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Z á p i s n i c a 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, zo dňa 8. 12. 2016 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Overovatelia: PaedDr. Monika Snohová 

                         Ing. Mikuláš Bertok 

     Rokovanie mestského zastupiteľstva v Senci otvoril zástupca primátora  Ing. Dušan Badinský. 
Ospravedlnil p. primátora Ing. Karola Kvála, ktorý príde na rokovanie neskôr, z dôvodu stretnutia         
s pánom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR  Mgr. Petrom Plavčanom.  

Z dnešného rokovania MsZ sa ospravedlnili PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová a Ing. Juraj Gubáni. 
Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Monika Snohová a Ing. Mikuláš Bertok.  

Za zapisovateľku bola určená p. Gabriela Bernadičová. 

        PROGRAM: 
1.) Otvorenie 
2.) Kontrola uznesení  

Informácie o dianí v meste za uplynulé obdobie 
3.) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2016 
4.) Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec 
5.) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení 

miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec 
6.) VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
7.) Návrh dodatku č. 7 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. 2 

8.) Návrh na schválenie dodatku č. 3 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob 
a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku č. 1 a 2 

9.) Dodatok č. 3 k VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec 

10.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Senec na rok 2017 a k návrhu 
viacročného rozpočtu na roky 2018-2019  

11.) Rozpočet mesta Senec na roky 2017-2019 
12.) Návrh rozpočtu MsKS Senec na roky 2017 - 2019 
13.) Návrh na schválenie VZN mesta Senec č. ...../2016 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec 
14.) Návrh VZN mesta Senec o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec 
15.) Schválenie žiadosti o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov pridelených na základe 

Žiadosti o dotáciu na rok 2016 pre Dychovú hudbu Senčanka v Senci 
16.) Návrh VZN mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec 
17.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017  
18.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – ZŠ A. M. Szencziho 
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19.) Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. – verejný vodovod a splašková kanalizácia 
Nitrianska ul.) 

20.) Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, SJ-juh) 
21.) Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Fučíkova, 

Hečkova ul.) 
22.) Návrh na realizáciu výstavby „Chodník – Recká cesta“ a na odkúpenie nehnuteľnosti – 

Slovenská republika – Okresný úrad Bratislava 
23.) Návrh na bezodplatný prevod verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie do majetku Mesta 

Senec – Pavol Tóth a spol. 
24.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Matúš Lenhart a manželka Mgr. Janka Lenhartová 
25.) Prenájom pozemku 
26.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Adalbert Molnár a manželka Anna Molnárová 
27.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Otakar Žilavý a manželka Erika Žilavá, Ing. Peter 

Kőves 
28.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Pavel Gašparik 
29.) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – PhDr. Gabriela Guldanová 
30.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – M- MARKET, a.s. 
31.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Peter Nagy a manželka Mgr. Kamila Nagyová 
32.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ľubomír Kovačik a Imrich Turányi 
33.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena – Viera Jančia 
34.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Jozef Lupták a manž. 
35.) Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na rok 2017 
36.) Rôzne 
37.) Záver 

S návrhom programu rokovania prítomní poslanci MsZ súhlasili, s tým, že informáciu o dianí v meste 
za uplynulé obdobie predloží p. primátor neskôr. 
 

2.) Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ 

- Ing. Mária Hudáková – požiadala o opravu uznesenia z predchádzajúceho MsZ v bode 18, ktorý 
bol stiahnutý 

3.) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2016 

- materiál na rokovanie predložila Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky mesta 

 

- Ing. Hudáková – požiadala o analýzu, koľko akého odpadu sa vyprodukovalo, akú čiastku 
predstavuje príjem o fyzických osôb a aká je čiastka od právnických osôb, koľko odpadu sa vyviezlo 
počas jarného a jesenného upratovania, koľko odpadu bolo odvezeného na zberný dvor 

- požiadala o kontrolu plnenia zmluvy s firmou AVE  (odpovedala p. prednostka Ing. Jarmila 
Répássyová, odpočet plnenia úloh bude predložený  na najbližšom zasadnutí MsZ, keďže podpísaným 
Memorandom o spolupráci medzi mestom Senec a spol. AVE SK sa  spoločnosť zaväzuje k plneniam 
uskutočniteľným v termíne až do 31. 12. 2016. Preto sa vyhodnotenie bude robiť po uplynutí 
dohodnutej doby).  

- Jana Turanská – vyjadrila svoje kritické námietky na úroveň rekonštrukčných prác  na  Stredisku 
sociálnych služieb, na čo jej p. prednostka Ing. Jarmila Répássyová oponovala, že je to stará budova 
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a mesto môže robiť len také úpravy, aké technický stav a priestorové dispozície  budovy unesú 
a zároveň financie mesta umožnia  

 

Uznesenie MsZ č. 132/2016 

I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2016 

- príjmy celkom     19 443 522 € 

  z toho:  bežné príjmy  15 662 014 €  

    kapitálové príjmy      648 800 €  

    príjmové FO    3 132 708 € 

- výdavky celkom     19 443 522 €  

  z toho:  bežné výdavky 14 869 981 €  

    kapitálové výdavky   3 444 911 €  

    výdavkové FO   1 128 630 € 

 

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2016 

- príjmy celkom     19 443 522 € 

  z toho:  bežné príjmy  15 662 014 €  

    kapitálové príjmy      648 800 €  

    príjmové FO    3 132 708 € 

- výdavky celkom     19 443 522 €  

  z toho:  bežné výdavky 14 869 981 €  

    kapitálové výdavky   3 444 911 €  

    výdavkové FO   1 128 630 € 

 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

4.)  Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec  

- materiál na rokovanie predložila Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky mesta 

- Ing. Hudáková – upozornila, že „pohľadávku nám tu zanecháva aj firma Doprastav, a.s., ktorá chodí 
vybavovať výstavbu na Hlbokom jazere, v súvislosti, ktorou má momentálne dosť nereálne 
požiadavky. Treba im pri tejto príležitosti túto pohľadávku pripomenúť.“ 

 

Uznesenie MsZ č. 133/2016 

 

I. MsZ prerokovalo v zmysle čl.15 VZN č. 3/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 47 542,34 € podľa prílohy 

II. MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 47 542,34 € podľa prílohy  
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Hlasovanie: 
Za:15, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomní: 2 
 
5.)  Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec  č. .......... o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec 

- materiál na rokovanie predložil Ing. Boris Tušer, referent ÚPRR a U 

 
- Ing. Boris Tušer - dňa 1. novembra 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o 

miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon 
zavádza do miestnej daňovej a poplatkovej sústavy druhý miestny poplatok, a to miestny 
poplatok za rozvoj;  

  Zákon o miestnom poplatku obsahuje splnomocňovacie ustanovenie pre obec/mestá, aby po 
1. novembri 2016 mohli prijať všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým na svojom území 
konštituujú miestny poplatok za rozvoj. Miestny poplatok za rozvoj môže mesto ustanoviť s 
účinnosťou najskôr od 1. januára 2017, keďže podľa § 7 ods. 4 zákona o miestnom poplatku za 
rozvoj môže obec/mesto ustanoviť alebo zmeniť sadzbu miestneho poplatku za rozvoj vždy k 1. 
januáru kalendárneho roka (t.j. k 1. januáru 2017, 1. januáru 2018, atď.).  
 Ak sa mesto rozhodne pre zavedenie tohto poplatku, môže tak urobiť jedine schválením VZN. 
Vo VZN môže mesto ustanoviť iba to, na čo je zo zákona splnomocnená, t.j. predovšetkým:  
- pre akú časť svojho územia miestny poplatok za rozvoj ustanovuje - miestny poplatok za rozvoj 
môže byť zavedený na celom území mesta, ale tiež len na jeho jednotlivej časti alebo v jednotlivom 
katastrálnom území (v súlade s § 17a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov),  
 - sadzbu miestneho poplatku za rozvoj - zákon o miestnom poplatku za rozvoj stanovuje interval, v 
rámci ktorého sa mestské zastupiteľstvo pri stanovovaní výšky sadzby miestneho poplatku za rozvoj 
vo VZN môže pohybovať; interval je stanovený na 10 € až 35 € za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti stavby.  
 

     V  dôvodovej správe predloženého materiálu sú  uvedené stanoviská finančnej komisie, návrh 
mestskej rady a taktiež návrh OZ Moje Mesto 

- p. Jana Turanská – za OZ Moje Mesto po diskusii navrhla výšku sadzby poplatku za rozvoj 25 €/ 
za každý začatý m2 

- p. zástupca Ing. Dušan Badinský dal o návrhu Jany Turanskej hlasovať.  

Hlasovanie: 
Za: 7, proti: 5, zdržal sa: 5, neprítomní: 2          
Návrh p. Jany Turanskej     n e p r e š i e l. 

 

Ako druhý návrh predložila p. poslankyňa PhDr. Gabriella Németh, stanoviť výšku sadzby poplatku 
za rozvoj na 20 €/ za každý začatý m2. 

- P. zástupca Ing. Dušan Badinský dal o návrhu p. PhDr. Gabrielly Németh hlasovať. 

Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 4, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
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Návrh hlasovaním prešiel v nasledovnom znení: 

Mesto Senec ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:  

a) stavby na bývanie – výška sadzby 20,- EUR za každý aj začatý m2,  
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu – výška sadzby 20,- EUR za každý aj začatý m2, 

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu – výška sadzby 20,- EUR za každý aj začatý m2, 

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 
20,- EUR za každý aj začatý m2 a 

e) ostatné stavby – výška sadzby 20,- EUR za každý aj začatý m2. 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec  č. 4/2016 o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu. 

 

II. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec  č. 14/2016 o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu, s 
pripomienkami 

Hlasovanie: 
Za:12, proti: 4, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 
     Pani prednostka Ing. Jarmila Répássyová požiadala prítomných o zmenu programu, konkrétne 
o udelenie slova hosťom p. Mgr. Art. Adamovi Berkovi a Mgr. Tomášovi Koreńovi, ktorí 
odprezentovali zámer pod názvom „ Vytvorenie komunikačnej stratégie a novej vizuálnej identity 
mesta Senec“. 
 
6.)  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

- materiál na rokovanie predložila Ing. Janette Matúšová 

 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 3/2016 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady s účinnosťou od 1.1.2017 

II.  MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 3/2016 o miestnych 
daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
s účinnosťou od 1.1.2017, s pripomienkami 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
7.) Návrh dodatku č. 7 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. 2 tohto VZN.      
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- materiál na rokovanie predložila Ing. Jarmila Répássyová 

     I. MsZ prerokovalo návrh dodatku č. 7 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. 2 tohto VZN.      

     II. MsZ schvaľuje návrh dodatku č. 7 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. 2 tohto VZN.   

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

8.)  Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2012 
, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku 
č. 1. a 2. 

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

 

     I. MsZ prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 
1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku 
č. 1. a 2., ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu. 

 

     II. MsZ súhlasí s návrhom Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 
1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku 
č. 1. a 2.v predloženom znení, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu. 

  

     III. Po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 3 k VZN bude vydané úplné znenie Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu 
Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku č. 1. až 3. 

Hlasovanie: 
Za : 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
9.)  Dodatok č. 3 k VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec 

- materiál na rokovanie predložila PhDr. Jana Matulová  

  

 
      I. MsZ    prerokovalo   Dodatok  č. 3  k VZN   mesta  Senec    č. 6/2011  o   bližších   
            podmienkach   poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške  
            úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec 
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II. MsZ    schvaľuje  Dodatok  č. 3   k   VZN  mesta  Senec  č. 6/2011    o   bližších   
            podmienkach   poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške  
            úhrady a spôsobe platenia úhrady  za sociálne služby poskytované Mestom Senec,  
            bez pripomienok 

 
 
III.      Po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 3 k VZN  bude vydané úplné znenie Všeobecne  
           záväzného nariadenia  mesta Senec  č. 6/2011 o  bližších podmienkach  poskytovania  
           sociálnych  služieb, o  spôsobe určenia  úhrady,  výške  úhrady  a   spôsobe   platenia 
           úhrady     za   sociálne    služby   poskytované   Mestom    Senec  so   zapracovanými  
           Dodatkami č. 1 – č. 3. 
 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
10.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k návrhu viacročného 
rozpočtu na roky 2018 - 2019 

 - materiál na rokovanie predložil Ing. Ján Winkler, hlavný kontrolór MsZ 

     Hlavný kontrolór uviedol, že stanovisko k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu 
návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú 
tvorbu rozpočtu. V neposlednom rade taktiež na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia 
rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov. Svojou koncepciou rešpektuje všetky právne 
normy a všeobecne platné predpisy spojené s prípravou rozpočtu mesta. 

Uznesenie MsZ č. 134/2016 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Senec 
k návrhu rozpočtu na rok 2017 a stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu          na roky 
2018 - 2019   

II. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Senec 
k návrhu rozpočtu na rok 2017 a stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 - 
2019 

  

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

11.)  Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2017 – 2019 

- materiál na rokovanie predložila Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky mesta 

- Ing. Hudáková – predložila pripomienky k návrhu rozpočtu 

- uviedla, že ani jeden z rozpočtových návrhov poslancov  OZ Moje Mesto nebol zaradený do 
rozpočtu, vymenovala všetky od výstavby novej MŠ až po projektovú dokumentáciu na severný 
obchvat, ktorý by odťažil Trnavskú cestu. Uviedla, že poslanci OZ zastupujú 42% občanov 
a neakceptovanie žiadneho návrhu vedením mesta vyjadruje jeho postoj k týmto voličom 
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- Ing Matúšová – odpovedala, že nie je pravdou, že ani jeden z rozpočtovaných návrhov poslancov 
OZ Moje Mesto nebol zaradený do rozpočtu, časť pripomienok bola zapracovaná v predloženom 
návrhu rozpočtu, viď  materiál „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Senec na rok 
2017“  

- Ing. Hudáková - podala pozmeňovací návrh, zrušiť položku rozpočtu „komunikačná stratégia“ vo 
výške 20.000,- EUR, keďže na základe predošlej prezentácie spoločnosti, ktorá bude túto stratégiu pre 
mesto robiť ani nie je jasné o čo ide a mesto už uhradilo prieskum trhu u tejto spoločnosti, ktorého 
výsledky neboli prezentované a nie sú k dispozícii 

Uznesenie MsZ č. 135/2016 

 

I. MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2017 – 2019 
II. MsZ schvaľuje rozpočet Mesta Senec na rok 2017 vrátane programovej štruktúry 

- príjmy celkom     21 561 525 € 

  z toho:  bežné príjmy  16 438 998 €  

    kapitálové príjmy   1 780 500 €  

    príjmové FO    3 342 027 € 

- výdavky celkom     21 561 525 €  

  z toho:  bežné výdavky 15 858 491 €  

    kapitálové výdavky   4 867 597 €  

    výdavkové FO      835 437 € 

 

III. MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2018 a 2019 

- príjmy celkom r. 2018    19 432 235 € 

- výdavky celkom r. 2018    19 432 235 € 

 

- príjmy celkom r. 2019     19 515 945 € 

- výdavky celkom r. 2019    19 515 945 € 

 

IV. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy 

 

Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

12.)  Návrh rozpočtu  MsKS Senec na rok  2017 - 2019 

- materiál na rokovanie predložil p. riaditeľ Mgr. Peter Szabo                  

Uznesenie MsZ č. 136/2016 

I.  MsZ prerokovalo návrh  rozpočtu MsKS Senec na rok 2017 – 2019 
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II.  MsZ schvaľuje návrh  rozpočtu  MsKS  Senec na rok 2017  
Výnosy : 763 243 € 

     Náklady : 763 243 €  
 

 
III. MsZ   berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018, 2019  

Výnosy r. 2018 : 780 644 € 
Náklady r. 2018 : 780 644 € 
Výnosy r. 2019 : 798 722 € 
Náklady r. 2019 : 798 722 € 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
13.) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ........./2016 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec 
 

- materiál na rokovanie predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč, náčelník MsP 

 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2016 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec, ktorý 
tvorí prílohu tohto návrhu 
 

II. MsZ schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2016 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec, ktorý 
tvorí prílohu tohto návrhu, bez pripomienok 

Hlasovanie: 
 Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2 
 

14.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o pyrotechnických výrobkov na území 
mesta Senec 

- materiál na rokovanie predložil Mgr. Ľuboš Hlaváč, náčelník mestskej polície 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec 

II. MsZ schvaľuje návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 2  
 
15.)  Schválenie žiadosti o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov pridelených na základe 
Žiadosti o dotáciu na rok 2016 pre Dychovú hudbu Senčanka                                   

- materiál predložil  Ing. Dušan Badinský, zástupca primátora 
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Uznesenie MsZ č. 137/2016 

     I. MsZ prerokovalo  žiadosť o  zmenu účelu použitia finančných prostriedkov pridelených na 
základe Žiadosti o dotáciu na rok 2016 pre Dychovú hudbu Senčanka. 

      II. MsZ   s ú h l a s í   so zmenou účelu použitia finančných prostriedkov pridelených na základe 
Žiadosti o dotáciu na rok 2016 pre Dychovú hudbu Senčanka, bez pripomienok 

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 2 
 
16.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvu ulice v meste Senec 

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

 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvu ulice 
v meste Senec 
 

II. MsZ  súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvu ulice 
v meste Senec 

 

Hlasovanie: 
 Za: 17, proti: 0 , zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
17.)  Plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
 

- v zmysle § 18  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predložil Ing. Ján Winkler Mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrol na I. 
polrok 2017 

- Ing. Mária Hudáková – požiadala o doplnenie 2 bodov 
1. Budova na štadióne - skontrolovať právny vzťah nájomných zmlúv, do akej miery boli 

platné od roku 2008-2016, ako tam prebiehali vzťahy  
2. Parkovisko za polyfunkciou Helios – preveriť, aký je právny vzťah mesta voči parkovisku 

za polyfunkciou Helios, na základe akých dokumentov bolo toto parkovisko postavené, či 
tieto dokumenty sú v súlade so zákonmi 

 

Uznesenie MsZ č. 138/2016 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 
polrok 2017 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 
polrok 2017 

III. Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle plánu 
kontrol na I. polrok 2017, s pripomienkami  
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Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

18.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec – ZŠ A.M. Szenciho 
 

- materiál na rokovanie predložila Mgr. Martina Grambličková, právny útvar 
- uviedla, že v zmysle § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a za podmienok určených v článku 14 VZN mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom 
mesta v platnom znení je Mesto Senec oprávnené zveriť majetok mesta do správy rozpočtovej 
organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadilo podľa osobitného zákona formou 
zmluvy o prevode správy majetku mesta 

 
Uznesenie MsZ č. 139/2016 
 
     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 15.12.2016 na ZŠ A. Molnára Szenciho, Nám. Alberta Molnára č. 2, 903 01 Senec, IČO: 
36071170, a to: 
 

- rekonštrukcia strechy telocvične a náraďovne 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 
v obstarávacej cene vo výške  39.177,14 €, 
 
- rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v telocvični 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 v obstarávacej cene vo výške  28.785,36 € a 
 
- rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične vrátane náraďovne 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 v obstarávacej cene vo výške  48.750,- €, 
 

spolu v obstarávacej cene vo výške 116.712,50 €, z toho 84.552,50 € z dotácií MŠVVaŠ SR a 32.160,- 
€ z kapitálového rozpočtu mesta.  

 

     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 15.12.2016 na ZŠ A. Molnára Szenciho, Nám. Alberta Molnára č. 2, 903 01 Senec, IČO: 
36071170, a to: 
 

- rekonštrukcia strechy telocvične a náraďovne 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 
v obstarávacej cene vo výške  39.177,14 €, 
 



Zápisnica MsZ 8. 12. 2016 Strana 12 
 

- rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v telocvični 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 v obstarávacej cene vo výške  28.785,36 € a 
 
- rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične vrátane náraďovne 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 v obstarávacej cene vo výške  48.750,- €, 
 

spolu v obstarávacej cene vo výške 116.712,50 €, z toho 84.552,50 € z dotácií MŠVVaŠ SR a 32.160,- 
€ z kapitálového rozpočtu mesta.  

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
19.)  Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. - verejný vodovod a splašková kanalizácia 
Nitrianska ul.) 
 
-  materiál na rokovanie predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 140/2016 
 
     I.  MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúce v : 

- práve uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať vedenie inžinierskych sietí -  
verejný vodovod a splašková kanalizácia, Nitrianska ul. v Senci (vodná stavba) a   

- práve užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 
modernizácie vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby), ako aj   

- práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom uloženia, prevádzkovania, využívania, 
kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby 
vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby),  

na zaťaženom pozemku E-KN parc.č. 1536/1 ostatné plochy  o výmere 1168 m2, vedenom na LV 
9058, k.ú. Senec v rozsahu geometrického plánu č. 33/2016 vyhotoveného Ing. Ivanom Tajzlerom dňa 
10.11.2016 v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
IČO: 35 850 370, ako aj ďalších budúcich vlastníkov a spoluvlastníkov vodnej stavby, na dobu 
neurčitú a bezodplatne.  
 
     II. MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v: 

- práve uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať vedenie inžinierskych sietí -  
verejný vodovod a splašková kanalizácia, Nitrianska ul. v Senci (vodná stavba) a   

- práve užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 
modernizácie vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby), ako aj   

- práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom uloženia, prevádzkovania, využívania, 
kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby 
vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby),  

na zaťaženom pozemku E-KN parc.č. 1536/1 ostatné plochy  o výmere 1168 m2, vedenom na LV 
9058, k.ú. Senec v rozsahu geometrického plánu č. 33/2016 vyhotoveného Ing. Ivanom Tajzlerom dňa 
10.11.2016 v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
IČO: 35 850 370, ako aj ďalších budúcich vlastníkov a spoluvlastníkov vodnej stavby, na dobu 
neurčitú a bezodplatne.  
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     III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 
 
     IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
 

 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

20.)  Návrh na zriadenie vecných bremien - Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, SJ - juh)  
 
- materiál na rokovanie predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 141/2016 
 
 
     I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien, a to:  
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b), 
 

zaťažujúce pozemky, a to: 
− C-KN parc. č. 2552 ostatné plochy  o výmere 5657 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2553 ostatné plochy  o výmere 478 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2514/1 ostatné plochy o výmere 3379 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2590/1 ostatné plochy  o výmere 30345 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2554/1 ostatné plochy  o výmere 3352 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2463/189 ostatné plochy  o výmere 71 m2,  vedená na LV 2800 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 102/2016 vyhotoveným Alexandrom Sztraceným – 
GEODETIKA, s.r.o., v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu 
neurčitú a bezodplatne.  
 
 
II. MsZ schvaľuje zriadenie vecných bremien, a to:  
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b), 
 

zaťažujúce pozemky, a to: 
− C-KN parc. č. 2552 ostatné plochy  o výmere 5657 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2553 ostatné plochy  o výmere 478 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2514/1 ostatné plochy o výmere 3379 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2590/1 ostatné plochy  o výmere 30345 m2,  vedená na LV 2800 
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− C-KN parc. č. 2554/1 ostatné plochy  o výmere 3352 m2,  vedená na LV 2800 
− C-KN parc. č. 2463/189 ostatné plochy  o výmere 71 m2,  vedená na LV 2800 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 102/2016 vyhotoveným Alexandrom Sztraceným – 
GEODETIKA, s.r.o., v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu 
neurčitú a bezodplatne.  
 
 
     III.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 
 
 

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

Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 

21.)  Návrh na zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Fučíkova, 
Hečkova ul.)  
 
- materiál na rokovanie predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 142/2016 
 
 
I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve o zriadení 
vecných bremien, a to:  

d) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
e) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
f) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b), 

zaťažujúce pozemky, a to: 
− C-KN parc.č. 1567/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14652 m2,  vedená na LV 

6078 
− E-KN parc.č. 1622/2 orná pôda o výmere 1447 m2, vedená na LV 9058 
− C-KN parc.č. 1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4933 m2, vedená na LV 

2800 
− E-KN parc.č. 1622/7 orná pôda o výmere 245 m2, vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 1622/ 3 orná pôda o výmere 212 m2, vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 1623/1 orná pôda o výmere 495 m2, vedená na LV 9058 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako aj 
všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú a bezodplatne, 
pričom vecné bremená budú zriadené najneskôr do konca júna 2017 a zosúladené s predbežným 
zámerom projektu cyklotrasy.  
 
  
II. MsZ schvaľuje zriadenie vecných bremien zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien, a to:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (NNK), 
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b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených v písm. a) a b), 

zaťažujúce pozemky, a to: 
− C-KN parc.č. 1567/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14652 m2,  vedená na LV 

6078 
− E-KN parc.č. 1622/2 orná pôda o výmere 1447 m2, vedená na LV 9058 
− C-KN parc.č. 1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4933 m2, vedená na LV 

2800 
− E-KN parc.č. 1622/7 orná pôda o výmere 245 m2, vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 1622/ 3 orná pôda o výmere 212 m2, vedená na LV 9058 
− E-KN parc.č. 1623/1 orná pôda o výmere 495 m2, vedená na LV 9058 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako 
aj všetkých ďalších budúcich oprávnených a nimi poverených osôb, na dobu neurčitú a bezodplatne, 
pričom vecné bremená budú zriadené najneskôr do konca júna 2017 a zosúladené s predbežným 
zámerom projektu cyklotrasy.  
 
 

III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. 

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

 
Hlasovanie:  
Za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 7, neprítomní: 3 
 
 
22.) Návrh na realizáciu výstavby „Chodník – Recká cesta“ a na odkúpenie nehnuteľnosti – 
Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava 

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

Uznesenie MsZ č. 143/2016 

I.  
 

A) MsZ prerokovalo návrh na realizáciu výstavby prepojovacieho chodníka na Reckej ceste 
v Senci v súlade s projektovou dokumentáciou „Chodník – Recká cesta“.  

B)      MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Senec, a to pozemku registra E-KN 
parc.č. 1669/2 orná pôda o výmere 22 m2 evidovaný na LV č. 6777 od vlastníka: Slovenská republika 
– Okresný úrad Bratislava za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 59/2016 zo dňa 10.11.2016 
vyhotoveného Ing. Agnesou Pikáliovou, a to vo výške 9, 87 €/m2 čo činí za výmeru 22 m2  spolu 217, 
14 € zaokrúhlene 215,- €,  za účelom vybudovania prepojovacieho chodníka na Reckej ceste v Senci 
v súlade s projektovou dokumentáciou „Chodník – Recká cesta“. 

 
II.     
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A)    MsZ schvaľuje investičný zámer Mesta Senec vybudovať prepojovací chodník v súlade 
s projektovou dokumentáciou „Chodník – Recká cesta“. 

B)   MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 1669/2 
orná pôda o výmere 22 m2 evidovaný na LV č. 6777 od vlastníka: Slovenská republika – Okresný 
úrad Bratislava za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 59/2016 zo dňa 10.11.2016 
vyhotoveného Ing. Agnesou Pikáliovou, a to vo výške 9, 87 €/m2 čo činí za výmeru 22 m2  spolu 217, 
14 € zaokrúhlene 215,- €, za účelom vybudovania prepojovacieho chodníka na Reckej ceste v Senci 
v súlade s projektovou dokumentáciou „Chodník – Recká cesta“. 

 
III.   MsZ poveruje primátora Mesta Senec na rokovania k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

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

23.) Návrh na bezodplatný prevod verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie do majetku 
Mesta Senec – Pavol Tóth a spol. 
 
- materiál na rokovanie predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 

- V diskusii vystúpil p. Czére, ktorý upozornil, že predmetom prebratia nie je celý objekt 
SO 4 dažďová kanalizácia, ako je uvedené v materiály ,  ale len  „vetva J“ 

- V diskusii ďalej vystúpili  Ing. Maglocký, p. Turanská, p. Černay a Ing. Némethová (viď 
zvukový a obrazový záznam) 

- Ing. Bertok podal návrh na schválenie bezodplatného prevodu aj dažďovej kanalizácie 
„vetvy J“. O návrhu dal p. primátor hlasovať, avšak  hlasovaním bod b) dažďová 
kanalizácie – vetva J  neprešiel. Hlasovanie: za: 8, proti: 6, zdržalo sa: 3, neprítomní: 2 
     Uvedený návrh  nebol schválený, nakoľko nebolo dodržané potrebné hlasovacie 
kvórum, nadpolovičná väčšina prítomných. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 144/2016 
 
     I. MsZ prerokovalo návrh na bezodplatný prevod vodnej stavby: 

a) SO 02 Verejný vodovod, vetva „J“ HDPE DN  100 v dĺžke 343,91 m a vetva „G“ 
HDPE DN 100 v dĺžke 107,41 m, vybudované na pozemkoch parc.č. 4416/1, 4416/4, 
5325/4, 5325/16, 5335/1, 5320/3, k.ú. Senec a 

ktorý  bol daný do užívania na základe právoplatného Kolaudačného rozhodnutia vydaného OÚ Senec, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-SC-
OSZP/2016/1739/G/5k-Ad (4996/15) dňa 29.01.2016 a právoplatného Kolaudačného rozhodnutia 
vydaného OÚ Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-
SC-OSZP/2016/1688/I-7,k-Ad (12384/15) dňa 29.02.2016 do majetku Mesta Senec od:  Pavol Tóth, 
Mgr. Gejza Varga, Marta Vargová, Peter Pikáli, Ing. Tomáš Matlák a Agáta Matláková na 
základe darovacej zmluvy po splnení nasledovných podmienok: 
 

- predloženie zápisnice o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby,  
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- predloženie projektu skutočného vyhotovenia vodnej stavby + CD (technická správa vodnej 
stavby, situácia skutočného vyhotovenia vodnej stavby, pozdĺžny profil skutočného 
vyhotovenia vodovodu, kladačský plán skutočného vyhotovenia vodovodu, zoznam 
realizovaných prípojok vodovodu (profil, parc. č. pripojenej nehnuteľnosti), 

- predloženie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia vodnej stavby + CD 
- predloženie Prevádzkového poriadku vodnej stavby – doplnok + CD 
- predloženie dokladovej časti týkajúcej sa vodnej stavby:  

- právoplatné vodoprávne povolenie na vodnú stavbu (overená kópia alebo originál),  
- protokol o tlakovej skúške s nákresom skúšaného úseku (originál, podpísaný 
investorom, dodávateľom a pracovníkom BVS, a.s.),  
- protokol o rozbore vody pri vodovode (originál), 
- záznam z funkčnej skúšky armatúr (originál, podpísaný investorom, dodávateľom 
a pracovníkom BVS, a.s.), 
- atesty zabudovaného materiálu (originál), 
- zápis o kontrole súborov dgn (originál) (kontrola CD s geodetickým zameraním – 
odbor GIS BVS, a.s. Kutlíkova 4, Bratislava), 
- súpis pozemkov, cez ktoré je vodná stavba trasovaná, 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu (overená kópia alebo originál), 
- právoplatné rozhodnutie o pásme ochrany vodovodu (overená kópia alebo originál), 
- znalecký posudok na určenie hodnoty vodnej stavby ako daru, nie starší ako 3 mesiace 
(originál), 
- geometrický plán na účel zriadenia vecného bremena k pozemkom, cez ktoré je vodná 
stavba trasovaná, 
- zriadenie vecného bremena (in rem) na pozemkoch, cez ktoré je vodná stavba 
trasovaná a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb v prospech Mesta Senec ako oprávneného 
z vecného bremena (Zmluva o zriadení vecného bremena a Rozhodnutie o povolení 
vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností), 

- obetonovanie všetkých poklopov a ich vyznačenie roxormi a bezpečnostnými páskami do 
doby, kým nebude vybudovaná prístupová cesta s vyhovujúcim povrchom, 

- podpísaný protokol zo strany BVS, a.s. z vykonania fyzickej obhliadky vodovodu a podpísaná 
zmluva s BVS, a.s. o zabezpečení prevádzky verejného vodovodu, 

- poskytnutie 5 ročnej záruky na vodnú stavbu, 
- v prípade, ak dôjde poškodením cesty k poškodeniu vodnej stavby, náklady na  opravu vodnej 

stavby bude znášať vlastník cesty aj po uplynutí 5 ročnej záruky. 
 
     II. MsZ schvaľuje bezodplatný prevod vodnej stavby:  

a) SO 02 Verejný vodovod, vetva „J“ HDPE DN  100 v dĺžke 343,91 m a vetva „G“ 
HDPE DN 100 v dĺžke 107,41 m, vybudované na pozemkoch parc.č. 4416/1, 4416/4, 
5325/4, 5325/16, 5335/1, 5320/3, k.ú. Senec  

ktorý bol daný do užívania na základe právoplatného Kolaudačného rozhodnutia vydaného OÚ Senec, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-SC-
OSZP/2016/1739/G/5k-Ad (4996/15) dňa 29.01.2016  do majetku Mesta Senec od:  Pavol Tóth, Mgr. 
Gejza Varga, Marta Vargová, Peter Pikáli, Ing. Tomáš Matlák a Agáta Matláková na základe 
darovacej zmluvy po splnení nasledovných podmienok: 

- predloženie zápisnice o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby,  
- predloženie projektu skutočného vyhotovenia vodnej stavby + CD (technická správa vodnej 

stavby, situácia skutočného vyhotovenia vodnej stavby, pozdĺžny profil skutočného 
vyhotovenia vodovodu, kladačský plán skutočného vyhotovenia vodovodu, zoznam 
realizovaných prípojok vodovodu (profil, parc. č. pripojenej nehnuteľnosti), 

- predloženie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia vodnej stavby + CD 
- predloženie Prevádzkového poriadku vodnej stavby – doplnok + CD 
- predloženie dokladovej časti týkajúcej sa vodnej stavby:  

- právoplatné vodoprávne povolenie na vodnú stavbu (overená kópia alebo originál),  



Zápisnica MsZ 8. 12. 2016 Strana 18 
 

- protokol o tlakovej skúške s nákresom skúšaného úseku (originál, podpísaný 
investorom, dodávateľom a pracovníkom BVS, a.s.),  
- protokol o rozbore vody pri vodovode (originál), 
- záznam z funkčnej skúšky armatúr (originál, podpísaný investorom, dodávateľom 
a pracovníkom BVS, a.s.), 
- atesty zabudovaného materiálu (originál), 
- zápis o kontrole súborov dgn (originál) (kontrola CD s geodetickým zameraním – 
odbor GIS BVS, a.s. Kutlíkova 4, Bratislava), 
- súpis pozemkov, cez ktoré je vodná stavba trasovaná, 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu (overená kópia alebo originál), 
- právoplatné rozhodnutie o pásme ochrany vodovodu (overená kópia alebo originál), 
- znalecký posudok na určenie hodnoty vodnej stavby ako daru, nie starší ako 3 mesiace 
(originál), 
- geometrický plán na účel zriadenia vecného bremena k pozemkom, cez ktoré je vodná 
stavba trasovaná, 
- zriadenie vecného bremena (in rem) na pozemkoch, cez ktoré je vodná stavba 
trasovaná a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb v prospech Mesta Senec ako oprávneného 
z vecného bremena (Zmluva o zriadení vecného bremena a Rozhodnutie o povolení 
vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností), 

- obetonovanie všetkých poklopov a ich vyznačenie roxormi a bezpečnostnými páskami do 
doby, kým nebude vybudovaná prístupová cesta s vyhovujúcim povrchom, 

- podpísaný protokol zo strany BVS, a.s. z vykonania fyzickej obhliadky vodovodu a podpísaná 
zmluva s BVS, a.s. o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu, 

- poskytnutie 5 ročnej záruky na vodnú stavbu, 
- v prípade, ak dôjde poškodením cesty k poškodeniu vodnej stavby, náklady na  opravu vodnej 

stavby bude znášať vlastník cesty aj po uplynutí 5 ročnej záruky. 
  
 
     III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie darovacej zmluvy do 6 mesiacov od splnenia podmienok 
bezodplatného prevodu vodnej stavby, uvedených v bode II. tohto uznesenia. 
 
 
     IV. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2 
 
 
24.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Matúš Lenhart a manželka Mgr. Janka 
Lenhartová  

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

Uznesenie MsZ č. 145/2016 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 397/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 80 
m2 neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemkov - parcelami registra E-KN parc.č. 
936/106 zastavané plochy a nádvoria a E-KN parc.č. 293 zastavané plochy a nádvoria evidované na 
LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP pre žiadateľov:  Ing. Matúš Lenhart a 
manželka Mgr. Janka Lenhartová rod. Hanečáková. 
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II.   MsZ neschvaľuje odpredaj pozemku v k.ú. Senec:  

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 397/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 80 
m2 neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemkov - parcelami registra E-KN parc.č. 
936/106 zastavané plochy a nádvoria a E-KN parc.č. 293 zastavané plochy a nádvoria evidované na 
LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP pre žiadateľov:  Ing. Matúš Lenhart a 
manželka Mgr. Janka Lenhartová rod. Hanečáková. 

 
Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3 
 
25.) Prenájom pozemku  

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

Uznesenie MsZ č. 146/2016 

 

I. MsZ prerokovalo žiadosť spoločnosti M-MARKET, a.s., ul. Dukelských hrdinov 2,  Lučenec 
o prenájom časti pozemku C-KN parc. č. 1466/1 o výmere podľa nákresu cca. 201m2, za 
účelom bezproblémového prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. 

 
II. MsZ nesúhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN parc. č. 1466/1 o výmere podľa nákresu 

cca. 201m2 pre spoločnosť M-MARKET, a.s., ul. Dukelských hrdinov 2,  Lučenec. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 4 
 
26.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Adalbert Molnár a manželka Anna Molnárová 

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

Uznesenie MsZ č. 147/2016 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 2252/1 ostatné plochy o výmere cca 16 m2 evidovaný na liste 
vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec pre Adalberta Molnára a manželku Annu Molnárovú 
rod. Horváthovú. 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 2252/1 ostatné plochy o výmere cca 16 m2 evidovaný na liste 
vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec pre Adalberta Molnára a manželku Annu Molnárovú 
rod. Horváthovú. 

Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4 
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27.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Otakar Žilavý a manželka Erika Žilavá, Ing. Peter 
Köveš   

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

Uznesenie MsZ č. 148/2016 

 

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

● časť pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy o výmere cca 110 m2 zapísaný na LV č.2800 
vo vlastníctve Mesta Senec pre žiadateľov: 

Ing. Otakar Žilavý a manželka Erika Žilavá rod. Jordánová  v 1/2, 
Ing. Peter Köveš  v 1/2. 
 

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

● časť pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy o výmere cca 110 m2 zapísaný na LV č.2800 
vo vlastníctve Mesta Senec pre žiadateľov: 

Ing. Otakar Žilavý a manželka Erika Žilavá rod. Jordánová  v 1/2, 
Ing. Peter Köveš  v 1/2. 

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

28.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Pavel Gašparík 

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

Uznesenie MsZ č. 149/2016 

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

Pozemok C-KN parc.č.2370/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 zapísaný na LV č.2800 
vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec  pre  Ing. Pavla Gašparíka rod. Gašparíka za sumu 120,-
€/m2, čo činí za výmeru 9 m2  spolu 1 080,-€. 
 

II. MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších právnych predpisov, keďže  pozemok C-KN parc.č.2370/23  je zastavaný 
rekreačnou chatou, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 

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

Pozemok C-KN parc.č.2370/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 zapísaný na LV č.2800 
vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec  pre  Ing. Pavla Gašparíka rod. Gašparíka za sumu 120,-
€/m2, čo činí za výmeru 9 m2  spolu 1 080,-€. 
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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: 10, proti: 6, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 
29.) Návrh na odkúpenie nehnuteľností – PhDr. Gabriela Guldanová 

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

 

Uznesenie MsZ č. 150/2016 

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

● pozemok registra C-KN parc.č. 2028/31 orná pôda o výmere 1302 m2 evidovaný na LV č. 611 od 
vlastníka: PhDr. Gabriela Guldanová rod. Stančáková. 

II.   MsZ s ť a h u j e   z rokovania predmetný návrh na odkúpenie. 

 
Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 

30.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – M-MARKET, a.s. 

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

Uznesenie MsZ č. 151/2016 

 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 201 
m2 evidovaný na LV č. 2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre M-MARKET, a.s. 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 1466/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 201 
m2 evidovaný na LV č. 2800 vo vlastníctve Mesta Senec pre M-MARKET, a.s. 

 

Hlasovanie: 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 

31.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Ing. Peter Nagy  a manželka Mgr. Kamila Nagyová 
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- materiál na rokovanie predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

Uznesenie MsZ č. 152/2016 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 5541/1 ostatné plochy o výmere cca 104 m2 evidovaný na LV 
č. 1635 vo vlastníctve Mesta Senec pre žiadateľov:  Ing. Peter Nagy  a manželka Mgr. Kamila 
Nagyová rod. Šimová. 

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

● časť pozemku registra C-KN parc.č. 5541/1 ostatné plochy o výmere cca 104 m2 evidovaný na LV 
č. 1635 vo vlastníctve Mesta Senec pre žiadateľov:  Ing. Peter Nagy  a manželka Mgr. Kamila 
Nagyová rod. Šimová. 

 
Hlasovanie: 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5 
 

32.)  Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ľubomír Kovačik a Imrich Turányi 

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

Uznesenie MsZ č. 153/2016 

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

Pozemky oddelené od pozemkov registra C-KN parc.č. 2371/406 a 2371/407 evidovaných na liste 
vlastníctva č.2800, k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č. 77/2016 vyhotoveného ORION SK s.r.o.,  
a to:  
 
A) 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/406 ostatné plochy o výmere 6 m2 za sumu 120,- €/m2 t.j. vo výške 
720,- €, 
● pozemku C-KN parc.č. 2371/407 ostatné plochy o výmere 6 m2 za sumu 60,- €/m2 t.j. vo výške 
360,- €, 
Kupujúci: Ľubomír Kováčik za celkovú kúpnu cenu 1 080,-€. 
 
B) 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/427 ostatné plochy o výmere 26 m2 za sumu 120,- €/m2 t.j. vo výške 
3120,- €, 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/428 ostatné plochy o výmere 26 m2 za sumu 60,- €/m2 t.j. vo výške 
1560,- €, 
Kupujúci: Imrich Turányi za celkovú kúpnu cenu 4 680,-€. 
 

II.   MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľností 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 pozemky sú priľahlými pozemkami, ktoré bezprostredne susedia s 
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nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov a vzhľadom na ich umiestnenie a šírku (2,5 m) nie sú 
využiteľné na iný účel pre mesto. 
 

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

Pozemky oddelené od pozemkov registra C-KN parc.č. 2371/406 a 2371/407 evidovaných na liste 
vlastníctva č.2800, k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č. 77/2016 vyhotoveného ORION SK s.r.o.,  
a to:  
 
A) 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/406 ostatné plochy o výmere 6 m2 za sumu 120,- €/m2 t.j. vo výške 
720,- €, 
● pozemku C-KN parc.č. 2371/407 ostatné plochy o výmere 6 m2 za sumu 60,- €/m2 t.j. vo výške 
360,- €, 
Kupujúci: Ľubomír Kováčik za celkovú kúpnu cenu 1 080,-€. 
 
B) 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/427 ostatné plochy o výmere 26 m2 za sumu 120,- €/m2 t.j. vo výške 
3120,- €, 
● pozemok C-KN parc.č. 2371/428 ostatné plochy o výmere 26 m2 za sumu 60,- €/m2 t.j. vo výške 
1560,- €, 
Kupujúci: Imrich Turányi za celkovú kúpnu cenu 4 680,-€. 

 
 
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: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 

33.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena – Viera Jančia 

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

 

Uznesenie MsZ č. 154/2016 

I.   MsZ prerokovalo: 

A)  

● návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec, a to pozemku diel č.1 o výmere 47 m2 oddelený od 
pozemku C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec 
a pričlenený k pozemku C-KN parc.č.2371/367 ostatné plochy v k.ú.Senec, podľa geometrického 
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plánu č.29/2016 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom  pre Vieru Jančiu rod. Rohárovú za sumu 
120,-€/m2, čo činí za výmeru 47 m2  spolu 5 640,-€. 

B)  

● návrh na zriadenie vecného bremena a to právo prechodu a prejazdu peši a motorovým vozidlom 
cez pozemok  C-KN parc.č.2371/99 vo vlastníctve Mesta Senec, vo vyznačenom rozsahu podľa 
geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný podľa návrhu Komisie výstavby a ÚP zo dňa 
25.10.2016 v prospech vlastníkov nehnuteľností C-KN parc.č. 2371/92 a  2371/100  ako aj v prospech 
všetkých ďalších budúcich vlastníkov,  v k.ú. Senec. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno 
in rem, na dobu neurčitú a bezodplatne. 

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 diel č.1 o výmere 47 m2  oddelený od pozemku C-KN parc.č.2371/311    
je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 

III.   MsZ schvaľuje:  

A)  

● odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec, a to pozemku diel č.1 o výmere 47 m2 oddelený od pozemku 
C-KN parc.č.2371/311 ostatné plochy zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec a pričlenený 
k pozemku C-KN parc.č.2371/367 ostatné plochy v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.29/2016 
vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom  pre Vieru Jančiu rod. Rohárovú za sumu 120,-€/m2, čo činí 
za výmeru 47 m2  spolu 5 640,-€. 

B)  

● zriadenie vecného bremena a to právo prechodu a prejazdu peši a motorovým vozidlom cez 
pozemok  C-KN parc.č.2371/99 vo vlastníctve Mesta Senec, vo vyznačenom rozsahu podľa 
geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný podľa návrhu Komisie výstavby a ÚP zo dňa 
25.10.2016 v prospech vlastníkov nehnuteľností C-KN parc.č. 2371/92 a  2371/100  ako aj v prospech 
všetkých ďalších budúcich vlastníkov,  v k.ú. Senec. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno 
in rem, na dobu neurčitú a bezodplatne. 

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.  
 

VI.   MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na vymedzenie 
rozsahu vecného bremena, ktorý bude vypracovaný podľa návrhu Komisie výstavby a ÚP zo dňa 
25.10.2016. 

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je situačný náčrt Komisie výstavby a ÚP zo dňa 
25.10.2016.  

Hlasovanie: 
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Za: 10, proti: 3, zdržalo sa: 3, neprítomní: 3 
 
     Predmetné uznesenie nebolo schválené, nakoľko pri prevodoch majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov, (t.j. 12). 
 
34.)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Jozef Lupták s manž. 

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

Uznesenie MsZ č. 155/2016 

     I.  MsZ  prerokovalo návrh na odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 720/8 o výmere cca 25 m2, 
k.ú. Senec pre Jozefa Luptáka a manželku Ľubicu. 

     II. MsZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku C-KN parc. č. 720/8 o výmere cca 25 m2, k.ú. Senec 
pre Jozefa Luptáka a manželku Ľubicu. 

 
Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 

35.) Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci na rok 
        2017 

- materiál na rokovanie predložila p. prednostka Ing. Jarmila Répássyová 

Uznesenie MsZ č. 156/2016 

I. MsZ prerokovalo Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Senci na rok 2017. 

II. MsZ súhlasí s Návrhom termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Senci na rok 2017 s pripomienkou 

Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 

 

36.) R ô z n e 
 
     Na zasadnutí MsZ vystúpil  p. Mgr. Ján Krigovský – Collegium Wartberg ohľadom pripravovaného 
projektu „Výroba a odhalenie sochy J.N. Hummela k 180. Výročiu od jeho úmrtia“. 

- Ing. Hudáková – vyjadrila sa pozitívne k tejto aktivite a verejne sľúbila, že ju poslanci OZ Moje 
Mesto podporia 
- Ing. Némethová – poďakovala p. Mgr. Krigovskému za jeho doterajšie aktivity spojené 
s propagáciou kultúry v Senci 
- Ing. Bittner – za klub nezávislých sa tiež vyjadril, že projekt radi podporia a bol by rád, ak by 
poslanci OZ Moje Mesto podporili odpredaj pozemkov, ktoré mesto nepotrebuje a práve takýmto 
smerom môžeme finančné prostriedky využiť 
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36.A/ Žiadosť Volejbalového klubu GAB Senec, zo dňa 6. 12. 2016 
 

- predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 157/2016 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť Volejbalového klubu GAB Senec zo dňa 6. 12. 2016 ohľadom 
predefinovania účelu dotácie v položke 200 Eur – volejbalový turnaj ml. žiačky (doprava, 
štartovné) na (nákup volejbalovej siete a volejbalových lôpt). 

II. MsZ schvaľuje žiadosť Volejbalového klubu GAB Senec zo dňa 6. 12. 2016  
ohľadom predefinovania účelu dotácie v položke 200 Eur – volejbalový turnaj ml. žiačky 
(doprava, štartovné) na (nákup volejbalovej siete a volejbalových lôpt). 
 

Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní: 3 
 
36.B/ Žiadosť o súhlas s prerozdelením čerpania dotácie na akcie MO SR v roku 2016 
 

- predložil Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
 
Uznesenie MsZ č. 158/2016 
 

I. MsZ prerokovalo žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci o súhlas 
s prerozdelením čerpania dotácie na akcie MO SR v roku 2016. 

II. MsZ schvaľuje žiadosť  Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci o súhlas 
s prerozdelením čerpania dotácie na akcie MO SR v roku 2016. 
 

Hlasovanie: 
Za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, neprítomní. 3 
 

- Mgr. Škovránek - požiadal o dobudovanie bezbariérového prístupu aj z druhej strany polikliniky 
 
                                - z osobných dôvodov  sa vzdal funkcie sobášiacieho na vlastnú žiadosť 
 
 
 
Záver 
    Na záver sa p. primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie 
mestského zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
................................................................                              ................................................................. 
       Ing, Jarmila   R é p á s s y o v á                                                     Ing. Karol   K v á l 
                 prednostka MsÚ                                                                          primátor mesta 
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Overovatelia zápisnice z MsZ: 
 
PaedDr. Monika Snohová                       ....................................................................... 
 
Ing. Mikuláš Bertok                                ......................................................................  
 
 
 
   
Zapísala: p. Gabriela Bernadičová 
V Senci, 8. 12. 2016                   
 
 
 
     Vyššie uvedená zápisnica je stručným a písomným záznamom z rokovania MsZ. Doslovný záznam 
zasadnutia je možné vypočuť si na audionahrávke ako aj videonahrávke celého záznamu rokovania 
MsZ, ktoré sú prístupné na www.senec.sk a www. zastupitelstvo. sk. 
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