Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 12. decembra 2013
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Mgr. Rudolf Galambos
Mgr. Maroš Ožvald

Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal IX. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku
2013 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia MsZ Ing. Karol Kvál - primátor mesta určil pp. Mgr. Rudolfa Galambosa a Mgr.
Maroša Ožvalda. P. Jana Turanská sa ospravedlnila vopred, že na rokovanie zastupiteľstva
príde neskoršie. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava Gašparová.
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
6. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2014 – 2016
7. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Senci na roky 2014 - 2016
8. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
9. Návrh na odpis pohľadávok Mestské kultúrne stredisko
10. Skončenie funkčného obdobia Hlavného kontrolóra a návrh termínu voľby Hlavného
kontrolóra Mesta Senec
11. Určenie pracovného úväzku Hlavného kontrolóra Mesta Senec
12. Náležitosti prihlášky pre uchádzačov o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec
13. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
14. Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na rok 2014
15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (školstvo)
16. Návrh na prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku mesta (Malý Biel)
17. Prenájom časti nebytového priestoru (VÚB)
18. Prenájom nebytového priestoru (Nádaský)
19. Prenájom nebytového priestoru (Kardošová)
20. Prenájom nebytového priestoru (VA-SI, s.r.o.)
21. Prenájom pozemkov (TJ Slávia Senec)
22. Návrh na zámenu nehnuteľností (Šupala)
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ševec)
24. Návrh na odpredaj, resp. prenájom nehnuteľnosti (Kamenár)
25. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
26. Rôzne
27. Záver
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3. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

-

-

-

-

p. primátor informoval poslancov o dianí v meste za uplynulé obdobie od ostatného
zasadnutia mestského zastupiteľstva:
na konci októbra bola skolaudovaná prístavba dvoch nových tried na MŠ Kysucká.
Následne na to nás čakala inštalácia vnútorného zariadenia a 18.11.2013 nastúpilo do
škôlky 38 detí,
1. novembra bola spustená Miestna autobusová doprava zadarmo pre všetkých
cestujúcich v našom meste. Grafikon jázd bol vypracovaný v spolupráci referátu
dopravy na mestskom úrade s dopravným inžinierom a s prevádzkovateľom MAD.
Skúšobná doba do 15.12.2013 na vychytanie nedostatkov, ktoré je možné operatívne
zmeniť. Je nutné si však uvedomiť, mestský autobus je len jeden, takže nebudeme
môcť vyhovieť všetkým požiadavkám občanov,
13.11.2013 sa uskutočnil okrúhly stôl,
zadali sme vypracovať štúdiu na nadstavbu a dostavbu Základnej školy na Mlynskej
ul. Projekt sa plánuje zrealizovať tak, aby sa v školskom roku 2015/2016 mohlo
otvoriť cca 10 nových tried aj s technickými a sociálnymi miestnosťami. Zároveň
bude treba rozšíriť aj zborovňu pre pedagógov, ktorá už v súčasnosti nepostačuje
počtu učiteľov na škole. Samozrejme realizácia projektu je závislá na vývoji finančnej
situácie mesta,
projekt rekonštrukcie objektu na Slnečných jazerách juh na materskú školu je v štádiu
spracovávania podkladov na vyhlásenie verejného obstarávanie ešte na prelome roku,
projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia sa dostáva do finálnej fázy. Do konca roka
by mali byť práce ukončené,
vedenie mesta rokovalo so spoločnosťou ohľadne projektu „Karta Senčana“.
Realizácia projektu sa plánuje financovať Oblastnou organizáciou CR,
5.12.2013 sa otvorili Mestské vianočné trhy na námestí, ktoré budú otvorené až do
víkendu pred vianočnými sviatkami,
6.12.2013 bolo slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí a stretnutie
Mikuláša s deťmi nášho mesta, ktoré malo u detí veľmi pozitívny ohlas,
keďže mesto malo viacero sťažností na opakujúci sa zápach v meste v okolí lokality
„Za Štiftom“, písomne sme oslovili príslušný orgán štátnej správy – Slovenskú
inšpekciu životného prostredia o vykonanie kontroly prevádzky Skládky TKO ako aj
Bioplynovej stanice Senec, ktorá sa nachádza v blízkosti skládky. Cieľom kontroly je,
aby svojimi meracími zariadeniami pokúsili zistiť pôvodcu zápachu, čo ho spôsobuje
a aká miera škodlivosti je merateľná na zdraví.
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4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014
-

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložil Ing. Ján Winkler – hlavný
kontrolór Mesta Senec

Uznesenie MsZ č. 122/2013
1. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Senec
k návrhu rozpočtu na rok 2014 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2016
2. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Senec
k návrhu rozpočtu na rok 2014 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2016
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
-

návrh VZN predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky mesta, ktorá
o.i. záverom uviedla, že predložený návrh VZN bol prerokovaný vo Finančnej
komisii, na zasadnutí mestskej rady, vyvesený na úradnej tabuli mesta, aby sa mohli
k nemu obyvatelia vyjadriť (neboli doručené žiadne pripomienky). Finančná komisia
ako aj MsR odporučila zastupiteľstvu VZN odsúhlasiť.

Uznesenie MsZ č. 123/2013
1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1.1.2014
2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od
1.1.2014 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;

6. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2014 – 2016
-

návrh rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016 na jednej strane na
základe
predpokladaných príjmov mesta a na strane druhej na základe odôvodnených
požiadaviek príslušných odborov, oddelení a referátov MsÚ na budúce obdobie
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-

-

-

spracovala a zostavila a zároveň prítomných členov MsZ informovala Ing. Janette
Matúšová – vedúca Odboru ekonomiky mesta;
Ing. Agárdy – k materiálu sa vyjadril ako predseda Finančnej komisie pri MsZ
v Senci. Návrh rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisii. Navrhovaný rozpočet
na rok 2014 je o viac ako 3 milióny vyšší ako v r. 2013. So žiadanými peniazmi
z eurofondov bude reálne navrhovaný rozpočet splniť. Zaujímal sa, z čoho pozostáva
suma navrhovaná na mestskú chatu Olympik. Podľa plánovaného rozpočtu mestu sa
nepodarí stavbu Mestského domu (MD) dokončiť ani do r. 2016. Výstavbu Mestského
domu si poslanci určili ako jednu z priorít. Je potrebné, aby sa občanom vysvetlilo, že
tento záväzok nebolo možné splniť, nakoľko peniaze, ktoré boli vyčlenené na stavbu
MD budú použité na rozširovanie materských škôl, nakoľko v meste vznikla situácia,
ktorú je potrebné riešiť s nedostatkom voľných miest v materských školách.
Poďakoval za prehľadný a dobre spracovaný materiál a odporučil navrhovaný
rozpočet schváliť.
Ing. Matúšová – vyjadrila sa k otázke Ing. Agárdyho ohľadne chaty Olympik.
Výdavky budú použité na kúrenie, elektrickú energiu, vodné a stočné, všeobecný
materiál (hygienické a čistiace potreby), drobná údržba priestorov a interiérové
vybavenie.
Ing. Kvál – je potrebné, aby sme občanov informovali prečo nebude splnená jedna zo
základných priorít MsZ - výstavba Mestského domu. Vyskytol sa problém
s nedostatkom voľných miest v materských školách. Mestský dom je potrebný, ale
zhodnotili sme že umiestnenie detí v MŠ je dôležitejšie. Deti z MŠ za pár rokov budú
navštevovať základné školy, preto budeme musieť rozširovať počet tried v ZŠ. Na
základe tohto dopytu sme dali vypracovať štúdiu na nadstavbu a prístavbu ZŠ
Mlynská.
Ing. Józan – nadviazal na slová p. poslanca Ing. Agárdyho. Za tie roky čo je
poslancom, nebol takto ťažko a zodpovedne pripravený rozpočet. Poďakoval
ekonomickému oddeleniu za zodpovedne pripravený materiál. Skonštatoval, že celý
rozpočet závisí od príjmu. Bol by veľmi rád, keby sa našli zdroje – príjmy, s ktorými
sa v rozpočte nepočíta a následne by sa mohli aj výdavky upraviť podľa potreby.
Uviedol príklad s podielovými daňami. Vypočítal, že keď v meste žije 400
obyvateľov, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Senec, mesto prichádza
o 113.000,- € na podielových daniach. Myslí si, že toto číslo je podhodnotené. Na
začiatku volebného obdobia poslanci mali určité priority (Mestský dom, Mestská
športová hala). Všetko plány sme museli dať do pozadia, nakoľko prišiel problém
s nedostatkom miest v MŠ a ZŠ. V budúcnosti nemôžeme všetky príjmy mesta dávať
do školstva. Využil prítomnosť p. vicežupanky, oslovil politické strany, ktoré pôsobia
v meste, aby využili všetky svoje možnosti a hľadali riešenia, ako by mesto dostávalo
podielové dane na všetkých občanov žijúcich v meste. Pretože mesto takto prichádza
o obrovské financie. Rezervy v príjmovej časti vidí v položkách: užívanie verejného
priestranstva, príjmy z prenajatých budov, poplatky za parkovanie a reklamu.
Podotkol, že v posledných rokoch sme si zvykli na určitý štandard vo výdavkovej
časti. Nie je automatické, samozrejmé ani trvalé, to čo ľudia od mesta dostávajú.
Všetko niečo stojí a musíme mať na to peniaze. Napr. autobusová doprava (MAD)
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v meste. Momentálne je zadarmo. Ak mesto nebude mať dostatok finančných
prostriedkov, tak MAD spoplatní a peniaze využije na iné potreby mesta. Jarné
a jesenné upratovanie stojí mesto nemalé finančné prostriedky. V budúcnosti možno
budeme musieť zabehnutý režim pri upratovaní mesta zmeniť. Pri poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta pre kluby a organizácie pôsobiace v meste rešpektujeme výstup
z komisií. Mesto dáva do športu, kultúry či sociálnej oblasti peniaze. Poskytnuté
dotácie, to je niečo navyše. Môžeme robiť len to, na čo máme peniaze. Finančná kríza
je na celom svete a neobchádza ani Mesto Senec. Všetko niečo stojí.
p. Nádaský – informoval, že návrh rozpočtu bol prerokovaný na podnikateľskej
komisii za účasti Ing. Matúšovej. Na podnikateľskej komisii padol návrh, že mesto by
sa mohlo zaťažiť úverom, ak na svoje plánované investície nemá dostatok finančných
prostriedkov.
Ing. Bittner – je potrebné upriamiť pozornosť na prihlasovanie sa občanov žijúcich
v meste na trvalý pobyt. Ľudí s TP v meste motivovať maximálnymi výhodami.
Ing. Kvál – pripravovanou Kartou Senčana by sme chceli zvýhodniť občanov trvalo
žijúcich v meste.
p. Valachová – zaujímala sa o položku v rozpočte „údržba verejného osvetlenia zmluvná“, kde ja na rok 2014 rozpočtovaná suma 23.195,- €. Podľa Energetického
auditu verejného osvetlenia mesta Senec bolo projektované a kalkulované, že po
modernizácii VO by mali byť náklady na položku údržba VO rozpočtované sumou
3.000,- €. Podľa auditu bolo rátané s tým, že po modernizácii osvetlenia náklady na
elektrickú energiu budú 52.000,- €/rok. Avšak na elektrickú energiu máme
rozpočtovaných 90.000,-€ - čo je veľký nepomer oproti auditu. Bolo by vhodné, aby
sa pri obstarávaní vecí, projektov, tovaru firmy oslovovali, aby služby a tovar poskytli
za čo najnižšie ceny. Prítomných informovala, že energetický audit VO mesta Senec je
verná kópia energetického auditu VO mesta Nitra. Energetický audit mesta Nitra,
Pezinok a Šaľa stál okolo 3.000,- €. Audit mesta Senec stál 6.000,- €. Pýtala sa, prečo
firma zo Senca, ktorá audit robila pre mestá Pezinok, Senec a Šaľa ho pre mesto Senec
urobila za raz takú sumu. Prečo sú v rozpočte na rok 2014 uvedené iné sumy, ako
sľuboval audit verejného osvetlenia?
Ing. Kvál – reagoval na slová p. Valachovej. Čo sa týka rozpočtu na elektrickú energiu
– počítalo sa s tým, že za elektrickú energiu VO sa bude v r. 2014 platiť tá istá suma
ako v r. 2013, pretože tak je uzatvorená zmluva so Západoslovenskou energetikou.
Suma je platená v preddavkoch. Západoslovenskú energetiku najprv musíme
presvedčiť, že nespotrebujeme také množstvo el. energie ako v roku 2013. Následne
nám zníži preddavky a preplatok nám po vyúčtovaní vráti. Podľa p. poslankyne
Valachovej je Energetický audit verejného osvetlenia mesta Senec zlý. Ale následne
na tento audit Európska banka vypracovala svoj audit VO a tento náš audit nám
potvrdila. Európska banka na základe svojho auditu Mestu Senec odpustí 200.000,- €
z úveru, ktorý si Mesto Senec zobral na výmenu VO. Čo sa týka sumy, za ktorú nám
firma audit vypracovala – nevie a k tomu vyjadriť. Ale treba rozlišovať to, že Mestu
Senec bol vykonaný audit na výmenu kompletného osvetlenia, nie len na výmenu
žiaroviek ako bolo v meste Šaľa. Nám firma vypracovala aj celý projekt, ktorý sme
následne podali do banky. Zrejme v audite Mesta Senec bolo viac úkonov a iný

Zápisnica MsZ 12.12.2013

Strana 5

-

-

-

-

-

-

rozsah. Firma na tom pracovala dva roky. Urobila niekoľko meraní a dokonca nám
robila aj kontrolné merania, na skúšobnej prevádzke na ulici SNP.
p. Valachová – preto sa na tieto veci pýtala, lebo veľa výdavkov mesta by mohlo
vyzerať inak. Súhlasí s tým, že na strane príjmov by sme mali hľadať spoločné cesty
v motivácií občanov.
Mgr. Ožvald – v rámci položiek, na ktorých sa dá v priebehu roka ušetriť, požiadal
všetky odbory mesta, ktoré na to majú dosah, aby sa snažili fin. prostriedky šetriť, aby
sa v rámci roka mohlo vyhodnotiť, že toľko peňazí tam nie je potrebných, niečo sa
ušetrilo a v rámci zmene rozpočtu by sme nepoužité fin. prostriedky mohli použiť inde
– tam, kde je to potrebné.
Ing. Kvál – budú sa meniť hlavne investičné položky. Výberovým konaním, verejnou
súťažou sa suma môže znížiť. Zatiaľ sa musíme držať sumy, ku ktorej dospel
rozpočtár.
Ing. Gubáni – jednou z pripomienok, ktoré mal k rozpočtu bolo navýšenie dotácie na
šport na výšku požadovanú komisiou športu, ktorá sa rovná sume, aká bolo poskytnutá
na dotácie do športu na rok 2013. Navrhol rozpočet upraviť nasledovne: príjmy
z podnikania mesta – t.j. prijaté dividendy činili v r. 2013 75.000,- € a v roku 2014 je
rozpočtované 0,- €. Navrhol presunúť peniaze 30.000,- € z položky na výstavbu
cyklotrasy od pošty k Bille na šport s tým dôvodom, že v prípade prebytkového
záverečného účtu, ktorý vzíde celkového vyhodnotenia hospodárenia mesta v roku
2013 je možné v roku 2014 pri I. zmene rozpočtu túto čiastku na výstavbu
cyklochodníka zohľadniť. Pri dotáciách do športu by to už nebolo možné, vzhľadom
na to, že záverečný účet mesta sa prerokováva v období, kedy je už rozhodnuté
o pridelení dotácií MsZ a po tomto období je možné podľa platného VZN mesta
o dotáciách rozhodnúť iba do výšky 500,- € z príslušnej rezervy. Preto navrhol teraz
presunúť túto sumu na šport. V júni (pri úprave rozpočtu) by sa na položku výstavba
cyklotrasy od pošty k Bille presunuli fin. prostriedky z prebytku, ku ktorému sa
predpokladá že mesto dospie v záverečnom účte. Ďalší návrh je, z položky 539.000,- €
v (rozpočte na výstavbu – konkrétne položka: úprava a údržba mestských chodníkov a
komunikácií) presunúť 39.000,- € na šport. Tým by boli dotácie na šport v r. 2014
ponížené iba o 20.000,- €. Totiž v rozpočte navrhovaná suma 90.000,- € na rok 2014
by bola likvidačná pre mnohé športové kluby (ŠK SFM Senec, Piccard). Preto
požiadal presunúť tieto dve čísla (dokopy 69.000,- €) na dotácie na šport.
Ing. Matúšová – po legislatívnej stránke sa musí vyjadriť k návrhu p. Gubániho.
Spomínaných 30.000,- €, ktoré sú pôvodne určené na výstavbu cyklochodníka – to je
kapitálový výdavok. Peniaze z kapitálového výdavku nemôžeme presunúť na bežný
výdavok. Nabúral by a kompletne celý rozpočet a nebol by prijateľný. Dividendy –
nevieme ovplyvniť, akým výsledkom bude BVS a Dalkia hospodáriť.
Ing. Kvál – prítomným poslancom predložil spracovaný materiál, koľko iné mestá
dávajú na dotáciu v oblasti sociálne, kultúry a športu. Každý jeden občan mesta Senec
dal v r. 2013 z mestského rozpočtu 57,39 € na dotácie. V roku 2014 to bude suma
35,99 €. Približuje sa nám iba jedno mesto a to dalo v priemere okolo 21,- €. Mesto
Senec ešte aj po znížení dáva na dotácie najviac. Dávame 20 násobok, čo je
nepomerne viac ako iné mestá.
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Ing. Agárdy – poznamenal, že výdavok na šport je aj údržba budovy na štadióne.
Ing. Bittner – najkritickejšia časť, čo sa týka bezpečnosti cyklistov v meste je práve
časť od pošty k Bille. Výstavba tohto cyklochodníka je už dlhšiu dobu potrebná.
Nesúhlasí s požiadavkou Ing. Gubániho.

Uznesenie MsZ č. 124/2013
1.
2.

3.

MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2014 - 2016
MsZ schvaľuje rozpočet Mesta Senec na rok 2014
- príjmy celkom
15 966 729 €
z toho:
bežné príjmy
12 266 073 €
kapitálové príjmy
2 660 656 €
príjmové FO
1 040 000 €
- výdavky celkom
15 966 729 €
z toho:
bežné výdavky
11 954 327 €
kapitálové výdavky 3 699 073 €
výdavkové FO
313 329 €
MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2015 a 2016
- príjmy celkom r. 2015
15 216 459 €
- výdavky celkom r. 2015
15 216 459 €
- príjmy celkom r. 2016
13 936 366 €
- výdavky celkom r. 2016
13 936 366 €

Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0;

7. Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2014 – 2016
-

návrh rozpočtu MsKS na roky 2014 – 2016 predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ
MsKS. Informoval, že do mestského kultúrneho strediska sa prijmú od nového roka
štyria zamestnanci. Jeden zamestnanec (dramaturg) do Labyrintu, nakoľko sa
v Labyrinte rozšírilo množstvo poskytovaných služieb pre obyvateľov. Pohyb
v Labyrinte je od 08:00 až do 21:00 h. Momentálny jeden pracovník v Labyrinte je
nepostačujúci. Jedného pracovníka prijmeme na požiadavku pracovníka múzea do
mestského múzea. Ďalej prijmeme dvoch informátorov, ktorí budú slúžiť každý deň na
polovičný úväzok v popoludňajších a večerných hodinách vo vestibule kultúrneho
strediska. Informátori budú predávať aj lístky, takže predaj lístkov na všetky kultúrne
podujatia bude zabezpečený po celý deň.

Uznesenie MsZ č. 125/2013
1. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu v MsKS Senec na rok 2014-2016
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2. MsZ schvaľuje rozpočet v MsKS Senec na rok 2014
Výnosy:
596 203 €
Náklady:
596 203 €
3. MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu v MsKS Senec na rok 2015-2016
Výnosy r. 2015:
621 693 €
Náklady r. 2015:
621 693 €
Výnosy r. 2016:
644 967 €
Náklady r. 2016:
644 967 €
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

8. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
-

materiál predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca Odboru ekonomiky mesta

Uznesenie MsZ č. 126/2013
1. MsZ prerokovalo v zmysle čl.15 VZN č. 3/2009 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 1 068,95 € podľa prílohy
2. MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 1 068,95 € podľa prílohy
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

9. Návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva Mestského kultúrneho strediska Senec
-

-

-

návrh na odpis pohľadávok predložila Melánia Erbenová – ekonóm MsKS.
Informovala, že ak je pohľadávka nevymožiteľná, je potrebné ju odpísať. Jedná sa
o odberateľské faktúry za prenájom v rokoch 1997 – 98. Súdny spor s p. Nagyom
o zaplatenie faktúr za prenájom sa začal v r. 1998. V marci 2012 okresný súd
rozhodol, že nástupca p. Nagya firma Gažistav má mestu požadovanú sumu vyplatiť.
Na konci mesiaca marec fi. Gažistav bola vymazaná z Obchodného registra SR. Na
základe informácii od exekútora, že pohľadávka je nevymožiteľná, sme sa rozhodli
pohľadávku odpísať.
p. Turanská - zaujímala sa, prečo bývalí poslanci súhlasili v roku 2009 s odpredajom
pozemku v centre mesta pre p. Nagyho za výhodných 500 tis. Sk. Vykonala sa zámena
pozemkov, kde mesto získalo 50 m² a p. Nagy 1000 m² za pol milióna Sk. Nerozumie
tomu, že niekomu kto je mestu dlžní, mesto odpredá pozemok. P. Nagy mal niekoľko
exekúcií, tak prečo mesto takémuto človeku urobilo takúto výhodnú výmenu.
Ing. Kvál – výmena pozemkov sa robila z toho dôvodu, že mestské pozemky
prečnievali do majetku p. Nagya a majetok p. Nagya prečnieval na mestské pozemky.
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-

Mestský majetok sme museli mať na mestských pozemkoch, nakoľko sme plánovali
získať finančné prostriedky z EU na rekonštrukciu kultúrneho domu. Ak by sme
nemali všetko v majetku mesta, mesto by nemohlo žiadať o príspevok z EU. Mesto
požiadalo p. Nagya o zámenu pozemkov.
p. Turanská – zaujímala sa, kto ohodnotil, že pozemok v centre mesta o rozlohe 1000
m² sa odpredá za 500 tis. Sk.
p. Černay – tento pozemok bol zastavaný. Treba si ujasniť za akú cenu sa predávali
iné pozemky pod budovami v meste. Nepozerajte iba túto konkrétnu stavbu. Pozrime
a všeobecne za akú sumu sa predávali pozemky pod budovami v centre mesta. Napr.
pozemky pod budovami na Záhradníckej ul. sa predávali 10,- Sk/m². Nikto nemal
záujem zvýhodňovať p. Nagya. Mohli sme urobiť dve veci. Naťahovať sa s p.
Nagyom súdnou cestou (ak by nesúhlasil s výmenou) a prísť o 1,200.000,- €, alebo
súhlasiť s odpredajom. Nikto nemal záujem niekoho zvýhodňovať.

Uznesenie MsZ č. 127/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva MsKS Senec vo výške
16 774,08 €.
2. MsZ schvaľuje návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva MsKS Senec vo výške
16 774,08 €
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

10. Skončenie funkčného obdobia Hlavného kontrolóra a návrh termínu voľby
Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 128/2013
1. MsZ prerokovalo predložený materiál Skončenie funkčného obdobia Hlavného
kontrolóra a návrh termínu voľby hlavného kontrolóra Mesta Senec.
2. MsZ:
a) berie na vedomie skončenie funkčného obdobia Hlavného kontrolóra Mesta
Senec Ing. Jána Winklera dňa 18.2.2014.
b) schvaľuje návrh vyhlásenia konania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na deň 23.01.2014.
c) poveruje primátora Mesta Senec zverejniť návrh vyhlásenia dňa konania
voľby hlavného kontrolóra spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na
úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta, v mestských novinách
a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu
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v termíne podľa § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

11. Určenie pracovného úväzku Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

o materiáli informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 129/2013
1. MsZ prerokovalo určenie pracovného úväzku Hlavného kontrolóra Mesta Senec.
2. MsZ určuje pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Mesta Senec v rozsahu 37,5 hod.
týždenne s uzatvorením pracovnej zmluvy v súlade so zákonom t.j. od 19.2.2014.
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;

12. Náležitosti prihlášky pre uchádzačov o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 130/2013
1. MsZ prerokovalo návrh náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného
kontrolóra.
2. MsZ schvaľuje návrh náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného
kontrolóra takto:
Od uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra sa bezpodmienečne
vyžaduje:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
 bezúhonnosť,
Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou
pre účasť vo voľbe):
 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií,
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znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej
územnej samosprávy,
 práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
 komunikačné schopnosti,
Písomná prihláška uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta
musí obsahovať:
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón),
 profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj
kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
 doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu,
 čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 odst. 2
zákona o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného
kontrolóra obce,
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva
inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Mestského zastupiteľstva
v Senci.
Najneskorší termín doručenia prihlášok zo strany uchádzačov je: 08.01.2014
do 16,30 hod. /vrátane prihlášok zasielaných poštou/.
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač/uchádzačka na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Senec zašle písomnú
prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:
Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2. Zalepenú
obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.
S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzatvorená pracovná
zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod. s dňom nástupu do práce
v súlade so zákonom t.j. od 19.02.2014.

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;
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13. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

o spôsobe vykonaní voľby kontrolóra mesta informoval Ing. Karol Kvál – primátor
mesta
Mgr. Galambos - navrhol, aby sa voľba hlavného kontrolóra uskutočnila tajným
hlasovaním poslancov MsZ. Za uvedený návrh poslanci hlasovali.

Uznesenie MsZ č. 131/2013
1. MsZ prerokovalo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra
Mesta Senec.
2. MsZ:
a) schvaľuje návrh Volebného poriadku pre voľbu Hlavného kontrolóra Mesta
Senec.
b) schvaľuje uskutočnenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec tajným
hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci.
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný: 0;

14. Termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na kalendárny
rok 2014
-

-

-

-

termíny zasadnutí MsR a MsZ na rok 2014 predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta
Ing. Józan – navrhol, aby prvému zasadnutiu zastupiteľstva, ktoré bude v januári
predchádzalo aj zasadnutie mestskej rady 8.1.2014. Poslanci s predloženým návrhom
súhlasili.
p. Valachová - opätovne požiadala, aby sa zasadnutie MsZ uskutočňovali v sobotu,
nakoľko sú občania cez týždeň v práci a nemôžu sa rokovaní zúčastňovať. Touto
formou by sa vyšlo občanom v ústrety a mohli by sa v sobotu zúčastniť rokovania
MsZ. Navrhla, aby sa hlasovalo za jej návrh, že aspoň polovica zasadnutí (čo sú tri
zasadnutia) by sa konali v sobotu.
Mgr. Ožvald – navrhol, keď bude mať program rokovania MsZ viacej ako 30 bodov,
aby sa menej súrne body vyňali z programu a boli zaradené na iné rokovanie MsZ
(poprípade zvolať zasadnutie mimo naplánovaného harmonogramu). Poslanci
s predloženým návrhom súhlasili.
poslanci hlasovali za návrh p. poslankyne Valachovej, aby sa tri zasadnutia MsZ za
rok konali v sobotu:

Hlasovanie:
Za: 3, proti: 1, zdržal sa: 15, neprítomný: 0;
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Uznesenie MsZ č. 132/2013
1. MsZ prerokovalo termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci
na kalendárny rok 2014
2. MsZ schvaľuje termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci
na kalendárny rok 2014 s pripomienkami
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0;

15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (školstvo)
-

návrh na prevod správy majetku predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 133/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na prevod správy majetku Mesta Senec v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení
na základe zmluvy o prevode správy, a to:
a) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.095,20 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 14.415,20 € v budove materskej škôlky a školskej jedálne
Kollárova, súp. č. 591 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 926/2, vedenej na liste
vlastníctva 6078, k.ú. Senec, na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23 v Senci, IČO: 318
16 746;
b) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 8.542,80 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 1.682,05 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 10.544,85 € v budove materskej škôlky a školskej jedálne
Košická, súp. č. 1465 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3675 vedenej na liste
vlastníctva 6078, k.ú. Senec, na MŠ Košická, Košická č.10 v Senci, IČO: 31816738;
c) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.186,40 €
- architektonická štúdia v obstarávacej cene vo výške 790,-€
- prístavba 2 tried v obstarávacej cene vo výške 116.643,27 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 131. 939,67 € v budove materskej škôlky a školskej
jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na pozemkoch C-KN parc. č. 4061/8 a CKN parc. č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec, na MŠ Kysucká,
Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703;
d) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 13.311,60 €
- rekonštrukcia ústredného kúrenia v obstarávacej cene vo výške 79.316,45 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 4.708,70 €
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- rekonštrukcia MŠ v obstarávacej cene 22.272,62 €
-projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 119.929,37 € v budove materskej škôlky Fándlyho, súp.
č. 1964 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3869/11 vedenej na liste vlastníctva
6078, k.ú. Senec, na MŠ Fándlyho, Fándlyho č. 2 v Senci, IČO: 31816690;
e) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 2.432,40 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 2.752,40 € v budove MŠ A. Molnára Szenciho, súp. č.
3911 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3870/6 vedenej na liste vlastníctva 6078,
k.ú. Senec, na MŠ A. Molnára Szenciho, Fándlyho č. 20, 903 01 Senec, IČO:
31816720;
f)

- technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 9.140,40 €
- zateplenie budovy v obstarávacej cene vo výške 12.814,80 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 1.506,45 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v obstarávacej cene vo výške 7.412,46 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 31.194,11 € v budove ZUŠ Fándlyho, súp. č. 3911
postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3870/6 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú.
Senec, na Základnú umeleckú školu so sídlom: Fándlyho 20, 903 01 Senec, IČO:
31810349;
g) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 69.556,80 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 51.914,51 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€,
- projektová dokumentácia „Rekonštrukcia elektroinštalácie“ v obstarávacej cene vo
výške 4.780,-€,
v budove ZŠ J.G. Tajovského, súp. č. 1632 postavenej na pozemku C-KN parc. č.
3682 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec a
- rekonštrukcia budovy školskej jedálne ZŠ Tajovského, súp. č. 3599 postavenej na
pozemku C-KN parc. č. 3683/1 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, v
obstarávacej cene 9.432,24 €,
spolu v obstarávacej cene 136.003,55 € na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského č. 1
v Senci, IČO: 36071200;
h) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 59.678,40 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 59.998,40 € v budove ZŠ Mlynská, súp. č. 461
postavenej na pozemku C-KN parc. č. 1564 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú.
Senec, na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50 v Senci, IČO: 36071161;
i) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.982 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v obstarávacej cene vo výške 35.545,40 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 50.847,40 € v budove ZŠ A. Molnára Szenciho, súp. č.
1272 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 7/3 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú.
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Senec, na ZŠ A. Molnára Szenciho, Nám. Alberta Molnára č. 2, 903 01 Senec, IČO:
36071170;
2. MsZ schvaľuje prevod správy majetku Mesta Senec v zmysle zákona č. 138/1991
Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v platnom znení na základe
zmluvy o prevode správy, a to:
a) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.095,20 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 14.415,20 € v budove materskej škôlky a školskej jedálne
Kollárova, súp. č. 591 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 926/2, vedenej na liste
vlastníctva 6078, k.ú. Senec, na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23 v Senci, IČO: 318
16 746;
b) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 8.542,80 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 1.682,05 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 10.544,85 € v budove materskej škôlky a školskej jedálne
Košická, súp. č. 1465 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3675 vedenej na liste
vlastníctva 6078, k.ú. Senec, na MŠ Košická, Košická č.10 v Senci, IČO: 31816738;
c) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.186,40 €
- architektonická štúdia v obstarávacej cene vo výške 790,-€
- prístavba 2 tried v obstarávacej cene vo výške 116.643,27 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 131. 939,67 € v budove materskej škôlky a školskej
jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na pozemkoch C-KN parc. č. 4061/8 a CKN parc. č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec, na MŠ Kysucká,
Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703;
d) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 13.311,60 €
- rekonštrukcia ústredného kúrenia v obstarávacej cene vo výške 79.316,45 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 4.708,70 €
- rekonštrukcia MŠ v obstarávacej cene 22.272,62 €
-projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 119.929,37 € v budove materskej škôlky Fándlyho, súp.
č. 1964 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3869/11 vedenej na liste vlastníctva
6078, k.ú. Senec, na MŠ Fándlyho, Fándlyho č. 2 v Senci, IČO: 31816690;
e) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 2.432,40 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 2.752,40 € v budove MŠ A. Molnára Szenciho, súp. č.
3911 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3870/6 vedenej na liste vlastníctva 6078,
k.ú. Senec, na MŠ A. Molnára Szenciho, Fándlyho č. 20, 903 01 Senec, IČO:
31816720;
f)

- technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 9.140,40 €
- zateplenie budovy v obstarávacej cene vo výške 12.814,80 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 1.506,45 €
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- rekonštrukcia sociálnych zariadení v obstarávacej cene vo výške 7.412,46 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 31.194,11 € v budove ZUŠ Fándlyho, súp. č. 3911
postavenej na pozemku C-KN parc. č. 3870/6 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú.
Senec, na Základnú umeleckú školu so sídlom: Fándlyho 20, 903 01 Senec, IČO:
31810349;
g) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 69.556,80 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v obstarávacej cene vo výške 51.914,51 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€,
- projektová dokumentácia „Rekonštrukcia elektroinštalácie“ v obstarávacej cene vo
výške 4.780,-€,
v budove ZŠ J.G. Tajovského, súp. č. 1632 postavenej na pozemku C-KN parc. č.
3682 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec a
- rekonštrukcia budovy školskej jedálne ZŠ Tajovského, súp. č. 3599 postavenej na
pozemku C-KN parc. č. 3683/1 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú. Senec, v
obstarávacej cene 9.432,24 €,
spolu v obstarávacej cene 136.003,55 € na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského č. 1
v Senci, IČO: 36071200;
h) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 59.678,40 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 59.998,40 € v budove ZŠ Mlynská, súp. č. 461
postavenej na pozemku C-KN parc. č. 1564 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú.
Senec, na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 50 v Senci, IČO: 36071161;
i) - technické zhodnotenie osvetlenia v obstarávacej cene vo výške 14.982 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v obstarávacej cene vo výške 35.545,40 €
- projektová dokumentácia „Svietivosť v školách“ v obstarávacej cene vo výške 320,€, spolu v obstarávacej cene 50.847,40 € v budove ZŠ A. Molnára Szenciho, súp. č.
1272 postavenej na pozemku C-KN parc. č. 7/3 vedenej na liste vlastníctva 6078, k.ú.
Senec, na ZŠ A. Molnára Szenciho, Nám. Alberta Molnára č. 2, 903 01 Senec, IČO:
36071170;
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;

16. Návrh na prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku mesta
-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 134/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta
Senec, a to:
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a) pozemku C-KN parc. č. 5539/17 ostatná plocha o výmere 4230 m2, k.ú. Senec
vedený na Liste vlastníctva č. 4674 Okresného úradu v Senci, Katastrálneho
odboru, základe darovacej zmluvy od Márie Voškovej,
b) pozemku C-KN parc. č. 5538/1 ostatná plocha o výmere 9565 m2, k.ú. Senec
vedený na Liste vlastníctva č. 4673 Okresného úradu v Senci, Katastrálneho
odboru, na základe darovacej zmluvy od Evy Bednaričovej a
c) ciest, chodníkov a verejného osvetlenia vybudovaných na C-KN parc. č.
5539/17 a C-KN parc. č. 5538/1, k.ú. Senec, ktoré boli dané do užívania
Rozhodnutím č.j. Výst. 1386-12-SC,Om, na základe darovacej zmluvy od
Igora Podmanického
pri dodržaní 90% dostavanosti stavieb rodinných domov v lokalite Senec –
Malý Biel II.
2. MsZ schvaľuje prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta Senec, a to:
a) pozemku C-KN parc. č. 5539/17 ostatná plocha o výmere 4230 m2, k.ú. Senec
vedený na Liste vlastníctva č. 4674 Okresného úradu v Senci, Katastrálneho
odboru, základe darovacej zmluvy od Márie Voškovej,
b) pozemku C-KN parc. č. 5538/1 ostatná plocha o výmere 9565 m2, k.ú. Senec
vedený na Liste vlastníctva č. 4673 Okresného úradu v Senci, Katastrálneho
odboru, na základe darovacej zmluvy od Evy Bednaričovej a
c) ciest, chodníkov a verejného osvetlenia vybudovaných na C-KN parc. č.
5539/17 a C-KN parc. č. 5538/1, k.ú. Senec, ktoré boli dané do užívania
Rozhodnutím č.j. Výst. 1386-12-SC,Om, na základe darovacej zmluvy od
Igora Podmanického.
pri dodržaní 90% dostavanosti stavieb rodinných domov v lokalite Senec –
Malý Biel II.
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný: 0;

17. Prenájom časti nebytového priestoru (bankomat VÚB)
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 135/2013
1. MsZ prerokovalo prenájom časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa vo vstupnej
hale MsKS Senec o výmere 1m2 na účely umiestnenia bankomatu na dobu neurčitú.
2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o priestor, ktorý mala uvedená banka v nájme aj
v minulosti, NZ bola zo strany nájomcu vždy riadne dodržiavaná a k ukončeniu došlo
len z dôvodu rekonštrukcie MsKS Senec.
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3. MsZ súhlasí s prenájmom časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa vo vstupnej
hale MsKS Senec o výmere 1m2 na účely umiestnenia bankomatu na dobu neurčitú
VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 za cenu 497,90 € / rok mimo
elektrickej energie, ktorá bude fakturovaná na základe skutočnej spotreby 2x za rok
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;

18. Prenájom nebytových priestorov (Nádaský)
-

-

-

-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta. Informoval prítomných, že
pohrebná služba Nádaský odovzdala mestu časť priestorov Domu smútku (ďalej už
len DS) a to obradnú miestnosť a k nej priliehajúcu miestnosť na úpravu zosnulého,
výstavnú sieň a 4 chladiace boxy. Pozostalí za uvedené priestory, ktoré prešli späť pod
správu mesta platia mestu v zmysle platného cenníka.
p. Turanská – informovala sa na základe akej zmluvy je v DS p. Nádaský, keďže
k 30.09.2013 dostal výpoveď z týchto priestorov. Prečo sa nedali tieto priestory do
verejnej ponuky? Myslí si, že transparentné by bolo urobiť verejnú súťaž.
Mgr. Ožvald – tak ako, sú tu nasledovné uznesenia predkladané, že prvé sa schvaľuje
a druhé neschvaľuje, myslí si, že tu osobitný zreteľ zo zákona neexistuje a uznesenie
takto odsúhlasiť nemôžeme.
p. poslanec Nádaský oznámil, že v zmysle zákona sa považuje v predmetnej kúpe za
osobu zainteresovanú a v tomto bode sa nezúčastní hlasovania;

Uznesenie MsZ č. 136/2013
1. MsZ prerokovalo žiadosť pána Ladislava Nádaského, Liptovská 8, 903 01 Senec
o prenájom časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na pozemku – parc.
KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 a garáže súp. č. 3942 postavenej na KN-C parc.č.
5/3 o výmere 38 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa nachádzajú na
Farskom námestí v Senci.
2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko pán Ladislav Nádaský – Pohrebná služba, dlhoročne
vykonáva pre mesto Senec odborného garanta pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s
§ 26 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bezodplatne a toto sa zaväzuje
bezodplatne vykonávať aj v budúcnosti počas platnosti nájomnej zmluvy.
3. MsZ súhlasí s prenájmom časti budovy Domu smútku súp. č. 580 v zmysle
vyznačenia v prílohe č. 1, postaveného na pozemku – parc. KN-C parc.č. 5/2 o výmere
359 m2 a garáže súp. č. 3942 postavenej na KN-C parc.č. 5/3 o výmere 38 m2 v k.ú.
Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa nachádzajú na Farskom námestí v Senci
o celkovej výmere 100,465 m2 za cenu v súlade s cenami uvedenými v bode čl. I (I.
trieda) prílohy č. 3 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
Zápisnica MsZ 12.12.2013
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82,84 €/m2/rok x 1,0 (koeficient zóny) x 1 (koeficient tech. stavu) x 100,465 m2 =
8 332,52 €/rok, na dobu neurčitú pre pána Ladislava Nádaského, Liptovská 8, 903 01
Senec za účelom prevádzkovania pohrebnej služby za podmienky, že nájomca umožní
prechod cez predmet nájmu (chodba č. 24) pre ostatné pohrebné služby umiestňujúce
zosnulých do domu smútku – časť prevádzkovaný mestom Senec.
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 3, zdržal sa: 1, neprítomný: 0, nehlasoval: 1;

19. Prenájom nebytových priestorov (Kardošová)
-

-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta
Mgr. Ožvald – nie je tu celkom daný dôvod osobitného zreteľa. Sadzba 82,- €/m² nie
je v súlade s VZN o hospodárení s majetkom mesta. Suma za prenájom týchto
nebytových priestorov by podľa platného VZN mesta mala byť 19,- €.
Ing. Kvál – žiadateľka s predkladanou sumou 82,- €/m² súhlasí
Mgr. Galambos – navrhol prenájom podmieniť prihlásením sa žiadateľky v Senci na
trvalý pobyt

Uznesenie MsZ č. 137/2013
1. MsZ prerokovalo žiadosť pani Anny Kardošovej, Poľná 1, 900 29 Nová Dedinka
o prenájom časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na pozemku – parc.
KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa
nachádzajú na Farskom námestí v Senci.
2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľka v uvedených priestoroch podnikala aj
v minulosti ako podnájomca pána Ladislava Nádaského – Pohrebná služba, so
súhlasom Mesta Senec zo dňa 29.3.2012.
3. MsZ súhlasí s prenájmom časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na
pozemku – parc. KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č.
2800, ktoré sa nachádzajú na Farskom námestí v Senci o celkovej výmere 13,26 m2 za
cenu v súlade s cenami uvedenými v bode čl. I (I. trieda) prílohy č. 3 k VZN mesta
Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta 82,84 €/m2/rok x 1,0 (koeficient
zóny) x 1 (koeficient tech. stavu) x 13,26 m2 = 1 098,46 €/rok, na dobu neurčitú pre
pani Annu Kardošovú, Poľná 1, 900 29 Nová Dedinka, za účelom prevádzkovania
kvetinárstva
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 3, zdržal sa: 1, neprítomný: 0;
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20. Prenájom nebytových priestorov (VA-SI, s.r.o.)
-

o prenájme priestorov informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta
p. poslanec Nádaský oznámil, že v zmysle zákona sa považuje v predmetnej kúpe za
zainteresovanú a v tomto bode sa nezúčastní hlasovania

Uznesenie MsZ č. 138/2013
1. MsZ prerokovalo žiadosť spoločnosti VA-SI, spol. s r.o., Bratislavská 1190/19, 903
01 Senec o prenájom časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na
pozemku – parc. KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 a garáže súp. č. 3942 postavenej
na KN-C parc.č. 5/3 o výmere 38 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa
nachádzajú na Farskom námestí v Senci.
2. MsZ nesúhlasí s prenájmom časti budovy Domu smútku súp. č. 580, postaveného na
pozemku – parc. KN-C parc.č. 5/2 o výmere 359 m2 a garáže súp. č. 3942 postavenej
na KN-C parc.č. 5/3 o výmere 38 m2 v k.ú. Senec, vedených na LV č. 2800, ktoré sa
nachádzajú na Farskom námestí v Senci pre spoločnosť VA-SI, spol. s r.o.,
Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 1, zdržal sa: 3, neprítomný: 0, nehlasoval: 1;
21. Prenájom pozemkov (TJ Slavia)
-

informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 139/2013
1. MsZ prerokovalo žiadosť TJ Slávia Senec o prenájom pozemku parc. č. 2339
o celkovej výmere 181 m2 a parc.č. 2310/4 o celkovej výmere 169 m2, ktorý sa
nachádza Slnečných jazerách v Senci na obdobie 10 rokov pre potreby telovýchovnej
jednoty.
2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve
nájomcu vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbami.
3. MsZ súhlasí s prenájmom pozemku parc. č. 2339 o celkovej výmere 181 m2 a parc.č.
2310/4 o celkovej výmere 169 m2, ktorý sa nachádza Slnečných jazerách v Senci na
obdobie 10 rokov pre TJ Slávia Senec na účely výhradne športových aktivít
telovýchovnej jednoty za symbolickú cenu 1,- € / rok pod podmienkou, že TJ Slávia
Senec zachová účel telovýchovnej jednoty nebude uvedené pozemky využívať na
podnikateľské účely.
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;
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22. Návrh na zámenu nehnuteľností (Šupalová)
-

návrh na zámenu nehnuteľností predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 140/2013

1. MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec:
A. pozemok:
● C-KN parc.č. 2463/238 ostatné plochy o výmere 18 m2, k.ú.Senec
oddelený od C-KN parc.č. 2463/66 vedený na LV č.4322, podľa geometrického plánu
č.35/2013 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom, vo vlastníctve Emílii
Šupalovej rod. Faltiničovej v podiele 1/2-ina, Zuzany Šupalovej rod. Šupalovej
v podiele 1/4-ina a Dušana Šupalu rod. Šupalu v podiele 1/4-ina prejde do vlastníctva
Mesta Senec.
B. pozemok:
● C-KN parc.č. 2511/8 ostatné plochy o výmere 18 m2, k.ú.Senec
oddelený od C-KN parc.č. 2511/1 vedený na LV č.2800, podľa geometrického plánu
č.35/2013 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom, vo vlastníctve Mesta
Senec prejde do vlastníctva Emílii Šupalovej rod. Faltiničovej v podiele 1/2-ina,
Zuzany Šupalovej rod. Šupalovej v podiele 1/4-ina a Dušana Šupalu rod. Šupalu
v podiele 1/4-ina.
Nakoľko ide o rovnakú výmeru pozemkov, zámena pozemkov sa realizuje
bezodplatne.
2. MsZ hodnotí návrh na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
právnych predpisov, nakoľko ide o vysporiadanie pozemkov podľa ich oplotenia a
užívania:
● pozemok p.č. 2511/8 je priľahlý k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve Emílii
Šupalovej, Zuzany Šupalovej a Dušana Šupalu,
● pozemok p.č. 2511/8 je oplotený a užívaný Emíliou Šupalovou, Zuzanou Šupalovou
a Dušanom Šupalom,
● pozemok p.č. 2463/238 sa nachádza za oplotením a je súčasťou verejného
priestranstva.
3. MsZ schvaľuje zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec:
A. pozemok:
● C-KN parc.č. 2463/238 ostatné plochy o výmere 18 m2, k.ú.Senec
oddelený od C-KN parc.č. 2463/66 vedený na LV č.4322, podľa geometrického plánu
č.35/2013 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom, vo vlastníctve Emílii
Šupalovej rod. Faltiničovej v podiele 1/2-ina, Zuzany Šupalovej rod. Šupalovej
v podiele 1/4-ina a Dušana Šupalu rod. Šupalu v podiele 1/4-ina prejde do vlastníctva
Mesta Senec.
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B. pozemok:
● C-KN parc.č. 2511/8 ostatné plochy o výmere 18 m2, k.ú.Senec
oddelený od C-KN parc.č. 2511/1 vedený na LV č.2800, podľa geometrického plánu
č.35/2013 vyhotoveným GEOPOINT, Ing. Petrom Šimoničom, vo vlastníctve Mesta
Senec prejde do vlastníctva Emílii Šupalovej rod. Faltiničovej v podiele 1/2-ina,
Zuzany Šupalovej rod. Šupalovej v podiele 1/4-ina a Dušana Šupalu rod. Šupalu
v podiele 1/4-ina.
Nakoľko ide o rovnakú výmeru pozemkov, zámena pozemkov sa realizuje
bezodplatne.
4. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia.
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0;

23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ševec)
-

návrh na odpredaj nehnuteľnosti predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta. V tejto
lokalite je problém s čiernou stavbou, ktorá nie je doriešená. Komisia výstavby ani
finančná komisia neodporúčajú pozemok odpredať.

Uznesenie MsZ č. 141/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 o výmere
cca 12 m2 v k.ú. Senec pre Ing. Ľubomíra Ševeca.
2. MsZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 o výmere cca 12 m2
v k.ú. Senec pre Ing. Ľubomíra Ševeca.
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;

24. Návrh na odpredaj, resp. prenájom nehnuteľnosti (Ing. arch. Štefan Kamenár)
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta. Jedná sa o pozemok oproti
autobusovej stanici na Šafárikovej ul. Investori, ktorí vlastnia budovu na Krátkej ul.
(bývalí Dom služieb) majú záujem robiť nadstavbu tejto budovy. Predaj, alebo
prenájom pozemku nie je správny. Mesto investorov zaviaže, aby vybudovali na
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našich pozemkoch verejné parkovacie miesta, alebo aby prispeli na parkovacie miesta,
ktoré bude budovať mesto.
Uznesenie MsZ č. 142/2013
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj, resp. prenájom časti pozemku, C-KN parc. č.
245/1- zast. plochy a nádvoria, k.ú. Senec pre Ing. arch. Štefana Kamenára za účelom
vybudovania 18 parkovacích miest.
2. MsZ neschvaľuje odpredaj ani prenájom časti pozemku, C-KN parc. č. 245/1 - zast.
plochy a nádvoria, k.ú. Senec pre Ing. arch. Štefana Kamenára za účelom vybudovania
18 parkovacích miest.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

25. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
-

plán kontrolnej činnosti predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór mesta Senec

Uznesenie MsZ č. 143/2013
1. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2014
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2014
3. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle
plánu kontrol na I. polrok 2014
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0;

26. Rôzne
-

p. Turanská – prítomných informovala o problematike so skládkou TKO. Mesto
Senec malo v r. 2007 priestor na zadefinovanie si svojich pripomienok a tým vyjadriť
svoj nesúhlas s navrhovanými zmenami na skládke KO – t.j. nepovoliť skládku nie
nebezpečného odpadu s rozsiahlou prílohou priemyselných odpadov a taktiež
nesúhlasiť s rozsiahlym regiónom zvozu odpadov na skládku. Ďalej informovala
poslancov o tom, že požiadala písomne pána Mgr. Olivera Solgu – primátora mesta
Pezinok o vyjadrenie, či firma AVE rokuje s Mestom Pezinok o zrušení zmluvy na
skládkovanie TKO. Poslankyňa Turanská predložila písomné vyjadrenie primátora
Pezinka, kde sa uvádza, že firma AVE vyhrala verejnú obchodnú súťaž a podpísala
zmluvu na 4 roky; že skládka v Senci je skolaudovaná ako regionálne skládka; že
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odpad mesta Pezinok tvorí desatinu ročného objemu skládky; že spoločnosť AVE
žiadny oficiálny návrh na zrušenie zmluvy nepredložila. P. Turanská ďalej uviedla, že
z listu p. primátora Pezinka je zrejmé, že firma AVE zavádza. Spoločnosť AVE
požaduje, aby mesto urobilo výnimku z uznesenia k nebezpečným odpadom, lebo ich
brzdí v realizácii zámeru s vybudovaním medziskladu NO. Na zámere je zarážajúci
ročný objem NO – 1055 ton. Pričom štatisticky je zrejmé, že na Senec vychádza 20
ton NO ročne. S takýmto niečím nemôžeme súhlasiť, pretože nám hrozí, že v meste
Senec budeme mať regionálnu skládku nebezpečného odpadu. Odovzdanie NO našimi
občanmi vieme zabezpečiť i na našom Zbernom dvore umiestnením tzv. ekoskladov.
-

MUDr. Dobošová – keďže sa začalo s prerábaním Hotela Lúč na polyfunkčnú
budovu, zaujímala sa kde má stavebník zabezpečené parkovanie.
Ing. Kvál – v projekte sa počíta s podzemným parkoviskom pod hotelom.

-

Mgr. Galambos – požiadal o kontrolu nového osvetlenia na Boldockej ul., nakoľko
niekoľko dní osvetlenie nefungovalo

-

Mgr. Škovránek – navrhol, aby senecké vianočné trhy boli otvorené do večerných
hodín, nakoľko sa stalo, že stánky nie sú otvorené podľa požadovaného času. Navrhol,
urobiť zastávku MAD na znamenie pri „Lesoparku“ (pri Mlynskom kline).

-

p. Valachová – navrhla skvalitniť a sprehľadniť službu zverejňovanie zmlúv, faktúr
a objednávok na webovej stránke Mesta Senec

-

Ing. Józan – navrhol zosumarizovať a zapracovať pripomienky k MAD. Na ostatnom
okrúhlom stole sa nestihli prerokovať všetky pripomienky občanov. Posunie ich ne
mestský úrad a zároveň požiadal, aby sa na dané pripomienky odpovedalo. Požiadal
Ing. Kvála, aby prítomných poslancov informoval o výstupe NDS na okrúhlom stole
ohľadne výjazdu z diaľnice pri Blatnom.
Ing. Kvál – Národná diaľničná spoločnosť odprezentovala zámer výjazdu z diaľnice
pri Blatnom na okrúhlom stole. Oboznámili nás s tým, že v priebehu mesiaca február –
marec 2014 by malo byť vydané stavebné povolenie. V štátnom rozpočte na r. 2014 a
v rozpočte NDS by mali byť zahrnuté finančné prostriedky na túto stavbu. V roku
2014 by sa malo s výstavbou začať a v tomto roku by stavba výjazd z diaľnice pri
Blatnom mala byť aj dokončená. Čaká nás 6 mesiacov nepohody, nakoľko ak sa začne
s výstavbou, most ktorý vedie nad diaľnicou sa demontuje. Autá budú prechádzať cez
mesto Senec.

-

-

Mgr. Ožvald – zaujímal sa, či mesto má žiadosť na tému, čo by sa malo stavať na
voľnom pozemku za poliklinikou.
Ing. Kvál – máme nejaké informácie, ale oficiálnu žiadosť nikto nepodal. Pozemok je
určený na zeleň a zmenu využitia pozemku musia odsúhlasiť poslanci MsZ.
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-

-

Ing. Bittner – požiadal, aby sa do leta využili okružné križovatky na skultúrnenie
mesta (architektonickými prvkami)
Ing. Kvál – v novinách Senčan vyhlásime súťaž na návrh makety, ktorú by bolo
možné vhodne umiestniť do stredu okružnej križovatky. Do súťaže zapojíme aj
senecké školy.
Ing. Gubáni – požiadal o úpravu plochy okolo vianočného stromčeka na námestí a po
odstránení stromčeka priestor zazeleniť

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

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

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

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:

Mgr. Rudolf Galambos

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

Mgr. Maroš Ožvald

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

Zapísala: Bronislava Gašparová
V Senci, dňa 18.12.2013
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MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO
12. december 2013

Priezvisko, meno, titl.

UZNESENIE
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

Stanovisk
ok
rozpoctu

VZN
dane

Rozpočet
mesto

Rozpočet
MsKS

Odpis
pohladáv.
mesto

Odpis
pohl.
MsKS

Skonceni
e Hl.
kontrolór

Prac.
Úväzok
Hl. kontr.

Prihláška
na Hl.
kontrolór

Podrobno
stn o
voľbe HK

Termíny
MsZ
sobota

Termíny
MsZ

Jana Turanská
Martina Valachová

N

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Z

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Ladislav Nádaský

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

MUDr. Marián Príbelský,CSc.

Z

Z

Z

N

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

Z

Mgr. František Podolský

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

Mgr. Pavol Škovránek

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Mgr. Maroš Ožvald

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Roman Voško

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Ing. Gašpar Józan

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

MUDr. Emese Dobošová

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Ing. Dušan Badinský

Z

Z

Z

Z

N

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Ing. Rudolf Bittner

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Mgr. Zuzana Lovíšková

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Ing. Juraj Gubáni

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Helena Nemcová

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Ing. Gabriel Agárdy

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

PhDr. Gabriella Németh

Z

Z

Z

Z

Z

N

N

Z

Z

Z

O

Z

Mgr. Rudolf Galambos

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

Zdenek Černay

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

Z – hlasoval za
P – hlasoval proti

18
-

19
-

18
-

18
-

18
-

18
-

18
-

19
-

19
-

16
-

3
1

18
-

O – zdržal sa hlasovania

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

15

1

N – neprítomný

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-
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Priezvisko, meno, titl.

UZNESENIE
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Prevod
majetku
školstvo

Prevod
infraštruk
túry Biel

Prenájom
VÚB

Prenájom
Nádaský

Prenájom
Kardošov
á

Prenájom
VA-SI

Prenájom
TJ Slavia

Zámena
nehnuteľ.
Šupalová

Odpredaj
nehnut.
Ševec

Odpredaj
Kamenár

Plán
kontrol.
činnosti

Jana Turanská
Martina Valachová

Z

Z

Z

P

P

P

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

P

O

Z

Z

Z

Z

Z

Ladislav Nádaský

Z

Z

Z

nehlas
oval

Z

nehlas
oval

Z

Z

Z

N

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

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Mgr. Maroš Ožvald

Z

Z

Z

P

P

O

Z

O

Z

Z

Z

Roman Voško

Z

O

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

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Ing. Dušan Badinský

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Ing. Rudolf Bittner

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

O

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Helena Nemcová

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Ing. Gabriel Agárdy

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

PhDr. Gabriella Németh

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Mgr. Rudolf Galambos

Z

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Zdenek Černay

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z – hlasoval za
P – hlasoval proti

19
-

16
-

19
-

14
3

15
3

14
1

19
-

18
-

19
-

18
-

19
-

O – zdržal sa hlasovania

-

3

-

1

1

3

-

1

-

-

-

N – neprítomný

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 nehl.

1 nehl.

