Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 23. januára 2014

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

p. Jana Turanská
MUDr. Marián Príbelský, CSc.

Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku
2014 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice zo
zasadnutia MsZ Ing. Karol Kvál - primátor mesta určil pp. Janu Turanskú a MUDr. Mariána
Príbelského, CSc. Z rokovania MsZ sa písomne ospravedlnil Ing. Gašpar Józan. Neprítomná
na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola p. Martina Valachová. Za zapisovateľku bola
určená Mgr. Bronislava Gašparová.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ Kysucká)
Schválenie volebnej komisie pre voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec dňa
23.01.2014
Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Senec
Určenie platu Hlavného kontrolóra Mesta Senec
Rôzne
Záver

3. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ Kysucká)
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 1/2014
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:
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- prístavba 2 tried v obstarávacej cene vo výške 129.568,57 € (slovom:
stodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatosem eur a päťdesiatsedem centov) v budove
materskej škôlky a školskej jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na pozemkoch
C-KN parc. č. 4061/8 a C-KN parc. č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú.
Senec, na MŠ Kysucká, Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703;
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:
- prístavba 2 tried v obstarávacej cene vo výške 129.568,57 € (slovom:
stodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatosem eur a päťdesiatsedem centov) v budove
materskej škôlky a školskej jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na pozemkoch
C-KN parc. č. 4061/8 a C-KN parc. č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú.
Senec, na MŠ Kysucká, Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;

4. Schválenie volebnej komisie pre voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec dňa
23.01.2014
Uznesenie MsZ č. 2/2014
1. MsZ schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec dňa
23.01.2013 v zložení:
Mgr. Maroš Ožvald
Mgr. Rudolf Galambos
Mgr. František Podolský
Hlasovanie:
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 2;

-

Ing. Karol Kvál – informoval poslancov, že v stanovenom termíne bolo podaných 8
prihlášok na hlavného kontrolóra. Prihlásili sa: Mgr. Zuzana Adamove, Ing. Eva
Cibuľová, Mgr. Erika Čermáková, Ing. Beata Ďurčíková, Vladimír Solčianský, Mgr.
Katarína Sowiňska, Mgr. Peter Takáč, Ing. Ján Winkler. Všetci kandidáti splnili
podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra. Prihlásení kandidáti sa osobne predstavili
prítomným poslancom.
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5. Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

po úvodnom slove predsedu volebnej komisie Mgr. Maroša Ožvalda a po predstavení
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra uskutočnilo Mestské zastupiteľstvo
v Senci akt voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec. Volebná komisia po zapečatení
volebnej urny rozdala poslancom MsZ Volebný poriadok pre voľby Hlavného
kontrolóra Mesta Senec a hlasovacie lístky. Po skončení hlasovania (vhodením
volebných lístkov do urny) sa volebná komisia odobrala k sčítaniu hlasov.
O výsledkoch voľby informoval predseda volebnej komisie Mgr. Maroš Ožvald a to
formou prečítania zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania voľby Hlavného
kontrolóra Mesta Senec, ktorej originál tvorí súčasť tohto zápisu.

Uznesenie MsZ č. 3/2014
3. MsZ berie na vedomie Zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania voľby Hlavného
kontrolóra Mesta Senec zo dňa 23.01.2014
4. MsZ schvaľuje na základe výsledkov voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec Ing.
Jána WINKLERA do funkcie Hlavného kontrolóra Mesta Senec
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2;

6. Určenie platu Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta Senec

Uznesenie MsZ č. 4/2014
1. MsZ prerokovalo určenie platu Hlavného kontrolóra Mesta Senec.
2. MsZ určuje plat Hlavného kontrolóra Mesta Senec v súlade s § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov
v meste Senec vo výške 1.578,00 EUR.
3. MsZ berie na vedomie, že plat hlavného kontrolóra Mesta Senec upraví pri zmene
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 zamestnávateľ v súlade s § 18c
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. MsZ berie na vedomie, že plat hlavného kontrolóra Mesta Senec upraví každý
nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
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predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s § 18c ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

7. Rôzne

-

Ing. Agárdy – požiadal o osvetlenie Hollého ulice od budovy polície po Lichnerovu
ul., nakoľko tam nie je verejné osvetlenie. Navrhol organizačne zabezpečiť distribúciu
farebných igelitových vriec na separovaný zber do rodinných domov a vypracovať
manuál pre občanov ako narábať s použitými obalmi, ktorý by sa následne vložil ako
príloha do novín Senčan;

-

p. Turanská – mesto by malo vzdelávať ľudí a robiť kampane ohľadne separácie
odpadu. Navrhla zjednotiť rozmiestnenie kontajnerov pred bytovkami;

-

p. Černay – zaujímal sa či sa zaznamenala úspora elektrickej energie po výmene
verejného osvetlenia za LED technológiu a či sa neuvažuje s navýšením stĺpov
verejného osvetlenia, nakoľko na niektorých uliciach sú stĺpy nízke. Predĺžením stĺpov
by sa zvýšilo osvetlenie ulice. Navrhol vybudovať osvetlené (blikajúce) prechody pre
chodcov na hlavných ťahoch a spoplatniť parkovanie v centre mesta
Ing. Kvál – alikvotná úspora sa prejavila vo vyúčtovacích faktúrach za ostatné tri
mesiace. Súhlasil so vyjadrením p. Černaya, že je potrebné navýšiť niektoré stĺpy VO;

-

-

p. Voško – zaujímal sa, či sa budú osvetľovať všetky prechody pre chodcov v meste
Ing. Kvál – nie. Osvetlené budú len prechody na hlavných cestách;

-

Ing. Bittner – navrhol, aby platené parkoviská boli budované s elektrickou rampou.
Požiadal o výmenu svietidiel verejného osvetlenia za budovou MsKS.
Ing. Kvál – z technického hľadiska to nie je vždy možné zrealizovať, nakoľko
v blízkosti parkovacej rampy sa nenachádza elektrické napojenie. Výmena svietidiel
za MsKS je v štádiu riešenia;

-

-

Ing. Gubáni – zaujímal sa, či mesto neuvažovalo o umiestnení materskej školy, ktorá
by mala byť umiestnená v areáli Slnečných jazier do priestorov Strednej odbornej
školy na Kysuckej ul. Je potrebné zvážiť, ktorá investícia by bola výhodnejšia. Ak by
zriadenie MŠ v priestoroch strednej školy bolo z finančného hľadiska výhodnejšie,
navrhol ušetrené peniaze použiť na dotácie na šport.
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-

Ing. Kvál – materská škola musí spĺňať určité kritériá nie len na sociálne zariadenia.
Aj v priestoroch strednej školy by sa museli vykonať veľké rekonštrukčné práce.
Projektová dokumentácia prestavby chaty na materskú školu je už vypracovaná;

-

Mgr. Ožvald – požiadal o vyjadrenie hlavného kontrolóra na najbližšom MsZ
k pripomienke p. Cibulovej k stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r.
2014.

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:

p. Jana Turanská

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

MUDr. Marián Príbelský, PhD.

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

Zapísala: Bronislava Gašparová
V Senci, dňa 29.01.2014
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MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO
23. január 2014

Priezvisko, meno, titl.

UZNESENIE
3

4

5

6

Prevod
správy
majetku

Volebná
komisia
Hl kontr.

Voľba
hlavného
kontrolór

Určenie
platu
kontrolór

Jana Turanská
Martina Valachová

Z

Z

O

Z

N

N

N

N

Ladislav Nádaský

Z

Z

Z

Z

MUDr. Marián Príbelský,CSc.

Z

Z

Z

Z

Mgr. František Podolský

Z

O

Z

Z

Mgr. Pavol Škovránek

Z

Z

Z

Z

Mgr. Maroš Ožvald

Z

O

Z

Z

Roman Voško

Z

Z

Z

Z

Ing. Gašpar Józan

N

N

N

N

MUDr. Emese Dobošová

N

Z

Z

Z

Ing. Dušan Badinský

Z

Z

Z

Z

Ing. Rudolf Bittner

Z

Z

Z

Z

Mgr. Zuzana Lovíšková

Z

Z

Z

Z

Ing. Juraj Gubáni

Z

Z

Z

Z

Helena Nemcová

Z

Z

Z

Z

Ing. Gabriel Agárdy

Z

Z

Z

Z

PhDr. Gabriella Németh

Z

Z

Z

Z

Mgr. Rudolf Galambos

Z

O

Z

Z

Zdenek Černay

Z

Z

Z

Z

Z – hlasoval za
P – hlasoval proti

16
-

14
-

16
-

17
-

O – zdržal sa hlasovania

-

3

1

-

N – neprítomný

3

2

2

2

