Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 03. apríla 2019

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Lucia Mészárosová
Ing. Juraj Gubáni

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský zvolal v poradí IV. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v roku 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za
overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ boli ustanovení pp. Lucia Mészárosová a Ing.
Juraj Gubáni. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava Gašparová. Rokovanie MsZ p.
primátor mesta otvoril o 09:00 h.
‐

‐

Ing. Dušan Badinský – primátor mesta požiadala o doplnenie programu. Bod 12:
Otváranie obálok – prenájom nebytových priestorov v budove MsKS, bod 13:
Súhlasné stanovisko obci Veľký Biel k projekt a následnej výstavbe cyklistického
chodníka Senec – Veľký Biel, ktorý predložila Ing. Mária Hudáková;
Ing. Dušan Badinský dal hlasovať o návrhu na zmenu programu

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
Poslanci odsúhlasili nasledovný:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu Mesta Senec
Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút
mesta Senec
9. Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti (DOAS, a.s.)
10. Určenie platu primátora
11. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (PROTELCONT, s.r.o.)
12. Otváranie obálok – prenájom nebytových priestorov v budove MsKS v Senci
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13. Súhlasné stanovisko obci Veľký Biel k projekt a následnej výstavbe cyklistického
chodníka Senec – Veľký Biel
14. Rôzne
15. Záver
3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

‐ p. primátor informoval poslancov o dianí v meste za uplynulé obdobie od ostatného
zasadnutia mestského zastupiteľstva.

4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
‐
‐

‐

návrh na zmenu rozpočtu vypracovala a poslancov informovala Ing. Janette Matúšová
– vedúca útvaru ekonomiky mesta
Ing. Mária Hudáková – navrhla zmenu v rozpočte: presunúť prebytok rozpočtu
20.000,- € na nákup kníh „Senec putovanie v čase“ a „Senec putovanie storočím“ od
Petra Sedalu, alebo knihy ktoré vydalo mestské múzeum. Tieto knihy by sa použili
ako dar pre jubilantov občanov mesta Senec.
Ing. Pavol Kvál – poukázal na to, že uvedený prebytok v r. 2019 bol poslancami
navrhnutý použiť na nákup hlasovacie zariadenia pre poslancov;

Uznesenie MsZ č. 37/2019
1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
- príjmy celkom
26 515 504 €
z toho:
bežné príjmy
22 292 582 €
kapitálové príjmy
1 371 335 €
príjmové FO
2 851 587 €
- výdavky celkom
26 495 504 €
z toho:
bežné výdavky
21 769 817 €
kapitálové výdavky 4 208 691 €
výdavkové FO
516 996 €
2. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
- príjmy celkom
26 515 504 €
z toho:
bežné príjmy
22 292 582 €
kapitálové príjmy
1 371 335 €
príjmové FO
2 851 587 €
- výdavky celkom
26 495 504 €
z toho:
bežné výdavky
21 769 817 €
kapitálové výdavky 4 208 691 €
výdavkové FO
516 996 €
3. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;
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5. Návrh na schválenie Rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN
Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu
Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta
Ing. Bittner - požiadal, aby mu boli zaslané pozvánky na všetky komisie pri MsZ

Uznesenie MsZ č. 38/2019
1. MsZ prerokovalo návrh Rozdelenia dotácii z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN
Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta
Senec v znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí. Rozdelenie dotácii podľa
príloh č.1, č.2, č.3. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu.
2. MsZ schvaľuje Rozdelenie dotácii z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN Mesta
Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v
znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí bez pripomienok. Rozdelenie dotácii
podľa prílohy č.1. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

Uznesenie MsZ č. 39/2019
1. MsZ prerokovalo návrh Rozdelenia dotácii z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN
Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta
Senec v znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí. Rozdelenie dotácii podľa
príloh č.1, č.2, č.3. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu.
2. MsZ schvaľuje Rozdelenie dotácii z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN Mesta
Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v
znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí bez pripomienok. Rozdelenie dotácii
podľa prílohy č.2. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

Uznesenie MsZ č. 40/2019
1. MsZ prerokovalo návrh Rozdelenia dotácii z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN
Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta
Senec v znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí. Rozdelenie dotácii podľa
príloh č.1, č.2, č.3. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu.
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2. MsZ schvaľuje Rozdelenie dotácii z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN Mesta
Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v
znení dodatkov č. 1 až 4 a predložených žiadostí bez pripomienok. Rozdelenie dotácii
podľa prílohy č.3. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto návrhu.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1;

6. Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od. 01.01.2018 do 31.12.2018
-

správu vypracoval a o činnosti MsP prítomných informoval Mgr. Ľuboš Hlaváč –
náčelník MsP
Ing. Bittner – požiadal do leta vyriešiť parkovanie motorových vozidiel pred
kostolom SV. Mikuláša počas omše

Uznesenie MsZ č. 41/2019
1. MsZ prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2018
do 31.12.2018
2. MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od
01.01.2018 do 31.12.2018
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

7. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 42/2019
1. MsZ prerokovala návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019.
2. MsZ súhlasí s návrhom na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019.
3. MsZ schvaľuje uznesenie uvedené v bode 2.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;
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8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Štatúte mesta Senec
-

VZN o Štatúte mesta Senec predložil Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 43/2019
1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Štatúte mesta Senec
2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o Štatúte mesta Senec bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

9. Predĺženie doby nájmu (DOAS, a.s.)
-

materiál predložil Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 44/2019
1. MsZ prerokovalo žiadosť o predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
10.06.1999 a dodatkov č. 1-7 na prenájom pozemku C-KN p.č. 2231/20 ostatná
plocha o výmere 876 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2231/1 evidovaný na
liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického
plánu č.211/99 vyhotoveného ZZ TOPO spol. s r.o., Ing. R. Melcerom, na dobu
neurčitú pre: DOAS, a.s. Bratislava, za cenu podľa VZN Mesta Senecvovýške3,50
€/m2/rok, čo činí za výmeru 876 m2 spolu 3 066,-€/rok.
2. MsZ posudzuje prenájom nehnuteľnosti 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, z dôvodu že sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne
susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve DOAS, a.s. Bratislava. Žiadateľ predmetný
pozemok užíva, udržiava ho a zveľaďoval ho po dobu 20 rokov, v čom má záujem aj
naďalej pokračovať. Na predmetnom pozemku má vybudovaný tenisový kurt, trávnik,
zavlažovanie, osvetlenie a oplotenie, ktoré plánuje ponechať aj v budúcnosti, aby bola
zachovaná kultúra prostredia za účelom športovo-relaxačného využitia jeho klientov.
3. MsZ schvaľuje predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 10.06.1999
a dodatkov č. 1-7 na prenájom pozemku C-KN p.č. 2231/20 ostatná plocha o výmere
876 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2231/1 evidovaný na liste vlastníctva
č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.211/99
vyhotoveného ZZ TOPO spol. s r.o., Ing. R. Melcerom, na dobu neurčitú pre:
DOAS, a.s. Bratislava, za cenu podľa VZN Mesta Senec vo výške3,50 €/m2/rok, čo
činí za výmeru 876 m2 spolu 3 066,-€/rok.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

Zápisnica MsZ 03.04.2019

Strana 5

10. Určenie platu primátora mesta Senec v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
-

o materiáli informoval Ing. Juraj Gubáni – zástupca primátora

Uznesenie MsZ č. 45/2019
1. MsZ prerokovalo predložený návrh na určenie platu primátora mesta Senec v zmysle
zákona NS SR č. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
2. MsZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 01.04.2019 primátorovi mesta Senec Ing. Dušanovi Badinskému
zvýšenie minimálneho mesačného platu o 30 %.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

11. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Protelcont, s.r.o.)
-

-

-

o návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti informoval Ing. Dušan Badinský. Zo strany
mesta ako aj poslancov sa vykonala obhliadka nehnuteľnosti. Je predstava, že by
sa v danej nehnuteľnosti mohla zriadiť materská škola, veľkokapacitná mestská
kuchyňa a na 1 NP kde sa nachádzajú kancelárske priestory by sa mohol dočasne
presťahovať SOU. Uvedená viacúčelová budova by vedela naplniť niekoľko pre
mesto významných funkcií.
Ing. Turanská - keďže majú podstatné pripomienky k predloženému návrhu
a chýbajú vyjadrenia všetkých kompetentných inštitúcií poslanecký klub OZ Moje
mesto nepodporí predložený návrh na odkúpenie nehnuteľnosti. Navrhli uvedený
návrh na odkúpenie nehnuteľnosti stiahnuť z rokovania MsZ,
Ing. Bittner – súhlasí s kúpou nehnuteľnosti za celkovú kúpnu cenu 590 000,- €
Ing. arch. Pauer – za poslanecký klub navrhol kúpu nehnuteľnosti za celkovú
kúpnu cenu 720 000,- €
PhDr. Mgr. Gabriela Németh – podporia odkúpenie nehnuteľnosti na Nitrianskej
ul. za navrhovanú kúpnu cenu, ktorú predložil Ing. arch. Pauer ( 720 000,- €)
Ing. Badinský – dal hlasovať za predložené návrhy

Návrh p. Turanskej – materiál stiahnuť z rokovania
Hlasovanie:
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 10, neprítomný: 0;
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Návrh Ing. Bittnera – celková kúpna cena 590 000,- €
Hlasovanie:
Za: 4, proti: 9, zdržal sa: 6, neprítomný: 0;

Návrh Ing. Pauer – celková kúpne cena 720.000,- €
Hlasovanie:
Za: 8, proti: 9, zdržal sa: 2, neprítomný: 0;

Ing. Badinský dal hlasovať za pôvodný návrh
Uznesenie MsZ č. 46/2019
1.

2.

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenienehnuteľnostíevidovaných na LV č. 6318
v katastrálnom území Senec, a to ● pozemok C-KNparc.č.2761/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 366 m2,
● pozemok C-KN parc.č. 2761/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2538 m2,
spolu 2904 m2 pozemku a
● stavba– administratívno prevádzková budova, súpisné číslo 4272 postavená na
pozemku C-KN parc.č. 2761/22
od vlastníka: PROTELCONT, s.r.o., IČO: 17639581, sídlo: Nitrianska 32/A,
Senec,za celkovú kúpnu cenu vo výške 799 000,-€ a súhlasí so spôsobom financovania
kúpy vyššie uvedených nehnuteľností – 100% úver. Podmienky financovania budú
následne schválené samostatným uznesením MsZ v Senci.
MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností evidovaných na LV č. 6318v katastrálnom
území Senec, a to ● pozemok C-KN parc.č. 2761/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 366 m2,
● pozemok C-KN parc.č. 2761/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2538 m2,
spolu 2904 m2 pozemku a
● stavba– administratívno prevádzková budova, súpisné číslo 4272 postavená na
pozemku C-KN parc.č. 2761/22
od vlastníka: PROTELCONT, s.r.o., IČO: 17639581, sídlo: Nitrianska 32/A, Senec,
za celkovú kúpnu cenu vo výške 799 000,- € a súhlasí so spôsobom financovania kúpy
vyššie uvedených nehnuteľností – 100% úver.Podmienky financovania budú následne
schválené samostatným uznesením MsZ v Senci.

Hlasovanie:
Za: 0, proti: 9, zdržal sa: 9, neprítomný: 1;
MsZ neschválilo uznesenie MsZ č. 46/2019
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12. Otváranie obálok – prenájom nebytových priestorov v budove Mestského
kultúrneho strediska v Senci
Mestské zastupiteľstvo v Senci Uznesením č. 5/2019 schválilo zámer na prenájom
nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Senec, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy
Mestského kultúrneho strediska v Senci, na ulici Námestie 1. mája č. 2, Senec o výmere 323
m², vedené na Liste vlastníctva č. 2800 a to formou priameho nájmu.
Zámer na prenájom bol v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom
znení zverejnený na úradnej tabuli Mesta Senec, na webovom sídle Mesta Senec,
v regionálnej tlači „Senecko“ a mestských novinách „Senčan“. Termín na predkladanie
ponúk bol stanovený do 29.3.2019 (vrátane).
V uvedenej lehote boli na MsÚ v Senci doručené 4 ponuky.

Pristúpime k otváraniu obálok.
1. Obálka doručená dňa 15.03.2019 pod evidenčným číslom: 8827/19
Ing. Juraj Gubáni - konštatujem, že obálka je zalepená, nie je porušená.
Ponuka je od občianskeho združenia Fitness Club V.V, sídlo: Hviezdoslavova 1018/50,
903 01 Senec, IČO: 42 36 49 49, v zastúpení Mgr. Štefan Vincze, účel nájmu účel nájmu fitko
pre deti pod 15 rokov cena nájmu 550,- €. Ponuka nespĺňa podmienky.

2. Obálka doručená dňa 18.03.2019 pod evidenčným číslom: 5663/19
Ing. Juraj Gubáni - konštatujem, že obálka je zalepená, nie je porušená.
Ponuka je od občianskeho združenia Demons Fighting team, sídlo: Inovecká 2/1980,
90301 Senec, IČO: 52 11 53 05, v zastúpení: Mgr. David Tkáč, účel nájmu trénovanie
a výučba boxu, cena nájmu 700,- €. Ponuka spĺňa podmienky.

3. Obálka doručená dňa 27.03.2019 pod evidenčným číslom: 9859/19
Ing. Juraj Gubáni - konštatujem, že obálka je zalepená, nie je porušená.
Ponuka je od Kristian Sipos, sídlo: Pivničná 24, 903 01 Senec, IČO: 44 19 35 02,
v zastúpení: Mgr. Kristian Sipos, účel nájmu Au pair služba, detský kútik, tanečné centrum
pre deti, cena nájmu 350,- €. Ponuka nespĺňa podmienky.
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4. Obálka doručená dňa 27.03.2019 pod evidenčným číslom: 9805/19
Ing. Juraj Gubáni - konštatujem, že obálka je zalepená, nie je porušená.
Ponuka je od DFS SLNEČNICA, sídlo: Hviezdoslavova 44, 903 01 Senec, IČO: 509 161 57,
v zastúpení: Ing. Juraj Kosztolányi, účel nájmu zrkadlová tanečná sála, určená na nácviky,
zhrávky, sústredenia, porady, rodičovské združenia, aktivity okolo tanca a spevu, cena nájmu
200,- €. Ponuka spĺňa podmienky.

MsZv Senci posudzovalo predložené ponuky podľa nasledovných kritérií, a to:
a) dodržania lehoty na predkladanie návrhov,
b) dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu,
c) podľa ponúkaného účelu nájmu, z hľadiska efektívnosti a účelnosti využitia
nebytových priestorov, resp. ceny nájmu

Uznesenie MsZ č. 47/2019
a) MsZ v Senci berie na vedomie, že v zmysle Uznesenia MsZ č. 5/2019 zo dňa
6.2.2019 boli doručené 4 ponuky na prenájom majetku Mesta Senec priamym
prenájmom, a to:
1. dňa 15.03.2019 pod evidenčným číslom: 8827/19 od občianskeho združenia Fitness
Club V.V, sídlo: Hviezdoslavova 1018/50, 903 01 Senec, IČO: 42 36 49 49,
v zastúpení Mgr. Štefan Vincze, účel nájmu fitko pre deti pod 15 rokov, cena nájmu
550,- €;
2. dňa 18.03.2019 pod evidenčným číslom: 5663/19, od občianskeho združenia
Demons Fighting team, sídlo: Inovecká 2/1980, 903 01 Senec, IČO: 52 11 53 05,
v zastúpení: Mgr. David Tkáč, účel nájmu trénovanie a výučba boxu, cena nájmu
700,- €;
3. dňa 27.03.2019 pod evidenčným číslom: 9859/19, od Kristian Sipos, sídlo: Pivničná
24, 903 01 Senec, IČO: 44 19 35 02, v zastúpení: Mgr. Kristian Sipos, účel nájmu Au
pair služba, detský kútik, tanečné centrum pre deti, cena nájmu 350,- €;
4. dňa 27.03.2019 pod evidenčným číslom: 9805/19 od DFS SLNEČNICA, sídlo:
Hviezdoslavova 44, 903 01 Senec, IČO: 509 161 57, v zastúpení: Ing. Juraj
Kosztolányi, účel nájmu zrkadlová tanečná sála, určená na nácviky, zhrávky,
sústredenia, porady, rodičovské združenia, aktivity okolo tanca a spevu, cena nájmu
200,- €
Ponuky 2 a 4 spĺňajú stanovené podmienky priameho nájmu. Ponuky 1 a 3 nespĺňajú
podmienky.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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13. Súhlasné stanovisko obci Veľký Biel k projekt a následnej výstavbe cyklistického
chodníka Senec – Veľký Biel
-

Ing. Mária Hudáková predložila primátorovi mesta písomnú žiadosť o zaradenie
návrhu uznesenia na zasadnutie MsZ. Žiadala prijať nasledovné uznesenie:

Mesto Senec vydáva súhlasné stanovisko obci Veľký Biel k projektu a následnej výstavbe
cyklistického chodníka, ktorý je súčasťou trasy Tomášov, Nová Dedinka, Veľký Biel
(Železničná stanica), Senec nazývaná aj Senecká. Mesto Senec sa zaväzuje, že bude na
realizácii tejto cyklotrasy neodkladne spolupracovať a nespôsobovať prekážky, ktoré by viedli
k meškaniu resp. zastaveniu realizácie tohto cykolochodníka.

-

-

JUDr. Podhorová – uznesenie v takomto znení nie je realizovateľné. Súhlasné
stanovisko je možné poskytnúť až po splnení zákonných podmienok;
Ing. Badinský – verejne prisľúbil, že pri realizácii cyklotrasy bude Mesto Senec
neodkladne spolupracovať a nebude spôsobovať prekážky, ktoré by viedli
k meškaniu, alebo zastaveniu realizácie výstavby cyklochodníka;

Ing. Tušer – predstavil rozpracované projekty cyklochodníkov Mesta Senec.
Vychádza sa z koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského
samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému na podporu
cestovného ruchu. Informoval o troch pre Senec dôležitých cyklotrás, ktoré má
mesto záujem rozpracovať. Najväčší problém je majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov.

14. Rôzne

-

-

Ing. Badinský – informoval o písomnom podnete kde žiadajú zakázať v meste
Senec cirkusy so zvieratami, vzhľadom na dlhoročnú kampaň Slobody zvierat za
zákaz používania divožijúcich zvierat v cirkusoch. V liste sa odvolávajú na
primátora mesta Pezinok, ktorý neuzavrel s cirkusom zmluvu o prenájme
verejného priestranstva.
Ing. Némethová – požiadala právne oddelenie, aby preverili, či sa dá prijať VZN,
ktoré by zakázalo prenajímať verejné priestranstvo pre cirkusy zo zvieratami;
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-

PhDr. Mgr. Németh – v ubytovacích zariadenia na Slnečných jazerách je
ubytovaných veľa cudzincov. Svojím správaním narúšajú verejný poriadok.
Požiadala nadviazať spoluprácu s cudzineckou políciou a inšpektorátom práce.
V súčinnosti s týmito zložkami skúsiť v tejto veci spraviť pozitívne nápravy.

15. Záver
Na záver sa p. primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
a rokovanie Mestského zastupiteľstva ukončil.

..................................................
Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:

Ing. Juraj Gubáni

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

Lucia Mészárosová

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

Vyššie uvedená zápisnica je stručným a vecným písomným záznamom z rokovania
MsZ. Celý záznam je možné si vypočuť na audionahrávke ako aj videonahrávke celého
rokovania MsZ uloženej na www.senec.sk a www.zastupiteľstvo.sk.

Zapísala: Bronislava Gašparová
V Senci, dňa 10.04.2019
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