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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci zo dňa 11. 2. 2016 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Overovatelia: Ing. Dušan Badinský 

                         PaedDr. Monika Snohová 

 

     Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2016 
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
MsZ boli ustanovení pp. Ing. Dušan Badinský a PaedDr. Monika Snohová. Za zapisovateľku 
bola určená p. Bernadičová Gabriela. Rokovanie MsZ p. primátor mesta otvoril o 9.00 hod. 
s nasledovným návrhom rokovacieho programu. 

Program:  
 

1. Kontrola uznesení 
2. Informácia p. primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 
3. Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na II.     

polrok 2016 
4. Návrh členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: Senecké leto 2016 

a Veľký letný karneval 2016 
5. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany a 
6. sociálnej kurately na rok 2016 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 
8. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN 

9. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za rok 2015 
10. Prenájom pozemku /SECRET SK/ 
11. Prenájom pozemku /EP DEVELOP INVEST, s.r.o./ 
12. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. arch. Martin Sokol a MUDr. Marta Matušková 
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Ivan Feješ a manž. Monika Feješová/ 
14. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti / Ladislav Mokoš a manž. Veronika/ 
15. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Zuzana Navrátilová/ 
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Elena Pristašová/ 
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Peter Valo a spol./ 
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Igor Hudok a manž. Slavomíra Hudoková/ 
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Ján Kľuska a manž. Monika Kľusková/ 
20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Viera Jančia/ 
21. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – MŠ Kollárova 
22. Návrh na prevod správy  majetku Mesta Senec   - ZŠ Mlynská 
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23. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti /Bautech s.r.o./ 
24. Nadobudnutie osobného motorového vozidla ŠKODA SUPERB Ambition 2.0 TSI 
25. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Senci č. 114/2014 zo dňa 30.10.2014 
26. Návrh na odvolanie člena Komisie výstavby a územného plánovania  a návrh na voľbu 

nového člena Komisie výstavby a územného plánovania  
27. R ô z n e ( predbežná informácia ved. odb.ekonomiky mesta: prehľad zúčtovania dotácií 

za rok 2015; interpelácie poslancov) 
28. Záver 
 

    2.) Informácia primátora mesta o dianí v meste od ostatného zasadnutia MsZ 

     Ing. Karol Kvál, primátor mesta informoval poslancov  o dianí v meste za uplynulé 
obdobie. 

     Pani  poslankyňa Jana Némethová sa zaujímala  o situáciu v seneckom futbale. Pán 
primátor podal informáciu o tom, že ŠK Senec  dohrá súťaže v jarnej časti r. 2016. Ako sa 
bude situácia vyvíjať od leta,  záleží len od majiteľov a.s. ŠK Senec. V prípade ich 
avizovaného konca, je v Senci aj druhý mládežnícky klub MŠK Senec, ktorý jednoznačne 
deklaroval ochotu prijať do svojich radov , každého chlapca, ktorého rodič  alebo aj on sám, 
bude chcieť hrať za ich farby. S pozície mesta bola prisľúbená pomoc na mládežnícky futbal 
v takom rozsahu ako  minulý rok.  

 

     3.) Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci 
           na II. polrok 2016 
 

Uznesenie MsZ č. 1/2016 

I. MsZ prerokovalo Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Senci na II. polrok 2016 

II. MsZ s ú h l a s í   s Návrhom termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Senci na II. polrok 2016 v zmysle bodu: a) predkladaného 
materiálu  
                       

Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
4.) Návrh členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: 
     SENECKÉ LETO 2016 a Veľký letný karneval 2016     
 

- predložila p. prednostka Ing. Jarmila Répássyová 
- p. Turanská Jana – navrhla, doplniť do organizačného tímu pre mestské slávnosti p. 

Ing. Mariannu Glončákovú 
  
 Uznesenie MsZ č. 2/2016 
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I.   MsZ   prerokovalo  návrh  členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: 
            SENECKÉ LETO 2016 a Veľký letný karneval 2016 
          
II. MsZ schvaľuje  členov organizačného tímu/komisie pre mestské slávnosti: 

SENECKÉ LETO 2016 a Veľký letný karneval 2016, s doplnením v súlade s návrhom 
poslankyne Turanskej 

 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
 
5.) Návrh  na    poskytnutie  finančného  príspevku  na  zabezpečenie  opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 
 

- predložila PhDr. Jana Matulová, vedúca odboru sociálnych služieb mesta Senec 
- PhDr. Gabriella Németh – ako členka sociálnej komisie, ktorá uvedený návrh  

požiadala prítomnými poslancami podporiť. 
 

 

Uznesenie MsZ č. 3/2016 

I.   MsZ  prerokovalo  návrh  na    poskytnutie   finančného  príspevku  na  zabezpečenie   
           opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016. 
 

II. MsZ   schvaľuje  návrh  na  poskytnutie  finančného   príspevku   na   zabezpečenie   
            opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 bez 
pripomienok   
 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
6.) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2015 

- predložil hlavný kontrolór  mesta Ing. Ján Winkler 

     Kontrolná činnosť v roku 2015 vychádzala z plánov kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. a II. polrok 2015, ktoré boli zostavené na základe vlastných poznatkov 
z kontrol predchádzajúcich období a na základe externých podnetov. Plány boli schválené 
uznesením MsZ č. 130/2014 zo dňa 11. 12. 2014 a uznesením MsZ č. 48/2015 zo dňa 25. 6. 
2015. 

Uznesenie MsZ č. 4/2016 

I. MsZ prerokovalo správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
II. MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 

2015. 

Hlasovanie: 
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Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 

7.)  Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN a dopĺňa príloha č. 3 
tohto VZN.      

- predložil Mgr. Anton Kubliniak, vedúci školského úradu 

Uznesenie MsZ č. 5/2016 

     I. MsZ prerokovalo návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a  2 tohto VZN a dopĺňa príloha č. 3 
tohto VZN.      

     II. MsZ schvaľuje návrh dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN a dopĺňa príloha č. 3 
tohto VZN.      

Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
 
8.)  Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 
- predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč, náčelník Mestskej polície v Senci 
 
Uznesenie MsZ č. 6/2016 
 
     I. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2015 do                    
        31.12.2015 
     II. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od            
01.01.2015     do 31.12.2015.  
 
Hlasovanie:  
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
                        Na záver vystúpil p. riaditeľ Okresného riaditeľstva  policajného zboru v Senci  
plk. JUDr. Dušan Válek, ktorý zhodnotil činnosť štátnej polície v meste Senec za uplynulý 
rok. Taktiež pozitívne vyhodnotil spoluprácu štátnych zložiek pri plnení úloh 
s našou  mestskou políciou najmä pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste 
a taktiež vyjadril prísľub vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní plynulého priebehu 
blížiacich sa parlamentných volieb. 
 
9.)  Prenájom pozemku (SECRET SK, s.r.o.) 
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- predložila Mgr. Viera Žilková, právny útvar  MsÚ 
 
Uznesenie MsZ č. 7/2016 

I. MsZ prerokovalo žiadosť spoločnosti SECRET SK, s.r.o. o prenájom časti pozemku 
C-KN parc. č. 3445/1, ktorá je identická s E-KN parc. č. 934/1 vedenou na LV 9058, 
o výmere 26,6 m2, ktorý sa nachádza na Lichnerovej ul. 66, Senec na účely zriadenia 
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 časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí 
s prevádzkou, ktorej je spoločnosť SECRET SK, s.r.o. prevádzkovateľ a ktorý svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s uvedenou časťou stavby.  

 
III. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN parc. č. 3445/1, ktorá je identická s E-

KN parc. č. 934/1 vedenou na LV 9058, o výmere 24 m2, ktorý sa nachádza na 
Lichnerovej ul. 66, Senec na účely zriadenia letnej terasy za cenu v súlade s cenami 
uvedenými v prílohe č. 4 k VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta t.j. 5,60 € / m2 / rok, na dobu neurčitú spoločnosť SECRET SK, s.r.o.. 

 
Hlasovanie:  
Za: 12, proti: 6, zdržal sa: 1, neprítomný: 0 
 

10.)  Prenájom pozemku (EP DEVELOP INVEST, s.r.o.) 

-  materiál na rokovanie predložila Mgr. Viera Žilková, právny útvar MsÚ 

Uznesenie MsZ č. 8/2016 

I. MsZ prerokovalo žiadosť spoločnosti EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Senec 
o prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 2514/1 o výmere podľa nákresu, za účelom 
ochrany vchodu do RD, vstupu na pozemok do rodinného domu postavením múru 
a brány. 

 
II. MsZ nesúhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN parc. č. 2514/1 o výmere podľa 

nákresu pre spoločnosť EP DEVELOP INVEST, s.r.o., Senec. 
 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
11.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. arch. Martin Sokol a MUDr. Marta 
Matušková) 

- materiál na rokovanie predložila Mgr. Martina Grambličková, právny útvar MsÚ 

Uznesenie MsZ č. 9/2016 
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     I. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa 
v okrese Senec, obec Senec, v katastrálnom územie Senec, a to C-KN parc. č. 4590/35 ostatné 
plochy o výmere 30 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 73/2014 zo dňa 12.10.2015 
Ing. Romanom Nemečkom – GEO99 pre: Ing. arch. Martin Sokol a MUDr. Marta Matušková, 
a to každému v podiele ½-ina k celku za sumu vo výške 60,- €/m2, spolu  1.800,- €. 
 
     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 nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov, 
ktorý nadobúdatelia dlhodobo užívajú a na ktorom sa nachádzajú stromy a okrasné dreviny 
nadobúdateľov, ktoré tvoria prirodzenú hranicu od susedného pozemku.  
 
     III. MsZ schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v okrese 
Senec, obec Senec, v katastrálnom územie Senec, a to C-KN parc. č. 4590/35 ostatné plochy 
o výmere 30 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 73/2014 zo dňa 12.10.2015 Ing. 
Romanom Nemečkom – GEO99 pre žiadateľov: Ing. arch. Martin Sokol a MUDr. Marta 
Matušková, a to každému v podiele ½-ina k celku za sumu vo výške 60,- €/m2, spolu  
1.800,- €. 
 
     IV.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia. 
       V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
12.) Návrh na odpredaj nehnuteľností  (Ivan Feješ a manželka Monika Feješová) 

- materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

Uznesenie MsZ č. 10/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec : 

● pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2371/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 
vo vlastníctve Mesta Senec, podľa geometrického plánu č. 165/2015 vyhotoveného 
GEODET-TEAM spol.s.r.o., a to C-KN parc.č. 2371/412 ostatné plochy o výmere 12 m2 a C-
KN parc.č. 2371/413 ostatné plochy o výmere 34 m2 pre JUDr. Ivana Feješa a manželku 
Moniku Feješovú rod. Jakubekovú. 

II.   MsZ neschvaľuje odpredaj nehnuteľností v k.ú. Senec:  

● pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č.2371/1 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 
vo vlastníctve Mesta Senec, podľa geometrického plánu č. 165/2015 vyhotoveného 
GEODET-TEAM spol.s.r.o., a to C-KN parc.č. 2371/412 ostatné plochy o výmere 12 m2 a C-
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KN parc.č. 2371/413 ostatné plochy o výmere 34 m2 pre JUDr. Ivana Feješa a manželku 
Moniku Feješovú rod. Jakubekovú. 

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

13.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  (Ladislav Mókoš a manželka Veronika 
Mókošová) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 11/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

● časť pozemku C-KN parc.č.720/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 
zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Ladislava Mókoša a manželku 
Veroniku Mókošovú rod. Pákozdyovú. 

II.   MsZ neschvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● časť pozemku C-KN parc.č.720/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 
zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Ladislava Mókoša a manželku 
Veroniku Mókošovú rod. Pákozdyovú. 

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

14.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – (Zuzana Navrátilová) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 12/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

● časť pozemku C-KN parc.č.724/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 
zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Zuzanu Navrátilovú rod. Jakubovú. 

II.   MsZ neschvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● časť pozemku C-KN parc.č.724/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2 
zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Zuzanu Navrátilovú rod. Jakubovú. 

Hlasovanie:  
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
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15.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Elena Pristašová) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 13/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

● pozemok  C-KN parc.č.4590/36 ostatná plocha o výmere 412 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č.4590/1 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického 
plánu č.95/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou pre nadobúdateľa – Mgr. Elena 
Pristašová rod. Kostolná za sumu 100,-€/m2, čo činí za výmeru 412 m2 spolu 41 200,-€. 

 
II.   MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov, nakoľko pozemok C-KN parc.č. 4590/36 je priľahlým 
pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa a je 
nadobúdateľom sčasti užívaný. 

 
III.   MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● pozemok  C-KN parc.č.4590/36 ostatná plocha o výmere 412 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č.4590/1 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického 
plánu č.95/2015 vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou pre nadobúdateľa – Mgr. Elena 
Pristašová rod. Kostolná za sumu 100,-€/m2, čo činí za výmeru 412 m2 spolu 41 200,-€. 

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

schválenia tohto uznesenia.   
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 

stráca platnosť.  

Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
  

16.) Návrh na odpredaj nehnuteľností  (Peter Valo a spol.) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 14/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov v k.ú. Senec : 

● pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/321, 2372/1 a 2371/311 evidované na 
LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec podľa geometrického plánu č.66/2013 vyhotoveným 
Ing. Richardom Bariakom, k.ú.Senec: 
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A. pozemok C-KN parc.č. 2371/391 ostatná plocha o výmere 133 m2 pre nadobúdateľov 
do podielového spoluvlastníctva: 

  
Ing. Peter Valo      1/7 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová    1/7 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská 1/7 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová 1/7 

Ing. Milan Lettrich      1/7 

Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/7 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/14 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/14 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 133 m2 spolu 15 960,-€. 
 

B. pozemok C-KN parc.č. 2371/321 ostatná plocha o výmere 152 m2  pre nadobúdateľov 
do podielového spoluvlastníctva: 

 
Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/2 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/4 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 152 m2 spolu 18 240,-€. 
 

C. pozemok C-KN parc.č. 2371/392 ostatná plocha o výmere 14 m2 pre nadobúdateľov 
do podielového spoluvlastníctva: 

Ing. Peter Valo       1/4 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová     1/4 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská  1/4 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová  1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 14 m2 spolu 1 680,-€. 
 

D. pozemok diel č. 1 o výmere 4 m2  oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/321 
a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 2371/211 zastavaná plocha pre nadobúdateľa do 
výlučného vlastníctva:   

 

Ing. Milan Lettrich      1/1 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 4 m2 spolu 480,-€. 
 

II.   MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 
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neskorších právnych predpisov, nakoľko predávané pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam, 
ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov a sú nadobúdateľmi užívané. 

 

III.   MsZ schvaľuje odpredaj pozemkov v k.ú. Senec:  

● pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/321, 2372/1 a 2371/311 evidované na 
LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec podľa geometrického plánu č.66/2013 vyhotoveným 
Ing. Richardom Bariakom, k.ú.Senec: 

A. pozemok C-KN parc.č. 2371/391 ostatná plocha o výmere 133 m2 pre nadobúdateľov 
do podielového spoluvlastníctva: 

  
Ing. Peter Valo       1/7 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová    1/7 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská 1/7 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová 1/7 

Ing. Milan Lettrich      1/7 

Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/7 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/14 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/14 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 133 m2 spolu 15 960,-€. 
 

B. pozemok C-KN parc.č. 2371/321 ostatná plocha o výmere 152 m2  pre nadobúdateľov 
do podielového spoluvlastníctva: 

 
Mgr. Kateřina Flašíková rod. Slováková   1/2 

Dorota Flašíková rod. Flašíková    1/4 

Martina Flašíková rod. Flašíková    1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 152 m2 spolu 18 240,-€. 
 

C. pozemok C-KN parc.č. 2371/392 ostatná plocha o výmere 14 m2 pre nadobúdateľov 
do podielového spoluvlastníctva: 

 

Ing. Peter Valo       1/4 

Ing. Oľga Čičáková rod. Albíniová     1/4 

Ing. Ľuboš Calpaš a manželka RNDr. Anna rod. Turská  1/4 

Pavel Novák, PhDr. a manželka Marta rod. Bednárová  1/4 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 14 m2 spolu 1 680,-€. 
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D. pozemok diel č. 1 o výmere 4 m2  oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/321 
a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 2371/211 zastavaná plocha pre nadobúdateľa do 
výlučného vlastníctva:   

 

Ing. Milan Lettrich      1/1 

za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 4 m2 spolu 480,-€. 
 
 
VI. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia.   
 

VII. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  

Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 7, zdržal sa: 2, neprítomný: 0 
 
Pozn.: Uvedený materiál nebol schválený, nakoľko pri prevodoch majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov, /t.j. 12 
poslancov/. 

 

17.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti   (Igor Hudok a manželka Slavomíra Hudoková) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 15/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec : 

● pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-
KN parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 
vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou pre Igora Hudoka a manželku Slavomíru 
Hudokovú rod. Mlynárovú za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 87 m2  spolu 10 440,-€. 

 
II.   MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov, nakoľko pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy 
o výmere 87 m2 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve nadobúdateľov a je nadobúdateľmi užívaný. 
 

III.   MsZ schvaľuje odpredaj pozemku v k.ú. Senec:  
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● pozemok C-KN parc.č. 2271/69 ostatné plochy o výmere 87 m2 oddelený od pozemkov C-
KN parc.č. 2304/1 a 2271/48 evidované na LV č.2800, podľa geometrického plánu č.1/2015 
vyhotoveným Ing. Karinou Szutyányiovou pre Igora Hudoka a manželku Slavomíru 
Hudokovú rod. Mlynárovú za sumu 120,-€/m2, čo činí za výmeru 87 m2  spolu 10 440,-€. 

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

schválenia tohto uznesenia.   
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  

Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 

18.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ján Kľuska a manželka Monika Kľusková) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 19/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

● pozemok  diel č.1 o výmere 1 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.5539/17 zapísaný na 
LV č.1635 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 5539/42 podľa 
geometrického plánu č. 31/2015 vyhotoveného Ing. Vladimírom Haršanym pre 
nadobúdateľov – Ing. Ján Kľuska a manželka Ing. Monika Kľusková rod. Peľová za sumu 
120,-€/m2, čo činí za výmeru 1 m2 spolu 120,-€. 

 
II.   MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti 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 predávaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľov. 

 
III.   MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● pozemok  diel č.1 o výmere 1 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č.5539/17 zapísaný na 
LV č.1635 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený k pozemku C-KN parc.č. 5539/42 podľa 
geometrického plánu č. 31/2015 vyhotoveného Ing. Vladimírom Haršanym pre 
nadobúdateľov – Ing. Ján Kľuska a manželka Ing. Monika Kľusková rod. Peľová za sumu 
120,-€/m2, čo činí za výmeru 1 m2 spolu 120,-€. 

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

schválenia tohto uznesenia.   
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V.  Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  

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

19.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti  (Viera Jančia) 

-  materiál predložil na rokovanie Ing. Karol Kvál, primátor mesta  

Uznesenie MsZ č. 20/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

● časť pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy o výmere cca 50 m2 zapísaný na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Vieru Jančiu rod. Rohárovú. 

II.   MsZ neschvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

● časť pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy o výmere cca 50 m2 zapísaný na LV 
č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre Vieru Jančiu rod. Rohárovú. 

Hlasovanie:  
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0 
 
20.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – MŠ Kollárova 

- materiál predložila na rokovanie Ing. Jarmila Répássyová, prednostka MsÚ 

Uznesenie MsZ č. 18/2016 

     I. 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 k 15.02.2016, a to: 

- futbalové ihrisko postavené na pozemku C-KN parc. č. 926/3, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec (areál MŠ 
Kollárova) v obstarávacej cene vo výške 21.488,- € (slovom: 
dvadsaťjedentisícštyristoosemdesiatosem eur) na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23, 903 
01 Senec, IČO: 318 16 746. 
 
 

     II. 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 k 15.02.2016, a to: 
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- futbalové ihrisko postavené na pozemku C-KN parc. č. 926/3, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva 2800, k.ú. Senec (areál MŠ 
Kollárova) v obstarávacej cene vo výške 21.488,- € (slovom: 
dvadsaťjedentisícštyristoosemdesiatosem eur) na MŠ Kollárova, Kollárova č. 23, 903 
01 Senec, IČO: 318 16 746. 

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

21.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – ZŠ Mlynská 

- materiál predložila na rokovanie Ing. Jarmila Répássyová, prednostka MsÚ 

 

Uznesenie MsZ č. 19/2016 

 

     I. 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 k 15.02.2016, a to: 

- nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne ZŠ Mlynská, súp. č. 461 
na pozemku C-KN parc. č. 1564 a C-KN parc. č. 1567/1, vedené na liste vlastníctva 
6078, k.ú. Senec v obstarávacej cene vo výške 1 306 025,92 €  (slovom: jedenmilión 
tristošesťtisícdvadsaťpäť eur a deväťdesiatdva eurocentov) na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 
50 v Senci, IČO: 36071161. 

 
 

     II. 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 k 15.02.2016, a to: 

- nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne ZŠ Mlynská, súp. č. 461 
na pozemku C-KN parc. č. 1564 a C-KN parc. č. 1567/1, vedené na liste vlastníctva 
6078, k.ú. Senec v obstarávacej cene vo výške 1 306 025,92 €  (slovom: jedenmilión 
tristošesťtisícdvadsaťpäť eur a deväťdesiatdva eurocentov) na ZŠ Mlynská, Mlynská č. 
50 v Senci, IČO: 36071161. 

 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
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22.)  Návrh na odkúpenie nehnuteľností (Bautech s.r.o.) 
 
- materiál predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 20/2016 
 
     I. MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Senec, a to: 

- C-KN parc. č. 438/43 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 
Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/45 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 
Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/82 ostatné plochy  o výmere 124 m2  v podiele 25574/665325 k celku 
vedená na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/71 ostatné plochy  o výmere 412 m2  v podiele 25574/665325 k celku 
vedená na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/42 ostatné plochy  o výmere 4575 m2 v podiele 20235/665325 k celku 
vedená na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/44 ostatné plochy  o výmere 948 m2  v podiele 20235/665325 k celku 
vedená na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

od Bautech s.r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17324971 za kúpnu cenu  vo výške 
2,65 €/m2 , t.j. 2,65 €x 908,58 m2; spolu 2.407,74 € v zmysle zo zákona č. 582/2004 Z.z. 
v z.n.p. 
 
 
     II. MsZ schvaľuje odkúpenie pozemkov Mestom Senec, a to: 

- C-KN parc. č. 438/43 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 
Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/45 ostatné plochy  o výmere 360 m2  v celosti vedená na LV č. 3588 
Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/82 ostatné plochy  o výmere 124 m2  v podiele 25574/665325 k celku 
vedená na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/71 ostatné plochy  o výmere 412 m2  v podiele 25574/665325 k celku 
vedená na LV č. 6343 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/42 ostatné plochy  o výmere 4575 m2 v podiele 20235/665325 k celku 
vedená na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

- C-KN parc. č. 438/44 ostatné plochy  o výmere 948 m2  v podiele 20235/665325 k celku 
vedená na LV č. 8642 Okresného úradu v Senci, katastrálneho odboru 

od Bautech s.r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17324971 za kúpnu cenu  vo výške 
2,65 €/m2 , t.j. 2,65 €x 908,58 m2; spolu 2.407,74 € v zmysle zo zákona č. 582/2004 Z.z. 
v z.n.p. 
 
     III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia 
tohto uznesenia. 
     IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
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Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
23.)  Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla ŠKODA SUPERB Ambition 
2.0 TSI  formou finančného lízingu  

 - materiál na rokovanie predložila na rokovanie Ing. Jarmila Répássyová, prednostka MsÚ 

 
Uznesenie MsZ č. 21/2016 

I.   MsZ   prerokovalo návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla ŠKODA 
SUPERB Ambition 2.0 TSI formou finančného lízingu      

 

II. MsZ schvaľuje  nadobudnutie osobného motorového vozidla ŠKODA SUPERB 
            Ambition 2.0 TSI formou finančného lízingu      
 
 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 
24.)  Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Senci č. 114/2014 zo dňa 30.10.2014.  
 
     Pani poslankyňa Ing. Mária Hudáková podala návrh: stiahnuť predmetný materiál 
z rokovania mestského zastupiteľstva, rokovať o proteste prokurátora na najbližšom 
mestskom zastupiteľstve, do 30 dní, t.j.  do 29. 2. 2016. 
 
Uznesenie MsZ č. 22/2016 
 

I. MsZ sťahuje z rokovania predložený materiál – Protest prokurátora proti 
uzneseniu MsZ v Senci č. 114/2014 zo dňa 30. 10. 2014. 
Opätovné prerokovanie uvedeného materiálu na MsZ v Senci dňa 29.2.2016. 

Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 1, zdržali sa: 3, neprítomný: 0 

 

 

25.) Návrh na odvolanie člena Komisie výstavby a územného plánovania a návrh na 
voľbu nového člena Komisie výstavby a územného plánovania 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

Uznesenie MsZ č. 23/2016 
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I. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie člena Komisie výstavby a ÚP – Ing. Borisa 
Tušera a návrh na voľbu nového člena Komisie výstavby a ÚP Ing. Martina 
Gabriela. 

II. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie člena Komisie výstavby a ÚP – Ing. Borisa 
Tušera a s návrhom nového člena Komisie výstavby a ÚP Ing. Martina Gabriela. 

Hlasovanie:  
Za: 11, proti: 5, zdržali sa: 2, neprítomný: 1 
 

25. ) Návrh na odvolanie členov podnikateľskej komisie a návrh na voľbu nových členov 
podnikateľskej komisie 

     Za klub KDH predložil p. poslanec Mgr. Peter Príbelský návrh na odvolanie členov 
podnikateľskej komisie, a to: p. Katarína Balázsová a Daniela Ležovičová. Zároveň podal 
návrh na voľbu nových členov: Mgr. Michal Frčo a p. Annamária Cerovská. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 24/2016 

I. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie členov Komisie – podnikateľskej – p. 
Kataríny Balázsovej  a p. Daniely Ležovičovej  a návrh na voľbu nových členov 
komisie podnikateľskej Mgr. Michala Frča a p. Annamáriu Cerovskú. 
 

II. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie členov  Komisie podnikateľskej  – p. 
Kataríny Balázsovej  a p. Daniely Ležovičovej a súhlasí s návrhom nových členov 
Komisie podnikateľskej  s Mgr. Michalom Frčom a p. Annamáriou Cerovskou. 
 

Hlasovanie: 
Za: 11, proti: 2, zdržali sa: 5, neprítomný: 1 
 
 

26.)  R ô z n e  

 Predbežná informácia Ing. Matúšovej - ved. Odb. ekonomiky mesta ohľadne 
zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2015 

     Prehľad zúčtovania dotácií za rok 2015 predložila Ing. Janette Matúšová, vedúca útvaru 
ekonomiky mesta. Oboznámila poslancov MsZ o tom, že tri subjekty si nesplnili povinnosť 
ohľadom zúčtovania. DOM SENIOROV – CENTRUM ODDYCHU,  n.o.  podal nesprávnu 
formu zúčtovania. Subjekty OZ Materské centrum – Senecké slniečko a MS Slovenského 
červeného kríža Senec podali zúčtovanie za rok 2015 po termíne stanovenom vo VZN na 
zúčtovanie dotácie. Všeobecne záväzné nariadenie  (čo je právna norma mesta de facto: zákon 
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na úrovni mesta) nepripúšťa možnosť odpustenia porušenia jeho ustanovení - t.j. v týchto 
konkrétnych prípadoch - vrátenia dotácie. Každý žiadateľ o dotáciu je povinný dodržiavať 
príslušné ustanovenia platného VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 

 PaedDr. Monika Snohová – požiadala o výnimku pre subjekt Miestny spolok SČK  v 
Senci, rozprávala so zástupcami tejto organizácie, vrátenie dotácie bude pre 
organizáciu likvidačné 

 p. primátor Ing. Karol Kvál – oboznámil poslancov, že rozprával s vedením 
Miestneho spolku SČK v Senci,  prisľúbil finančnú pomoc a pomoc pri oslovení 
prípadných sponzorov  

 PhDr. Gabriella Németh – prehlásila, že zo svojho poslaneckého platu je ochotná 
prispieť organizácii MS SČK Senec. Pri osobnom stretnutí so subjektom  Materské 
centrum – Senecké slniečko navrhla, aby si podalo žiadosť o dotáciu na Bratislavský 
samosprávny kraj 

 Ing. Rudolf Bittner – dotácie môžu subjekty zúčtovať po uskutočnených akciách, aj 
napr. v máji, júni atď. priebežne, nie tzv.  „na poslednú chvíľu“ 

- inicioval opäť požiadavku, aby tie subjekty, ktoré, žiadajú dotácie a  majú po meste 
povylepované svoje plagáty  po stĺpoch verejného osvetlenia atď., aby  ich odstránili a  

 Mgr. Rudolf Galambos – poukázal na uvoľnenú a poškodenú betónovú dlažbu na 
termináli integrovanej dopravy v Senci  na ceste ku železničnej stanici; 

 odpovedal p. primátor Ing. Karol Kvál -  závada bola  reklamovaná u dodávateľa, 
ktorý prisľúbil nápravu, najbližšie pracovné stretnutie sa uskutoční 17. 2. 2016 na 
Mestskom úrade v Senci 

 Ing. Jarmila Répássyová -  informovala poslancov vzhľadom na písomnú 
interpeláciu p. poslankyne Hudákovej, že výšky nájmov (či už prenájmov verejných 
priestranstiev alebo reklamných tabúľ umiestnených na verejných priestranstvách, 
stĺpoch VO)  spracováva a zároveň rieši komplexne finančná komisia pri MsZ; 

 PhDr. Gabriella Németh – požiadala, že vzhľadom na rastúci trend v počte školskej 
mládeže v meste, aby sa pri prijímaní detí do prvých ročníkov ZŠ uprednostňovali 
senecké deti, (v okolitých obciach majú poloprázdne základné školy, trendom je, že 
rodičia vozia deti do ZŠ do Senca)    

 Ing. Mária Hudáková – poukazovala na výstavbu bývalá „Tehelňa“ a taktiež 
ohľadom chýbajúcich regulatívov pri výstavbe „Hlbokého jazera“ (viď. zvuková 
nahrávka MsZ zo dňa 11.2.2016 na www.senec.sk ); 

 Ing. Mária Hudáková – sa spýtala, prečo mesto nemá zriadený účelový fond 
z predaja majetku  a z tohto fondu by sa zveľadil mestský majetok  

 odpovedala Ing. Matúšová, vedúca Odb. ekonomiky mesta - zákonná povinnosť 
neustanovuje  založiť mestu takýto účelový fond. Mesto Senec však priebežne 
zveľaďuje svoj majetok.  

 

http://www.senec.sk/
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 Pani poslankyňa  Jana Némethová – podala písomnú interpeláciu poslanca 
MsZ na prednostku MsÚ v Senci  

1.) V akom štádiu riešenia je výstavba venčoviska pre psov? Ktorú lokalitu na základe ankety 
mesto vybralo ako prvú? 

Odpoveď: prvé venčovisko psov v Senci bude vytvorené v areáli mestskej zelenej zóny na 
nám 1.mája, ktorá je cez cestu pred budovou Polikliniky pozdĺž komunikácie smerom 
k supermarketu Lidl; Odbor verejnej zelene, údržby a čistoty mesta zabezpečí jeho realizáciu 
teraz v priebehu jarných mesiacov; 

2.) Plánuje mestský úrad zamestnať v dohľadnej dobe pracovníka, ktorý by riešil agendu 
životného prostredia a mal príslušné vzdelanie enviromentálneho, alebo prírodovedného 
smeru? 

Odpoveď: na Odbore výstavby a ochrany ŽP je včlenený referát Ochrany ŽP – personálne je 
obsadený Ing. Danou Mikulášovou; Agendu odpadového hospodárstva z hľadiska 
koncepčného má v pracovnej náplni spomínaný referát; priamo fyzický realizovaný zber 
odpadu na území mesta zberovou spoločnosťou, komunikáciu s prevádzkovateľom skládky 
Senec – Červený Majer a prípadne reklamácie občanov čo sa týka odvozu odpadu, ako aj 
likvidáciu čiernych skládok rieši a zabezpečuje Ing. Kolozsváriová – ved. Odb. verejnej 
zelene, údržby a čistoty mesta;  

3.) Opätovne žiadam na podnet občanov, aby mesto nainštalovalo na frekventovaných 
miestach, ako sú železničná a autobusová stanica, supermarkety, výlepové plochy voľne 
prístupné občanom. Uvažuje mesto nad touto možnosťou? 

Odpoveď: preskúmame, aké máme možnosti vo Vami menovaných lokalitách, nakoľko podľa 
interpelácie sa jedná o priestranstvá, ktoré nie sú s veľkou pravdepodobnosťou vo vlastníctve 
mesta okrem AS a podáme informáciu. 

 Ing. arch. Peter Sedala – informoval prítomných o blížiacom sa vydaní svojej novej 
knihy o Senci 

 p. Jana Turanská – žiadala, aby mesto zvážilo zakúpenie hlasovacieho zariadenia 
pre poslancov MsZ, ktoré bude využívané na rokovaniach mestského zastupiteľstva, 
následne predložila cenové ponuky takýchto zariadení 

  Ing. Mária Hudáková – požiadala o vypracovanie dodatku k VZN o hospodárení  
s majetkom mesta č. 3/2009 (reklamné zariadenia – výška nájmu), ktorý zosúladí 
skutkový stav a všeobecne záväzné nariadenie 

 Ing. Juraj Gubáni, predseda komisie športu pozval prítomných na ďalší ročník 
ocenenia „Športovec roka“, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2016 o 17.00 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci 

 
     Záverom sa p. primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie 
mestského zastupiteľstva ukončil. 
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.........................................................                         ................................................................. 
       Ing. Jarmila Répássyová                                                     Ing. Karol  K v á l  
             prednostka MsÚ                                                               primátor mesta                                 
 

Overovatelia zápisnice z MsZ: 

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

 

PaedDr. Monika Snohová                            ....................................................................... 

 

     Vyššie uvedená zápisnica je stručným a vecným písomným záznamom z rokovania MsZ. Doslovný 
záznam zasadnutia je možné si vypočuť na audionahrávke ako aj videonahrávke celého záznamu 
rokovania MsZ, ktoré sú prístupné na www.senec.sk a www.zastupitelstvo.sk. 

  

Zapísané dňa 19.2.2016: p. Gabriela Bernadičová, v.r. 
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