽP o vyjadrenie k žiadosti v časti Val s hniezdiskom včelárika 

zlatého, z tohto dôvodu navrhol z uznesenia vypustiť pozemok, na ktorom sa spomínaný val 
nachádza 

 
Uznesenie MsZ č. 78/2013 
 
I.  MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec Trnavská – 
Stará Tehelňa) Mestom Senec na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve po kolaudácii 
infraštruktúry a postavení 90 % rodinných domov za kúpnu cenu vo výške 1,20 €, a to: 

a) pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 8395: 
 - C-KN parc.č. 5234/23 ostatné plochy o výmere 6013  m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/36 ostatné plochy o výmere  337 m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/49 ostatné plochy o výmere 181 m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/60 ostatné plochy o výmere 140 m2 
 od spol. Fitti, s.r.o., SNP 13, 903 01 Senec, IČO: 46 664 181  
 

b) infraštruktúry: 
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 - pozemná komunikácia na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN 
 parc.č. 5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, k.ú. Senec, budovaná v zmysle stavebného 
 povolenia č.j. Výst. 327-12-Sc,Om zo dňa 28.3.2012,   
 - verejné osvetlenie na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN 
 parc.č.5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, k.ú. Senec, budované v zmysle stavebného 
 povolenia č.j. Výst. 2093-08- Sc,Om zo dňa 28.6.2011,   
 od Lucie Sládečkovej.  
 
II. MsZ  schvaľuje odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec Trnavská – Stará 
Tehelňa) Mestom Senec na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve po kolaudácii infraštruktúry a 
postavení 90 % rodinných domov za kúpnu cenu vo výške 1,20 €, a to: 
 

a) pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Senec, vedené na Liste vlastníctva č. 8395: 
 - C-KN parc.č. 5234/23 ostatné plochy o výmere 6013  m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/36 ostatné plochy o výmere  337 m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/49 ostatné plochy o výmere 181 m2,  
 - C-KN parc.č. 5234/60 ostatné plochy o výmere 140 m2  
 od spol. Fitti, s.r.o., SNP 13, 903 01 Senec, IČO: 46 664 181  
 
 

b) infraštruktúry: 
 - pozemná komunikácia na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN 
 parc.č. 5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, k.ú. Senec, budovaná v zmysle stavebného 
 povolenia č.j. Výst. 327-12-Sc,Om zo dňa 28.3.2012,   
 - verejné osvetlenie na C-KN parc.č. 5234/23, C-KN parc.č. 5234/36, C-KN 
 parc.č.5234/49, C-KN parc.č. 5234/60, k.ú. Senec, budované v zmysle stavebného 
 povolenia č.j. Výst. 2093-08- Sc,Om zo dňa 28.6.2011,   
 od Lucie Sládečkovej  
 
III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o o budúcej kúpnej zmluve do 6 mesiacov odo        dňa 
schválenia tohto uznesenia. 
 
IV.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III., toto uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
41./ Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti / B. Maczeáková/ 
 

- o materiáli informoval Ing. Karol Kvál: 
- informoval, že p. Maczeáková podala odvolanie voči výške kúpnej ceny odporučenej 

finančnou komisiou dňa 03.04.2013 a trvá na kúpnej cene vo výške 100,- €/m2 
- komisia výstavby a ÚP odporúča odkúpenie pozemku; 
- finančná komisia odporúča odkúpenie pozemku za kúpnu cenu vo výške 70,- €/m2; 
- MsR súhlasí s odkúpením pozemku za kúpnu cenu vo výške 100,- €/m2 

 
Uznesenie MsZ č. 79/2013 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie pozemku pre Mesto Senec, a to C-KN parc. č. 4511/2  
zastavané plochy o výmere 36 m2  od Beaty Maczeákovej, rod. Hanuščákovej za kúpnu cenu 
vo výške 100,- €/m2, t.j. 3.600,- € (slovom: tritisícšesťsto eur).  

 
II. MsZ schvaľuje  návrh na odkúpenie pozemku pre Mesto Senec, a to C-KN parc. č. 4511/2 
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zastavané plochy o výmere 36 m2  od Beaty Maczeákovej, rod. Hanuščákovej za kúpnu cenu 
vo    výške 100,- €/m2, t.j. 3.600,- € (slovom: tritisícšesťsto eur).  

 
III. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto  
 uznesenia. 

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

 
Hlasovanie:  
Za: 14, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 3; 
 

 
42./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Ivan Peťovský/ 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP neodporúča odpredaj pozemku; 
- finančná komisia neodporúča odpredaj pozemku;  
- MsR neschvaľuje odpredaj pozemku 

 
Uznesenie MsZ č. 80/2013 
 

I. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 3635/1 o výmere cca 22  m2 

v k.ú. Senec pre Ivana Peťovského a manželku Ľubicu Peťovskú. 
 

II. MsZ  neschvaľuje odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 3635/1 o výmere cca 22  m2 v k.ú. 
Senec pre Ivana Peťovského a manželku Ľubicu Peťovskú. 

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

 
43./ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti- Transpetrol, a.s. 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP neodporúča odpredaj pozemku a trvá na premiestnení oplotenia na  

   hranicu vlastného pozemku a na odstránení časti oplotenia, ktoré presahuje do časti pláže  
   a vody. Termín odstránenia oplotenia: do 31. mája 2013; 

- finančná komisia neodporúča odpredaj pozemku;  
- MsR súhlasí s odpredajom pozemku vo výške 140,- €/m2 
- Ing. Bittner sa vyslovil, že z morálnej stránky to nie je férové, spočiatku bol proti odpredaju 

pozemku, prihliadol však na to, že sumou z odpredaja sa pomôže napr. pri riešení otázky MŠ 
- Mgr. Ožvald s predajom pozemku súhlasí, len ho zaujalo, že sa zvýšila suma pozemku s tým, 

že pozemok najprv zabrali a teraz ho chcú odkúpiť. Položil otázku, či sa takýmto spôsobom 
bude rozhodovať aj v ostatných podobných prípadoch 

- Ing. Kvál odpovedal, že je to na poslancoch, avšak niektorí prenajímatelia týchto pozemkov 
možno ani nemajú vedomosť, že užívajú cudzie pozemky 

 
 
Uznesenie MsZ č. 81/2013 
 

I. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj pozemku, novovytvorenej C-KN parc. č. 2371/385  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 
44/2013 zo dňa 27.05.2013 vypracovaného GEODETIKA, s.r.o. pre Transpetrol, a.s., 
Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31341977 za sumu vo výške 140,- €/m2, spolu 40.460,- 
€. 
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II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa   § 9a  

ods. 8. písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže 
ide o priľahlý pozemok k objektu hotela DRUŽBA, súp. č. 2768 a k pozemkom C-KN parc. č. 
2371/12 a C-KN parc. č. 2371/165 vo vlastníctve nadobúdateľa, ktoré nadobúdateľ dlhodobo 
užíva.  

 
III. MsZ schvaľuje odpredaj pozemku, novovytvorenej C-KN parc. č. 2371/385 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 289 m2, k.ú. Senec na základe geometrického plánu č. 44/2013 zo dňa 
27.05.2013 vypracovaného GEODETIKA, s.r.o. pre Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 
Bratislava, IČO: 31341977 za sumu vo výške 140,- €/m2, spolu 40.460,- €. 

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

 uznesenia. 
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3; 
 
 
44./ Návrh na odpredaj nehnuteľností- Ing. Katarína Šutaríková 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- komisia výstavby a ÚP neodporúča odpredaj pozemku; 
- finančná komisia neodporúča odpredaj pozemku;  
- MsR s odpredajom pozemku nesúhlasí 

 
Uznesenie MsZ č. 82/2013 
 

I. MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemkov, a to C-KN parc. č. 2211/1, 2231/1 
 a 2199/5, k.ú. Senec pre Ing. Katarínu Šutaríkovú. 

 
II. MsZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemkov, a to C-KN parc. č. 2211/1, 2231/1 a 2199/5, 

 k.ú. Senec pre Ing. Katarínu Šutaríkovú. 
 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
 
45./ Rôzne 
 
45./ A Podporné stanovisko mesta k vybudovaniu telocvične v areáli Gymnázia A. Bernoláka 
v Senci 
 

- Ing. Karol Kvál informoval, že BSK v spolupráci so Školským športovým klubom GAB 
Senec o.z. majú záujem v rámci mesta Senec realizovať zámer výstavby telocvične v areáli 
Gymnázia A. Bernoláka v Senci; 

- na základe pretrvávajúcej potreby rozvoja športových aktivít žiakov požiadal poslancov MsZ 
o podporu tohto zámeru, nakoľko telocvičňa by bola prínosom pre športovú prípravu nielen 
žiakov Gymnázia v Senci, ale aj žiakov ostatných škôl nachádzajúcich sa v meste Senec 
 
Následne navrhol za zámer hlasovať : 

 
Uznesenie MsZ č. 83/2013 
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I. MsZ  schvaľuje vybudovanie telocvične v areáli Gymnázia A. Bernoláka v Senci 

 
Hlasovanie:  
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3; 
 
45./ B Poslanecký návrh Mgr. Zuzany Lovíškovej 
 

- Ing. Karol Kvál informoval o požiadavke členov Komisie cestovného ruchu pri MsZ odvolať 
z funkcie člena Komisie CR Ing. Evu Paulechovú z dôvodu, že sa nezúčastnila žiadneho 
rokovania komisie; následne požiadal členov Klubu nezávislých poslancov, aby na najbližšom 
zasadnutí MsZ navrhli nového člena komisie CR  

 
45./ C Poslanecký návrh Jany Turanskej 
 

- Ing. Karol Kvál informoval o poslaneckom návrhu p. Jany Turanskej na prijatie uznesenia,     
   že poslanci MsZ nebudú hlasovať a prijímať uznesenia k materiálom predloženým v deň  
   zasadnutia MsZ, ani k materiálom v bode „Rôzne“, nakoľko nemajú dostatočný čas na  
   prípravu k hlasovaniu; 

- vyslovil sa, že takéto uznesenie sme už na MsZ prijali na podnet Ing. Gašpara Józana; 
- musíme však myslieť na to, že niektoré situácie, ktoré majú osobitný význam pre mesto bude 

potrebné riešiť promptne 
 
 
45./ D Žiadosť o prehodnotenie stanoviska 
 

- Ing. Karol Kvál informoval, že na MsÚ bola prijatá žiadosť Ing. Rudolfa Bittnera  
   o prehodnotenie stanoviska k „Výzve na vrátenie dotácie II“. Informoval, že sa jedná o dotáciu  
   z rozpočtu mesta, ktorá bola poskytnutá Strednej odbornej škole v Senci  na základe Zmluvy   
   o poskytnutí dotácie č. 58/2012 vo výške 2.000,- €. Nakoľko však dotácia nebola zúčtovaná   
   v zmysle VZN mesta Senec č. 1/2012 ods. 2,3 mesto žiada o vrátenie dotácie. Medzičasom  
   prišlo k zmene vedenia SOŠ, z tohto dôvodu Ing. Ľubomíra Hrubanová- riaditeľka školy  
   písomne požiadala mesto o prehodnotenie situácie; 

- skonštatoval, že to nemôžeme urobiť, bol by to precedens 
- Ing. Matúšová informovala, že už bol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu 

 
 

 
45./ D Žiadosť o prejednanie petície za navýšenie kapacít Materských škôl 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál: 
- informoval, že dňa 29.05.2013 bola od OZ Moje Mesto prijatá petícia za navýšenie kapacít  

    MŠ v meste od šk. roku 2013/2014 o minimálne 100 miest; 
- petíciu rieši Ing. Vlasta Kolenová- právny referát mesta, v ktorého pracovnej agende je 

šetrenie sťažností a petícií; vyslovil sa, že v zmysle platnej legislatívy bude vyzvaný petičný 
výbor na stretnutie, dáme na vedomie všetkým poslancom MsZ, aby sa mohli zúčastniť; 

-  počet zapísaných detí do MŠ na šk. rok 2013/2014 je 502, z toho bolo prijatých 180;  
-  počet neprijatých detí je 322, z toho 164 nenaplňali kritériá na prijatie; 

- skonštatoval, že mesto v súčasnosti nemá vhodný pozemok , ktorý by bol v blízkosti  
   inžinierskych sietí, sme si však vedomí tohto problému a nie je pravda, že ho neriešime; 
-  je ukončené  výberové konanie na dodávateľa stavby na MŠ Kysucká- 2 triedy s počtom 36  
   žiakov;  

- na MŠ Kysucká sme otvorili 1 triedu a na Kollárovej 3 triedy; 
- v rámci projektu ISRMO je naplánovaná aj rekonštrukcia a modernizácia MŠ Košická; 
- spolupracujeme s obcou Blatné, kde nám zatiaľ umiestnili 6 detí; 
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- obec Hurbanova Ves má prázdnu budovu MŠ, rodičia o to majú záujem, mesto má v pláne  
   budovu prenajať a sfunkčniť prevádzkovanie MŠ pre potreby nášho mesta 
 

- p. Valachová informovala, že účelom tejto petície bolo, aby sa rodičia zaktivizovali 
a poukázali mestu, čo je pre nich prioritou. Tento koncept predstavila na zasadnutí MsZ 
v 9/2012, nebol však akceptovaný 

- p. Černay sa vyslovil, že mesto tento problém chápe a s plnou vážnosťou rieši. Avšak riešiť 
problémy petíciou je jednoduché, pre každého občana je priorita iná, nie je možné vyhovieť 
všetkým naraz. Je nemorálne sľúbiť niečo, čo sa nedá splniť 

- p. Valachová oponovala, že občanom petíciou nič nesľubovala, len tým chcela poukázať na 
problém, ktorý je potrebné riešiť 

- p. Nádaský skonštatoval, že väčšina poslancov MsZ sa sedenia na MsÚ ohľadom MŠ 
zúčastnila, čo svedčí o tom, že majú záujem tento problém riešiť 

- PhDr. Németh- sedenia na MsÚ sa osobne zúčastnila. MŠ podporuje, o probléme vieme, je 
potrebné ho riešiť, v minulosti sme už urobili konkrétne kroky. Máme však aj iné problémy, 
napr. problém so sociálnym zabezpečením starších občanov mesta, chýbajúce parky, opravy 
cestných komunikácií. Vieme, čo je našou povinnosťou, žiaľ, naše možnosti sú ohraničené, 
musíme vychádzať z rozpočtu mesta a z dôležitosti. Ako poslanci sme dohodli, aké budú naše 
kroky, aby sme oprávnené požiadavky našich občanov dokázali naplniť. Robíme všetko, čo je 
v našich silách a budeme to robiť aj naďalej, ale naraz sa to nedá 

- p. Turanská- za túto situáciu sú zodpovední poslanci, poschvaľovali ste zmenami a doplnkami 
veľa území, na ktorých sa spúšťa výstavba bez toho, aby ste developerov zaviazali, aby nám 
vybudoval vybavenosť. Následne sa p. poslankyňa obrátila na p. Černaya s tým, že aj on 
zarobil na takomto území, ktoré sa zdevelopovalo a občania sa teraz sťažujú, že nemajú 
prístupovú cestu do mesta 

- p. Černay- ÚP mesta bol odsúhlasený v roku 1994, v tom období nebol poslancom MsZ 
žiadny zo súčasných poslancov. Čo sa týka developerov, súhlasí s tým, avšak vyslovil sa, že 
mala dať do ÚP návrh. P. poslankyňu uistil, že zamestnal 50 ľudí, 10 z nich zabezpečil 
ubytovanie, to je konštruktívne. Nepotrebuje sa tým však verejne chváliť, ani z toho vytĺkať 
politický kapitál, len tým chcel poukázať na rozdiel medzi nimi. Skonštatoval, že je 
najjednoduchšie vytvoriť si internetovú stránku, kde prácu poslancov skritizujú a nikdy nič 
nepochvália. On sám by si nikdy nedovolil povedať o nich, že v živote nič nedokázali. 
Vyslovil sa, že pp. Turanská a Valachová majú problém zrealizovať sľuby. Požiadal ich, aby 
občanom sľubovali len to, čo je aj zrealizovateľné 

- p. Nemcová sa obrátila na p. poslankyne s otázkou, či majú pocit, že poslanci MsZ pre mesto 
nerobia nič. Poslanci majú za sebou prácu, na ktorú môžu byť hrdí. Vy ste za 2 a pol roka 
neurobili nič okrem zrealizovania petícií a škriepok, preto nemáte právo negatívne hodnotiť 
prácu poslancov. Vyslovila sa, že práve ony sú tie, ktoré dávajú občanom mesta populistické 
sľuby, bojujú proti poslancom mesta a podceňujú ich prácu 

- o slovo požiadala p. Krajčovičová- vyslovila sa, že sa jedná o závažný problém a vôľu 
občanov. Doterajšie opatrenia neviedli k vyriešeniu problému, počty sa napriek riešeniam 
stále zvyšujú. Vyjadrila spokojnosť, že mesto prichádza s alternatívou 

- Ing. Józan zdôraznil myšlienku p. primátora, že majú konštruktívny návrh ohľadom MŠ, je 
presvedčený, že k spokojnosti občanov aj mesta; skonštatoval, že na zasadnutí MsZ sa majú 
hľadať riešenia aktuálnych problémov, vyzval poslancov, aby štýl práce nasmerovali ku 
konštruktívnym návrhom  

- Ing. Kvál sa obrátil na pp. Turanskú a Valachovú s tým, že klamú a zavádzajú občanov 
a vždy, keď sa vyskytne nejaký problém, namiesto toho, aby prišli na MsÚ za vedením 
a pokúsili sa nájsť riešenie, obrátia sa na médiá alebo ministerstvá; 

- vyslovil sa, že počas posledných rokov sa počet obyvateľov mesta rapídne nezvýšil, ľudia do 
nášho mesta prišli najmä kvôli pracovným miestam. Máme viac MŠ, než sme povinní zo 
zákona. Je mu ľúto mladých rodín a túto situáciu považuje za veľmi dôležitú.  

- Mgr. Ožvald skonštatoval, že problém nie je len s materskými školami, ale aj so základnými, 
tiež cestnými komunikáciami, dopravou. Malo by nás to upozorňovať na to, že k ÚP treba 
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prikladať väčší dôraz a predtým, než sa povolí výstavba v ďalších častiach mesta, malo by to 
byť predtým vyriešené 

- Ing. Kvál súhlasí, vo veľkých developerských projektoch sú dohodnuté adekvátne podmienky, 
ktoré sa musia dodržať;  

- Následne primátor mesta ubezpečil všetkých, že vedenie mesta ako aj poslanci MsZ na 
vyriešení tohto problému pracujú a robia všetko pre to, aby uspokojili čo najväčší počet 
obyvateľov 

 
 

- Primátor mesta privítal Ing. Alexandra Matláka, bývalého predsedu ŠK SFM Senec a ponúkol 
mu slovo 

- Ing. Matlák poslancov oboznámil, že dňa 04.06.2013 požiadal klub o uvoľnenie z funkcie 
predsedu klubu, novým predsedom OZ ŠK SFM sa stal p. Denis Marton. Skonštatoval, že 
vedenie klubu robili vždy všetko pre to, aby klub napredoval. Následne vyjadril p.poslancom 
vďaku za podporu klubu ŠK SFM ako aj za osobnú podporu 

 
Interpelácie: 
 

- Ing. Badinský vyslovil vďaku vedeniu mesta, poslancom aj náčelníkovi MsP za spoluúčasť 
pri organizovaní 15. ročníka Medzinárodného turnaja vo futbale, vyslovil sa, že všetci 
zúčastnení boli nadmieru spokojní 

- Ing. Józan požiadal o výmenu 3 ks poškodených stromov /briez/ na Pezinskej ceste 
- z dôvodu  stekania vody v mestskej časti Pincešor navrhol osadiť mreže na zachytávanie 

nečistôt 
 

- p. Voško žiada o odstránenie stánku p. Jozefa Takáča oproti SLSP 
- Ing. Kvál odpovedal, že je to v riešení; 
- ďalej p. poslanec požiadal osadiť smetné koše pred nákupným strediskom Coop Jednota na 

Nám. 1. mája a premaľovať parkovacie miesta na Jesenského, Kollárovej a Hurbanovej ul. 
 

- Ing. Gubáni navrhol osadiť merače rýchlosti na Jánošíkovej ul. 
 
 

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 20.06.2013: 
 
 
 
MUDr. Emese Dobošová   ............................................... 
 
Zdenek Černay    ............................................... 
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Zapísala: 
Silvia Némethová 
V Senci, dňa 21.06.2013 



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

 
Priezvisko 
meno, titl. 

 
Hlas.za 
program 
 

Ihrisko 
Tomáš 
Szabo 

Dodatok 
2 k VZN 
1/2011 
Návrh č.1 

 
 
 
Návrh č.2 
Podľa 
uzn. 

Minigolf. 
Ihrisko 

Výročná 
správa 

Zmena 
rozpočtu 
mesta 
 

Zmena 
rozpočtu 
MsKS 
 

Peňažný 
účelový 
fond ŠK 
SFM 

Dodatok č.1 
k VZN 4/2011 

ZPOZ 

 44/2013  45/2013 46/2013 47/2013 48/2013 49/2013 50/2013 51/2013 52/2013 

Jana Turanská Z O O Z Z Z O Z P Z Z 

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

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

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

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

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

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

Helena Nemcová Z Z O Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

Roman Voško Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z N 

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

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

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

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

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

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

Zdenek Černay Z Z O Z Z Z Z Z Z Z Z 

Z – hlasoval za 12 13 2 14 16 16 14 14 13 16 15 

P – hlasoval proti 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

O – zdržal sa hlasovania 0 2 13 2 0 0 1 0 0 0 0 

N – neprítomní 7 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Priezvisko 
meno, titl. 

 
Info HK 
o kontr. 
činnosti 
za II. 
štvrťrok  
 

Plán 
kontr. 
Činnosti 
na II. 
polrok 

ISRMO 
Sumár 

ISRMO 
verejné 
priestr. 

ISRMO 
ZŠ 
Tajovskéh
o 

ISRMO  
MŠ Košická 

ISRMO 
SSS 

ISRMO 
Socioek. 
analýza 
 

Zmluva 
o výpožičk
e 

Správa MsP Schválenie 
zápisov 
kronika 2012 

53/2013 54/2013 55/2013 56/2013 57/2013 58/2013 59/2013 60/2013 61/2013 62/2013 63/2013 

Jana Turanská Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Martina Valachová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

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

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

Helena Nemcová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gašpar Józan Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

Roman Voško N N Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

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

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

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

Zdenek Černay Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Z – hlasoval za 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

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

O – zdržal sa hlasovania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N – neprítomní 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Priezvisko 
meno, titl. 

   
Vzdanie 
sa Mgr. 
Venerčan
ovej 
 

Vymenov
anie 
kronikára 
mesta 

Udelenia 
ocenenia 
1.hlasov. 
Čestné 
občianst. 

 
 
2.hlasov. 
Cena 
mesta 

 
 
3.hlasov. 
cena 
primátora 

Počet 
volebn. 
obvodov 

Prevod 
správy 
MŠ 
Kollárová 

Zmluva 
o bud. 
zmluve 
Západ. Distr. 

Pyrostar 
 

Hakobyan Baláž Gastro 
Impresia s.r.o

64/2013 65/2013 66/2013   67/2013 68/2013 69/2013 70/2013 71/2013 72/2013 73/2013 

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

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

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

MUDr. Marián Príbelský, CSc. Z Z Z Z Z P Z Z Z Z P Z 

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

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

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

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

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

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

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

Roman Voško Z Z Z Z Z O Z Z Z Z P Z 

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

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

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

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

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

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

Zdenek Černay Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Z – hlasoval za 16 16 16 13 16 10 15 15 16 12 6 16 

P – hlasoval proti 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 

O – zdržal sa hlasovania 0 0 0 3 0 1 0 1 0 4 0 0 

N – neprítomní 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
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20. júna 2013 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

 
Árva 
 

Sabová  Dolomiti  Buchta  Vecné 
bremeno 

Fitti s.r.o.  Maczeákov
á 

Peťovský 
 

Transpetrol Šutaríková Telocvičňa 
Gymnázium 
A. Bernoláka 

74/2013 materiál 
stiahnutý  

75/2013 76/2013 77/2013 78/2013 79/2013 80/2013 81/2013 82/2013 83/2013 

Jana Turanská Z  Z Z Z Z O Z Z Z Z 

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

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

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

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

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

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

Helena Nemcová O  Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

Ing. Gašpar Józan Z  Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

Roman Voško Z  N N N Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

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

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

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

Zdenek Černay Z  Z Z Z Z Z Z Z Z Z 

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

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

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

N – neprítomní 3  5 5 5 3 3 3 3 3 3 
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