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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 30. júla 2014 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  MUDr. Emese Dobošová 
   Ing. Juraj Gubáni 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VII. 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. MUDr. Emese Dobošová a Ing. 
Juraj Gubáni. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava Gašparová.  
 

Program 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Senec pre volebné obdobie rokov 

2014 – 2018  
4. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva v Senci a počtu poslancov vo 

volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 
rokov 2014 – 2018 

5. Zrušenie Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ a Štatútu 
Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ;  
Zriadenie peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. a 
Štatút Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. 

6. Prenájom pozemku 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
 

- Ing. Kvál – informoval prítomných o dražbe pozemkov C-KN parc.č. 1466/1 o výmere 
4933 m2 – zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1467 o výmere 14 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria na ktorej sa dňa 28.07.2014 zúčastnil. MsZ v Senci 
Uznesením MsZ č. 71/2014 schválilo na vyššie spomenutý účel finančný rámec vo 
výške 180 tis. eur. Nakoľko na dražbe, konanej 24.7.2014 padla zo strany účastníkov 
vyššia ponuka, prevyšujúca MsZ schválený finančný rámec, konečný príklep za 
spomínané pozemky pripadol inému vydražiteľovi, nie mestu Senec. Mesto vyzve 
nového majiteľa, aby pozemok upravil a priebežne sa oň staral (kosenie trávy, buriny, 
vyčistenie od odpadkov). 
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2. Kontrola uznesení 
- PhDr. Németh – požiadala o dopísanie v bode 16 Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste, že preklad Mäsiarskej ul. je 
Mészáros – utca. Tento názov bude uvedený aj na tabuli označenie ulice.  

- Mgr. Ožvald – na zastupiteľstve dňa 26.06.2014 požiadal, aby v bode 25 Prenájom 
pozemku (Mgr. Gejza Varga) bolo do uznesenia dopísané, že pozemok je pod cestou. 
Keďže sa to v uznesení nenachádza, opätovne požiadal o dopísanie uznesenia. 

 
 

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Senec pre volebné obdobie 
rokov 2014 – 2018 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 73/2014 
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 
mesta Senec pre volebné obdobie rokov 2014-2018.  

2. MsZ schvaľuje predložený návrh a určuje výkon funkcie primátora mesta Senec pre 
volebné obdobie rokov 2014 – 2018 na plný úväzok. 

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

4. Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci a počtu poslancov vo 
volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 
rokov 2014 – 2018 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 74/2014 
 

1. MsZ prerokovalo predložený návrh na určenie počtu poslancov Mestského 
zastupiteľstva Senec a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018.  

2. MsZ schvaľuje: 
a)   celkový počet poslancov 19 

  b)  vo volebnom obvode č. 1 – počet poslancov 10 a 
 vo volebnom obvode č. 2 – počet poslancov 9 

v meste Senec pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 
2014 – 2018. 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 
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5. Zrušenie Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ a Štatútu 
Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ 

 
- p. Turanská – zopakovala, že materiál nepodporí. Prezrela zúčtovanie dotácie klubu. 

Formálne všetko sedí. Ale chýba jej tam, že finančné prostriedky nejdú na mládež a od 
rodičov, ktorých deti hrajú v klube futbal sa peniaze vyberajú. Je toho názoru, že 
mesto malo byť v klube akcionárom, aby videlo do účtovníctva klubu. Pokiaľ nebudú 
finančné prostriedky transparentne prerozdelené pre všetky kluby rovnako, tak tento 
návrh nepodporí.  

- Mgr. Ožvald - navrhol, aby Štatút Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. 
bol doplnený v článku II, o bod 5, kde by sa uviedlo, že ŠK Senec, a.s. prispeje do 
peňažného účelového fondu na mládež takou istou sumou, akou Mesto Senec 
prispieva na športovú činnosť seniorov. Za uvedený návrh sa hlasovalo: 

 
 
Hlasovanie: 
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 13, neprítomný: 0; 
Poslanci nesúhlasia s predloženým návrhom Mgr. Ožvalda. 
 
 
Uznesenie MsZ č. 75/2014 
 

1. MsZ prerokovalo návrh zrušenia Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM  
Senec, OZ a Štatútu Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ. 

2. MsZ súhlasí so zrušením Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ 
a Štatútu Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec, OZ. 

 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 
 
 
 
5a). Zriadenie Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. 
 
Uznesenie MsZ č. 76/2014 
 

1. MsZ prerokovalo návrh zriadenia Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s.. 
2. MsZ súhlasí so zriadením Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s.. 

 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 2, zdržal sa: 0, neprítomný: 0; 
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5c). Štatút Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. 
 
Uznesenie MsZ č. 77/2014 
 

1. MsZ prerokovalo návrh Štatútu Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. 
2. MsZ súhlasí so Štatútom Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. 

 
Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 1, zdržal sa: 2, neprítomný: 0; 
 
 
 

6. Prenájom pozemku (Tilico s.r.o.) 
 

- o prenájme pozemku informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta a Mgr. Viera 
Žilková – právny referát mesta 

- Mgr. Ožvald – vyjadril svoje stanovisko, prečo je proti predloženému materiálu. 
Takýmto spôsobom podporujeme developerov, aby 100% zastavali svoj pozemok, 
chce zastavať zeleň popri ihrisku, a nie je pravda, že tie parkoviská budú pre všetkých 
(verejné).  

- Ing. Gubáni – v tejto lokalite je potrebné vybudovať parkovacie miesta, pretože autá 
parkujú na trávniku. Požiadal o oplotenie ihriska, ktoré je v tesnej blízkosti 
navrhovaného parkoviska. Navrhol, aby aj mesto vybudovalo parkovisko 
v nadväznosti na navrhované (čím by sa zvýšil počet navrhovaných parkovacích 
miest).  

- PhDr. Németh – navrhla, aby sa v danej lokalite vybudovalo 20 parkovacích miest 
- p. Valachová – navrhla, aby v predmetnej lokalite iba mesto vybudovalo parkovacie 

miesta 
 
 
Uznesenie MsZ č. 78/2014 
 

1. MsZ prerokovalo žiadosť o prenájom časti pozemku C-KN parc.č. 4080/6 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 314,5 m2 vedeného na LV 2800 Okresného úradu v Senci, 
katastrálneho odboru pre spol. Tilico s.r.o., Pezinská 25A, 903 01 Senec, IČO: 
47664517 za účelom vybudovania 17 parkovacích miest, na dobu určitú – do 
kolaudácie parkovacích miest, pričom spol. Tilico s.r.o., Pezinská 25A, 903 01 Senec, 
IČO: 47664517 sa zaväzuje bezodkladne po kolaudácii parkovacích miest tieto 
odovzdať do majetku mesta, aby slúžili verejnosti. 

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 uvedený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom vo 
vlastníctve spol. Tilico s.r.o., Pezinská 25A, 903 01 Senec, IČO: 47664517, na ktorom 
bude táto spoločnosť stavať objekt, ku ktorému je potrebné vybudovať príslušný počet 
parkovacích miest.   
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3. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN parc.č. 4080/6 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 314,5 m2 vedeného na LV 2800 Okresného úradu v Senci, 
katastrálneho odboru pre spol. Tilico s.r.o., Pezinská 25A, 903 01 Senec, IČO: 
47664517 za účelom vybudovania 20 parkovacích miest, na dobu určitú – do 
kolaudácie 20 parkovacích miest, za cenu 62,05 €/m2/rok, t.j. 19 514,73 € / rok, 
pričom spol. Tilico s.r.o., Pezinská 25A, 903 01 Senec, IČO: 47664517 sa zaväzuje 
bezodkladne po kolaudácii 20 parkovacích miest tieto odovzdať do majetku mesta, 
aby slúžili verejnosti a zároveň na finančnú spoluúčasť vo výške 25 % nákladov na 
oplotenie ihriska bezprostredne susediaceho s parkovacími miestami. 

 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 3, zdržal sa: 0, neprítomný: 0, nehlasoval: 1; 
 
 
 

7. Rôzne 
 
 
Dražba pozemku, zmena rozpočtu – zrušenie uznesenia 
 

- Ing. Kvál – nakoľko mesto Senec nevydražilo  pozemky C-KN parc.č. 1466/1 
o výmere 4933 m2 – zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1467 o výmere 14 
m2 – zastavané plochy a nádvoria na dražbe, ktorá sa konala dňa 28.07.2014 je 
potrebné zrušiť uznesenie, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo dňa 24.07.2014, 
ktorým sa menil rozpočet a finančné prostriedky sa presúvali na nadobudnutie 
nehnuteľností do vlastníctva mesta  prostredníctvom dražby. 

 
Uznesenie MsZ č. 79/2014 
 

1. MsZ v Senci prerokovalo informáciu o neúspešnosti mesta Senec na dražbe od Ing. 
Karola Kvála - primátora mesta, MsZ splnomocneného účastníka pre mesto Senec 
dražby na pozemky C-KN parc.č. 1466/1 o výmere 4 933 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria a C-KN parc.č. 1467 o výmere 14 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
vyhlásenej dražobnou spoločnosťou ALMONEDA, s.r.o. Zámocká 30, 811 01 
Bratislava, ktorá sa uskutočnila 28.7.2014 o 10.00 hod. v sídle dražobníka.  

2. MsZ v Senci ruší platnosť Uznesenia MsZ č. 71/2014 zo dňa 24.07.2014, týkajúceho 
sa návrhu na zmenu rozpočtu mesta Senec na rok 2014 
 

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

- Ing. Bittner – požiadal, či by sa dalo zamedziť lietaniu motorových paraglajdingov, 
nakoľko lietajú v malej výške nad rodinnými domami a znepríjemňujú život 
obyvateľom mesta.  
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- MUDr. Príbelský – navrhol vykonať predbežné protipovodňové opatrenie a to tým, 

že by sa v meste umiestnil piesok a obyvateľom mesta by sa oznámilo, že je pre nich 
zabezpečený piesok aj s vrecami a kde si ho môžu vyzdvihnúť. 

 
 
 

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

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

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
 
 
MUDr. Emese Dobošová     ............................................... 
 
 
 
Ing. Juraj Gubáni       ............................................... 
 
 
 
 
Zapísala:  Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 31.07.2014 
 

 

 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 

30. júl 2014 

Priezvisko, meno, titl. UZNESENIE 

3 4 Návzh p. 
Ožvald 5 5b 5c 6 7     

Rozsah 
funkcia 

primátora 

Počet 
poslancov 

K Štatútu 
ŠK Senec 

Zrušenie 
peňaž. 
fondu

Zriadenie 
peňaž. 
fondu

Štatút 
peň. 

fondu

Prenájom 
TILICO 

Zrušenie 
uznesenia 
zmen.roz 

    

Jana Turanská Z Z Z Z P P P Z     

Martina Valachová Z Z Z Z P O P Z     

Ladislav Nádaský Z Z O Z Z Z Z Z     

MUDr. Marián Príbelský,CSc. Z Z Z Z Z Z nehla-
soval 

Z     

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

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

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

Roman Voško Z Z O Z Z Z Z Z     

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

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

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

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

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

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

Helena Nemcová Z Z O Z Z Z Z Z     

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

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

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

Zdenek Černay Z Z O Z Z Z Z Z     

Z – hlasoval za 19 19 6 19 17 16 15 19     

P – hlasoval proti - - - - 2 1 3 -     

O – zdržal sa hlasovania - - 13 - - 2 - -     

N – neprítomný - - - - - - - -     
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