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Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 11. septembra 2019 

 

 

Prítomní:    podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

Z rokovania sa ospravedlnili:  PaedDr. Monika Snohová po 13:00 
         

Overovatelia:    PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová 

Ing. arch. Richard Pauer 

 

 Primátor mesta Ing. Dušan Badinský zvolal v poradí VII. zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v roku 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za 

overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ boli ustanovení PhDr. Zuzana Gabrišová 

Košecová a Ing. arch. Richard Pauer. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Katarína Mišková. 

Rokovanie MsZ p. primátor mesta otvoril o 9:00.  

 

Primátor dal hlasovať za odsúhlasenie predloženého programu s doplnením bodu 17 

Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady mestských novín 

Senčan a bodu 18 Návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia a návrh na voľbu 

nového člena Komisie životného prostredia. P. Janka Turanská požiadala o zmenu programu 

– o presunutie bodu 16 Návrh na vyslovenie súhlasu pre SFZ pred bod 5 Vyhodnotenie 

plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2019. Primátor dal hlasovať o odsúhlasenie 

nového programu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Poslanci odsúhlasili nasledovný program:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 

4. Výročná správa Mesta Senec za rok 2018 

5. Návrh na vyslovenie súhlasu pre SFZ 

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2019  

7. Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2019  

8. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

9. Prerokovanie Protokolu NKU SR 

10. Štatút mestských novín Senčan 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc 

12. Investičný zámer „Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho 

rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu“ 

13. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Margovo 

pole“ 
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14. Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a. s. (Tehelná 

ulica, Senec – prípojka NN) 

15. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a. s. (NNK, ul. E. 

B. Lukáča) 

16. Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Feješ s manž., Slnečné jazerá – juh) 

17. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady mestských 

novín Senčan 

18. Návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia a návrh na voľbu nového člena 

Komisie životného prostredia 

19. Rôzne  

20. Záver 

 

2. Kontrola uznesení 

 

Ing. Ján Maglocký – mal námietku voči 26. strane zápisnice z minulého rokovania 

MsZ 26. 6. 2019 – žiada nahradiť v danej zápisnici slovo „nádoba“ za „nádrž“. 

 

(Prišiel p. Gyula Bárdos.) 

 

Mgr. Rudolf Galambos sa zapojil do diskusie k bodu Rôzne z minulého MsZ. 

 

PhDr. Gabriella Németh mala dotaz, prečo nie je stále tabuľa zákaz vjazdu smerom 

do mesta pri hoteli Delfín a prečo nie sú namaľované žlté čiary na Rybárskej ulici. 

Odpovedal p. Karol Czére – vedúci Útvaru výstavby a ochrany životného prostredia - 

podľa dopravného policajta to nie je možné osadiť. Čo sa týka Rybárskej ulice – 

nebolo to možné zrealizovať cez letnú sezónu, bolo to urobené v túto noc. 

Poslanci ešte diskutovali o spomaľovačoch na cestách – opäť odpovedal p. Czére. 

Uviedol, že treba presne povedať, pred ktorým domom sa má spomaľovač umiestniť, 

lebo mnohí ľudia to pred svojimi domami nechcú. 

PhDr. Gabriella Németh by však chcela vedieť, z akého dôvodu tá tabuľa nemôže byť 

osadená – zaujíma ju, či je to na základe nejakého paragrafu daného zákona a či to nie 

je možné osadiť ani na začiatku Štefánikovej ulice. Chce preto od mesta, aby podalo 

oficiálnu žiadosť na dopravný inšpektorát. 

Primátor prisľúbil zrealizovať to do budúceho MsZ. Prisľúbil tiež, že vždy na 

začiatku rokovania MsZ sa bude venovať interpeláciám poslancov z predchádzajúceho 

zastupiteľstva – či sa tomu mesto venovalo. 

 

3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 

 

Primátor o. i. informoval aj o novej organizačnej štruktúre na MsÚ. K tomu vystúpila 

p. Janka Turanská -  myslí si, že to mali schvaľovať poslanci, keďže schvaľujú aj 

rozpočet. Tiež sa ohradila voči námietke p. primátora, že OZ Moje mesto nereagovalo 

na výzvu poslať návrhy k projektu novej poliklinike v meste Senec. Tvrdila, že to bolo 

na začiatku volebného obdobia. Ing. Jana Némethová by očakávala zaslať nejakú 

štúdiu, ktorá by hovorila napr. aj o tom, akí lekári by tam mali byť... Tiež ju 

zaujímalo, kedy by mala byť dokončená nadstavba Kysuckej a či tam bolo oficiálne 

zriadené elokované pracovisko MŠ Kysucká na ZŠ Kysucká. 

Odpovedal primátor – nadstavba má byť ukončená do konca školského roka. 

K elokovanému pracovisku sa vyjadrila Mgr. Mária Chorváthová – poverená 
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riadením Útvaru školstva a športu – s p. Czérem dávajú dokopy pôvodnú 

dokumentáciu; je to oficiálne dočasne elokované pracovisko. 

Ing. Némethová – prečo nemali tú pôvodnú dokumentáciu na začiatku tej nadstavby? 

Mgr. Chorváthová – lebo až počas prác zistili narušenú statiku pôvodnej budovy 

a tiež problémy s kanalizáciou. 

Na to p. Turanská reagovala, že ona je už 2. obdobie v Rade škôlky Kysucká a vedelo 

sa, že strana od kuchyne je podmáčaná, tak nerozumie, prečo sa nedal urobiť 

monitoring budovy na začiatku. 

Ing. Mária Hudáková – žiada si písomnú informáciu, čo už bolo hotové z polikliniky; 

tiež si myslí, že by mala byť nejaká štúdia, nie, že ju bude robiť OZ Moje mesto. 

Reagoval p. primátor – nechce štúdiu, len predstavu, čo asi by jednotlivé kluby 

preferovali, aby sa neurobila zbytočne štúdia, ktorej sa povie „nie“. 

Ing. Juraj Gubáni – posielal 18. 4. 2019 mail s dvoma dokumentami – všeobecný 

popis a druhý k samotnej poliklinike (všeobecný návrh, príklady...). Odpovedali mu 

všetci, okrem OZ Moje mesto. 

Primátor avizoval stretnutie budúci týždeň, na ktoré pozýva aj OZ Moje mesto, aby 

prišli a vykryštalizovali sa predstavy. Primátor pozval predsedov klubov a 1 – 2 

poslancov, presný čas a dátum si dohodnú počas prestávky. 

PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová by uvítala, aby na stretnutí boli prítomní aj ľudia 

z odboru zdravotníctva z BSK.  

Ing. Rudolf Bittner sa zapojil do diskusie s požiadavkou, aby mu materiály boli 

doručované aj mailom, keďže bol odcestovaný, nemal dostatočný čas si všetko 

preštudovať. 

Odpovedal mu Bc. Štefan Pap – IT manažér - dával informácie na stránku mesta, 

odkiaľ sa dajú všetky stiahnuť, preto to neposielal ešte aj mailom. 

 

4. Výročná správa Mesta Senec za rok 2018 

 

- materiál predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca Útvaru ekonomiky mesta 

 

- k materiálu reagovalo viacero poslancov: 

PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová – v texte je spomínané súkromné sanatórium pre 

seniorov – žiadne také však nemáme, preto by chcela, aby sa používali technicky 

správne výrazy. 

Ing. Jana Némethová – myslí si, že Senec potrebuje nové budovy pre školy a škôlky, 

nielen nadstavovať nové, nakoľko sa v texte spomínajú v budúcom vývoji 

rekonštrukcie, preto by ju zaujímalo, s čím sa teda do budúcna počíta. 

Ing. Matúšová – 1 100 000 € sa má týkať MŠ Kysucká a každý rok sa tiež počíta 

100 000 € na zariadenie v prípade nutnosti rekonštrukcie existujúcich zariadení. 

A nové zariadenia (nové ZŠ, MŠ) sú zahrnuté v materiáli „v prioritách bez finančného 

vyjadrenia“. 

Primátor uviedol, že najprv treba opravovať, potom rekonštruovať a potom sa dá 

uvažovať aj o projekte novej ZŠ. 

Podľa Ing. Márie Hudákovej v texte nie sú uvedené všetky priority. 

Ing. Matúšová reagovala, že tam zahŕňa len tie informácie, ktoré sa k nej dostanú. 

PhDr. Gabriella Németh predložila požiadavku, aby sa tam dostalo 300 000 €  na 

zateplenie ZŠ Molnára s vyučovacím jazykom maďarským. 

Ing. Matúšová uviedla, že táto informácia ešte nebola k dispozícii, keď spracovávala 

materiál. Preto PhDr. Németh reagovala, že chce túto požiadavku zahrnúť do 
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rozpočtu. Ing. Matúšová s tým nemá problém, nakoľko práve prebieha návrh rozpočtu 

na budúci rok. Takže keď jej túto informáciu pošlú, bude to tam. 

 

Uznesenie MsZ č. 92/2019 

 

I. MsZ prerokovalo Výročnú správu Mesta Senec za rok 2018 

 

II.  MsZ schvaľuje Výročnú správu Mesta Senec za rok 2018 

 

Hlasovanie: 

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

 

5. Návrh na vyslovenie súhlasu Mesta Senec ako prenajímateľa pre nájomcu 

Slovenský futbalový zväz s podnájmom 

 

- návrh predložil Ing. Dušan Badinský – primátor 

 

Keďže materiál bol prerokovávaný aj na Mestskej rade, Ing. Jana Némethová chcela 

vedieť, čo v predkladanom texte je alebo nie je oproti materiálu z MsR. Primátor 

uviedol, že sa zmenil bod 3. 

Mgr. Peter Príbelský zdôraznil, aby sa nestalo, že bude cudzia stavba na cudzom 

pozemku po čase, keď skončí životnosť tej haly. Myslí si, že by to malo postaviť 

mesto. 

Ing. Mária Hudáková si myslí, že je v tom veľa nejasností do budúcnosti. Či 

v konečnom dôsledku nebude mesto sponzorom tejto haly, nakoľko futbalové kluby 

zanikajú. Chce, aby sa športová hala postavila, ale aby bola mestská. Chce zmeniť 

uznesenie, že tú halu postaví mesto. 

Primátor informoval, že žiadať z BSK môže len mesto, ktoré má aspoň 3 mládežnícke 

tímy. 

K téme prišiel ako zástupca MŠK Senec predniesť svoje stanovisko p. Ľudovít Szabo. 

Poslancov informoval, že je vyhlásený grant do výšky 50 000 €. Projekt sa 

vypracovával na jar a má hodnotu 260 000 €. V Senci je málo telocviční, preto sa 

rozhodli pre halu vo veľkosti 36 x 36 metrov, čím je využiteľná pre všetky loptové hry 

(okrem hádzanej), ako je futbal, basketbal, volejbal, tenis. Miesto umiestnenia haly je 

odsúhlasené so Slovenským futbalovým zväzom. Projekt je potrebné podať do 15. 9. 

2019. Dotácia je do výšky 50 000 €, pričom projekt je vo výške 260 000 €, nie 50 000 

€.  

Následne reagoval Ing. Tomáš Mókoš a zaujímal sa o zvyšné financovanie, ako bude 

postavená nájomná zmluva a čo v prípade, ak by klub zanikol. 

Reakcia p. Szaba – nebude to hradiť klub, nakoľko ho nechcú zaťažovať, chceli by ísť 

cez financovanie z banky. Čo sa týka zmluvy, bude uzavretá s klubom, nie s mestom. 

Čo by bolo, ak by klub zanikol, nevie. No vie sa dohodnúť, prípadne dať do zmluvy 

nejakú klauzulu, ktorá by hovorila aj o tomto. 
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Primátor tiež navrhol, že by sa dalo doplniť, že mesto Senec dostane predkupné 

právo. Ing. Némethová si však myslí, že ak sa bude projekt dofinancovať cez banku, 

predkupné právo bude mať banka. Tiež by chcela vedieť, kto bude platiť prípojky. 

P. Szabo odpovedal, že nechcú zakladať v prospech banky ani pozemky, ani halu 

a prípojky bude hradiť MŠK, oni chcú len tie pozemky. 

Ing. Mókoš uviedol, že sa môže stať, že SFZ to prenajme napr. Nitre a oni v komisii 

športu teda intenzívne pracujú na tom, aby vznikali nové haly v Senci. 

Mgr. Rudolf Galambos skonštatoval, že sa postaví hala Sencu za ich peniaze. 

A Sencu zostanú peniaze na polikliniku. Keďže sú to súkromné peniaze, neovplyvní to 

priority mesta a výstavbu iných hál. 

Gyula Bárdos uviedol, že na MsR hlasovali iba dvaja z poslancov za tento materiál 

a to on a viceprimátor Gubáni. Stále sa vraj hovorí, že nie je miesto, nedá sa 

športovať... Preto vyzval ostatných poslancov, aby hlasovali za a nie stále hľadali, 

prečo nie. 

Primátor uviedol, že je viacero projektov, ktoré chcú aj naďalej budovať ďalšie haly. 

Ing. Mókoš len potvrdil, že ak MŠK si chce vytvoriť s. r. o., bude to ich problém. 

Zdenek Černay zhrnul, že v podstate mesto má pozemok, niekto chce na ňom niečo 

robiť a keď dáme nesplniteľné podmienky, bude mať mesto pozemok, na ktorom nič 

nie je. 

Mgr. Príbelský uviedol, že on je za budovanie športovej infraštruktúry, na MsR 

nehlasoval preto, že mal nejaké pripomienky, ktoré sa tam teraz aj zapracovali. 

Povedal tiež, že nestačí zmluva so SFZ o podnájme s MŠK, tú zmluvu by malo ešte 

vidieť mesto. 

Primátor súhlasil, že by zmluva mala byť medzi SFZ a Sencom. 

Ing. Bittner tiež navrhol, aby bola v zmluve klauzula o čase, dokedy to bude 

zrealizované, napr. 3 – 4 roky. 

P. Szabo informoval, že keďže sa hala šije v Anglicku, dá sa to postaviť už do 2 – 3 

mesiacov. 

Ing. Hudáková povedala, že vítajú športovú halu, ale chýbajú jej v tom následné 

podmienky. Chce preto preformulovať uznesenie, že doobeda bude hala slúžiť školám, 

že MŠK bude platiť za réžiu, že to bude stáť do určitého času a že po uplynutí času, to 

pôjde pod mesto, aby sa nestalo, čo so strednou školou automobilovou... 

P. Szabo sa následne pýtal, prečo sa takéto podmienky nedali aj SFZ na štadión, keď 

sa ten prenajímal na 66 rokov. 

Ing. Mókoš vyzval poslancov, aby sa už hlasovalo so zapracovaním toho, čo navrhol 

p. Príbelský, p. Bittner a zhrnula to p. Hudáková. 

P. Turanská vystúpila, že oni to chcú riešiť zodpovedne, nie tak, že konečne máme 

investora, poďme do toho. Len chcú, aby bolo všetko zahrnuté do uznesenia, aby sa 

predišlo budúcim problémom. 

 

Uznesenie MsZ č. 93/2019 

 

I. MsZ prerokovalo návrh na vyslovenie súhlasu Mesta Senec ako prenajímateľa  pre 

nájomcu Slovenský futbalový zväz (ďalej „SFZ“) na základe Zmluve o nájme 
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pozemku zo dňa 29. 1. 2001 v znení jej dodatkov 1 - 5 (ďalej len „Nájomná 

zmluva“) s podnájmom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 o výmere cca 

2400 m², ostatná plocha, k. ú. Senec zapísaná na LV č. 2800 v prospech Mesta 

Senec (v zmysle prílohy č. 1) pre  Mládežnícky športový klub Senec (ďalej len 

„MŠK Senec“). 

Súhlas sa udeľuje Nájomcovi na podnájom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 

o výmere cca 2400 m², k. ú. Senec za účelom výstavby nafukovacej futbalovej 

haly. Súhlas s podnájmom sa udeľuje na dobu 25 rokov a  za rovnakých 

podmienok, ako stanovuje Nájomná zmluva. 

 

II. MsZ schvaľuje súhlas Mesta Senec ako prenajímateľa pre nájomcu Slovenský 

futbalový zväz (ďalej „SFZ“) na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 29. 1. 2001 

v znení jej dodatkov 1 - 5 s podnájmom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 

o výmere cca 2400 m², ostatná plocha, k. ú. Senec zapísaná na LV č. 2800 

v prospech Mesta Senec (v zmysle prílohy č. 1) pre MŠK Senec. 

Súhlas sa udeľuje Nájomcovi na podnájom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 

o výmere cca 2400 m², k. ú. Senec za účelom výstavby nafukovacej futbalovej 

haly. Súhlas s podnájmom sa udeľuje na dobu 25 rokov a  za rovnakých 

podmienok, ako stanovuje Nájomná zmluva. 

 
III. MsZ odporúča primátorovi mesta vystaviť Nájomcovi písomný súhlas 

Prenajímateľa a zahrnúť doň nasledovné podmienky: 

- po dohode s Mestom Senec podnájomca poskytne bezodplatne športovú halu v 

dopoludňajších hodinách (2 hodiny denne) v rámci vyučovacieho procesu základným 

školám mesta Senec, 

- po ukončení podnájmu športovej haly sa podnájomca zaväzuje vlastníctvo k športovej 

hale vrátane príslušenstva previesť na Mesto Senec za cenu 1 € alebo športovú halu z 

pozemku odstrániť a pozemok vrátiť v pôvodnom stave nájomcovi,   

- v prípade, ak sa podnájomca rozhodne pred ukončením doby podnájmu previesť 

vlastnícke právo na tretiu osobu, Mesto Senec bude mať predkupné právo, 

- podnájomca sa zaväzuje hradiť všetky náklady súvisiace s prevádzkou športovej haly,  

- podnájomca sa zaväzuje, že do 3 rokov od udelenia súhlasu s podnájmom bude 

športová hala skolaudovaná, v opačnom prípade je podnájomca povinný vrátiť 

pozemok nájomcovi (SFZ),  

- podnájomca sa zaväzuje k uzatvoreniu zmluvy s  Mestom Senec predmetom ktorej 

budú vyššie uvedené podmienky.  

 

Hlasovanie: 

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 4, neprítomný: 0   

 

Po hlasovaní vyhlásil primátor 5 minútovú prestávku.       

 

6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2019 
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- materiál predložil Ing. Janette Matúšová - vedúca Útvaru ekonomiky mesta 

 

PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová mala technickú pripomienku k materiálu, v ktorom sa 

spomínajú „domovy dôchodcov“, ktoré neexistujú. Správny názov je „domov pre 

seniorov“.  

PhDr. Gabriella Németh žiadala, aby na rokovaniach MsZ bol vždy prítomný niekto 

z daného odboru alebo ním poverený pracovník, ktorého materiál je prerokovávaný, aby 

poslanci dostali informácie, na ktoré sa pýtajú, priamo na rokovaní. 

Poslankyne Gábrišová Košecová a Németh sa tiež pýtali na informácie k umiestňovaniu 

ľudí do sociálnych zariadení. Primátor prisľúbil stretnutie s Mgr. Gabrielou Lócziovou – 

vedúcou Útvaru sociálnych služieb mesta. 

 

Uznesenie MsZ č. 94/2019 

 

I. MsZ prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2019 

- príjmy celkom              15 411 913,22 € 

  z toho:  bežné príjmy           11 245 796,61 €  

    kapitálové príjmy      22 583,91 €  

    príjmové FO  4 143 532,70 € 

- výdavky celkom                9 728 810,95 €  

  z toho:  bežné výdavky 9 094 513,35 €  

    kapitálové výdavky    313 124,94 €  

    výdavkové FO    321 172,66 € 

 

II. MsZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2019 

- príjmy celkom              15 411 913,22 € 

  z toho:  bežné príjmy           11 245 796,61 €  

    kapitálové príjmy      22 583,91 €  

    príjmové FO  4 143 532,70 € 

- výdavky celkom                9 728 810,95 €  

  z toho:  bežné výdavky 9 094 513,35 €  

    kapitálové výdavky    313 124,94 €  

    výdavkové FO    321 172,66 € 

 

Hlasovanie: 

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

 

7. Informácia o plnení rozpočtu MsKs Senec za obdobie 1 - 6/2019 

 

- materiál predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ MsKs 

 

Uznesenie MsZ č. 95/2019 
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I. MsZ prerokovalo informáciu o plnení rozpočtu MsKs Senec za obdobie 1 - 6/2019 

                                     Príjmy : 454 324,53 € 

                                 Výdavky : 555 758,69 €   

     Strata: 101 434,16  € 

 

II.   MsZ schvaľuje informáciu o plnení rozpočtu  MsKS  Senec za obdobie 1 - 

6/2019 

                                    Príjmy : 454 324,53 € 

                                Výdavky : 555 758,69 €   

Strata  :          101 434,16  € 

 

Hlasovanie: 

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

 

8. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

 

- materiál predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór 

 

Poslanci sa zhodli na upravení preklepu, keďže v materiály je dvakrát po sebe 

spomínané uznesenie 1/2018, pričom druhé v poradí má byť 2/2018 (predkladaný 

materiál str. 2). 

PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová sa pýtala, či je možné v sociálnych zariadeniach 

platiť aj bezhotovostne. Konkrétne sa pýtala na Hviezdoslavovu, ale teda aj v iných, či 

sa dá platiť na účet mesta.  

Odpovedala Ing. Janette Matúšová - vedúca Útvaru ekonomiky mesta, že táto 

možnosť tu je, len nebola preferovaná. Primátor tiež prisľúbil, že dá túto vec preveriť 

a na budúcom MsZ bude poslancov o tom informovať. 

Ing. Mária Hudáková navrhla, aby sa MsÚ zameral na predvolebnú zabíjačku 

a z toho vyplývajúce zabratie verejného priestranstva týkajúce sa primátora. 

Uznesenie MsZ č. 96/2019 

 

I. MsZ prerokovalo správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

 

II. MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

 

Hlasovanie: 

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

 

9. Prerokovanie Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti 

všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne za 

kontrolované obdobie: 2016 až 2018 

  

- materiál predložil Ing. Dušan Badinský – primátor 
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PhDr. Tomáš Mókoš ako zástupca komisie športu deklaroval, že budú do konca roka 

pracovať podľa inštrukcií od NKÚ. 

Janka Turanská sa pýtala, či správne pochopila, že bolo v správe vytknuté to, že sa na konci 

roka presúvali finančné prostriedky. 

Odpovedala Ing. Gabriela Rebrošová – referentka športu z Útvaru školstva a športu. Robilo 

sa to, že sa menil účel, ale nebolo porušované VZN. Aktuálne sa pripravuje nové VZN, 

v ktorom to už bude ukotvené. Primátor tiež doplnil, že nie sme v rozpore so zákonom, len 

nám z NKÚ odporúčajú, ako to robiť lepšie a potvrdil, že sa pripravuje nové VZN k dotáciám, 

kde to všetko bude zahrnuté. Ing. Rebrošová ešte doplnila, že sa teda menil buď účel, alebo 

sa robila akcia, na ktorú bola žiadaná dotácia ešte pred jej prijatím.  

Monika Macháčková sa tiež zaujímala, či sa podávajú žiadosti elektronicky. 

Ing. Rebrošová odpovedala, že áno, cez e-grant, je to technicky pripravené. 

Ing. Janette Matúšová apelovala na všetkých, aby sa striktne dodržiavalo bezodkladné 

zúčtovanie danej akcie, aby to zase mesto v rámci účtovnej uzávierky stíhalo. 

Ing. Rebrošová uviedla, že v pripravovanom VZN je to už zakotvené – podmienky, potrebné 

doklady, povinné prílohy... 

PhDr. Mókoš potvrdil, že im bol v komisii športu prezentovaný e-grant a na novembrové 

stretnutie pozval všetkých, ktorí by sa s tým chceli tiež zoznámiť.   

Ing. Mária Hudáková pripomenula, že sa už roky nemenili dotačné výzvy. Myslí si, že by 

sme mali promptnejšie reagovať - napríklad zahrnúť environmentálnu oblasť.  

Ing. Jana Némethová súhlasila, aby išli výzvy aj na životné prostredie, či aby sa týkali 

klimatických zmien, aby aj na to boli vyhradené finančné prostriedky. 

Ing. Juraj Gubáni reagoval, že tieto oblasti boli vždy v rámci Žiadostí o dotáciu v bode 7 – 

Ekológia a životné prostredie. 

 

Uznesenie MsZ č. 97/2019 

 

I. MsZ konštatuje, že  

1. bol predložený a následne prerokovaný Protokol Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly systému podpory subjektov 

verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb 

a účelov v regióne, 

2. poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci boli oboznámení s výsledkami 

kontroly, ako aj s prijatými opatreniami na odstránenie kontrolou zistených 

nedostatkov, 

 

II. MsZ berie na vedomie Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 

republiky o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy 

v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne 

a prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z protokolu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Primátor po hlasovaní vyhlásil obednú prestávku. 

 

10. Štatút mestských novín Senčan 

 

- materiál predložila Mgr. Martina Ostatníková – vedúca Tlačového útvaru  
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Uznesenie MsZ č. 98/2019 

 

I. MsZ prerokovalo Štatút mestských novín Senčan 

 

II. MsZ schvaľuje Štatút mestských novín Senčan 

 

 

Hlasovanie: 

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

 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste 

Senec 

 

- materiál predložil Ing. Dušan Badinský – primátor 

 

I.       MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov 

ulíc v meste Senec  

 

II.     MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov 

ulíc v meste Senec  

 

Hlasovanie: 

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

 

12. Investičný zámer „Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho 

rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu“ 

 

- materiál predložil Ing. Boris Tušer  - vedúci Útvaru stratégie a rozvoja mesta 

(Vrátili sa p. Galambos, Gubáni, Pauer a p. Príbelský.) 

 

Uznesenie MsZ č. 99/2019 

 

I. MsZ prerokovalo investičný zámer: Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia 

existujúceho rodinného domu, súp. č. 529, ul. SNP 20, na pozemku C-KN parc. č. 

1234/1, katastrálne územie Senec, z obytnej funkcie na nebytovú funkciu, pre 

prevádzku masážneho salónu, žiadateľa: Niwinski Tadeus, SNP 529/20, 903 01 Senec.  

 

Zároveň bola prerokovaná v zmysle Uznesenia MsZ v Senci č. 110/2014 zo dňa 

30.10.2014, možnosť vybudovania parkovacieho miesta Mestom Senec z finančných 

prostriedkov stavebníka na tento účel poskytnutých Mestu Senec, nakoľko stavebník 

nemá možnosť pri objekte umiestniť potrebný počet parkovacích miest určený 

príslušnými platnými právnymi predpismi. 

 

II. MsZ súhlasí: 

 

A) s investičným zámerom: Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia 

existujúceho rodinného domu, súp. č. 529, ul. SNP 20, na pozemku C-KN parc. 

č. 1234/1, katastrálne územie Senec, z obytnej funkcie na nebytovú funkciu, pre 
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prevádzku masážneho salónu, žiadateľa: Niwinski Tadeus, SNP 529/20, 903 01 

Senec, 

 

B) s vybudovaním parkovacieho miesta Mestom Senec z finančných prostriedkov 

žiadateľa/stavebníka na tento účel poskytnutých Mestu Senec v zmysle Uznesenia 

MsZ č. 110/2014 zo dňa 30. 10. 2014. 

Hlasovanie: 

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

 

13. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny 

„Margovo pole“ 

 

- materiál predložil Ing. Boris Tušer - vedúci Útvaru stratégie a rozvoja mesta 

 

Ing. Jana Némethová sa zaujímala, ako to bude celé prebiehať a koľko to bude stáť. 

A tiež, či sa nedá vybudovať nádrž aj pri Margovom poli, keďže je nádrž aj pri 

Striebornom jazere. 

Ing. Tušer odpovedal, že to bude prebiehať formou verejného obstarávania a súťaže. 

Ráta sa tiež s tým, že sa budú robiť prieskumy a bude tam aj retenčná nádrž. 

Ing. Mária Hudáková uviedla, že podľa nej platí to, čo prijali v roku 2017 a zmenil sa 

len majiteľ, a ten chce zmeny. 

Ing. Tušer povedal, že samotné uznesenie platí pôvodné, je tam pridaná len jedna 

parcela. 

Ing. Hudáková si preto myslí, že to netreba, prekáža jej, že sa to ide robiť znovu a je 

tam navyše nejaké parcela. 

Ing. Tušer vysvetlil, že investor iba chce, aby mal všetko v poriadku a pre nás to 

znamená len to, že začíname s plánovaním územného plánu zóny.  

Ing. Hudáková sa teda pýta, či by sa nemalo zrušiť to staré a prijať nové? 

Ing. Némethová sa ešte spýtala, koľko obyvateľov by tam malo bývať, na čo Ing. 

Tušer odpovedal, že nevie. Preto Zdenek Černay upozornil, aby sa to nezvrhlo na 

„viladomy Senec“, aby to neboli veľké bytovky, ale len individuálna bytová výstavba. 

Ing. Tušer povedal, že nie, keďže to schvaľuje MsZ. A tiež uviedol, že keď budeme 

mať územný plán zóny, budeme to mať podchytené a je to záväzné. 

Lucia Meszárosová sa preto pýtala, čo by sa stalo, ak by sme zostali pri starom 

uznesení. 

Ing. Tušer povedal, že sa uvidí, čo bude vypracované skôr – či územný plán mesta, 

alebo zóny. Ak bude mesto skôr, investor bude musieť akceptovať to aktuálne, pretože 

to predchádzajúce bol len koncept. 

Zdenek Černay sa zaujímal o to, či sa bude v pláne zóny brať do úvahy aj minimálny 

rozmer parcely. 

Ing. Tušer informoval, že áno a je to naplánované tak, že na jednu bytovú jednotku to 

bude 6 árov, na 2 bytové jednotky 9 árov a na 3 bytové jednotky 12 árov.   

 

Uznesenie MsZ č. 100/2019 

 

I. MsZ prerokovalo návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán zóny „Margovo pole“ na územie, pozemky C-KN parc. č. 5374/2, 
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5375/3, 5530, 5533/1, 5533/2, 5533/3, 5533/4, 5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 

5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5, 5536/6, 5536/7, 5611, katastrálne územie Senec, 

zapísané na liste vlastníctva č. 1545, na základe žiadosti investora, ktorý má 

záujem o rozvoj tejto lokality vytvorením kvalitného územia pre bývanie 

s vybavenosťou. 

 

II. Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny pre uvedené 

územie ustanovuje vo svojej záväznej časti platný Územný plán mesta Senec 

(VZN č. 3/2007 zo dňa 10. 05. 2007, lokalita č. 1b) ako aj v súčasnosti 

obstarávaný nový Územný plán mesta Senec. 

 

III. MsZ súhlasí: 

A) s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Margovo 

pole“ na územie,horeuvedené pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 1545 pre k. 

ú. Senec,z podnetu a na náklady investora, v zmysle § 17 ods. 2c) a § 19 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov. Územný plán zóny „Margovo pole“ bude vypracovaný v súlade s 

územnoplánovacou dokumentáciou nový Územný plán mesta Senec, ktorú Mesto 

Senec v súčasnosti obstaráva, ako aj so súvisiacimi územnoplánovacími 

podkladmi. Obstarávateľom územného plánu zóny bude v súlade s § 16 ods. 1 

stavebného zákona Mesto Senec, ako orgán územného plánovania, 

 

B) s úhradou nákladov spojených s obstaraním aspracovaním územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán zóny „Margovo pole“ investorom, ktorý vyvolal 

potrebu obstarania Územného plánu zóny „Margovo pole“. 

Hlasovanie: 

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 2  

 

14. Návrh na zriadenie vecných bremien - Západoslovenská distribučná, a. s. 

(Tehelná ulica, Senec – prípojka NN) 

 

- materiál predložil primátor Ing. Dušan Badinský 

 

Ing. Mária Hudáková sa vyjadrila, že odmieta porušovať zákon, keď to dávame 

bezodplatne. Je za to, aby bola v zmluvách napríklad klauzula, aby tie firmy dávali 

napríklad svoje vyjadrenia bezodplatne. Súhlasila s ňou aj p. Janka Turanská, ktorá 

sa tiež pýtala, prečo to dávame zadarmo, keď je to dokonca protizákonné.  

 

Uznesenie MsZ č. 101/2019 

 

I.   MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien spočívajúce v povinnosti 

povinného - Mesta Senec ako vlastníka  zaťažených nehnuteľností strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 
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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 pozemok C-KN parc. č. 625/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1138 m
2
,  

vedená na LV 2800 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 43/2018 zo dňa 

12.4.2018 vyhotoveným GEOSTAV-PLUS 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 spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta 

Senec ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 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 pozemok C-KN parc. č. 625/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1138 m
2
,  

vedená na LV 2800 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 43/2018 zo dňa 

12.4.2018 vyhotoveným GEOSTAV-PLUS 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: 10, proti: 2, zdržal sa: 6, neprítomný: 1  

 

15. Návrh na zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a. s. (NNK, 

ul. E. B. Lukáča) 

 

- materiál predložil primátor Ing. Dušan Badinský 

 

Ing. Mária Hudáková mala pozmeňujúci návrh, aby sa tam uviedlo „za cenu podľa 

znaleckého posudku“. 

JUDr. Lucia Podhorová - vedúca Útvaru právneho a správy majetku uviedla, že už 

bolo v zmluve o budúcej zmluve, že to bude bezodplatne.  

Ing. Hudáková preto podala pozmeňujúci  návrh, aby to bolo na dobu neurčitú, ale za 

cenu znaleckého posudku. 

 

Primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Hudákovej. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 11, neprítomný: 1 

Uvedený návrh neprešiel hlasovaním. 

 

Primátor dal následne hlasovať o pôvodnom návrhu. 
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Uznesenie MsZ č. 102/2019 

 

I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecných bremien spočívajúce v povinnosti povinného 

- Mesta Senec ako vlastníka  zaťažených nehnuteľností strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 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), 

na časti zaťažených pozemkoch, a to: 

 C-KN parc. č. 4239/2 ostatné plochy  o výmere 172 m
2
,  vedená na LV 2800, 

 C-KN parc. č. 4348/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2
, vedená na LV 

2800 v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom na zameranie vecných bremien č. 

218-1/2019 zo dňa 30. 7. 2019, vyhotoviteľ Radovan Verčík – RV GEO, bezodplatne, na 

dobu neurčitú. 

 

II. MsZ schvaľuje zriadenie vecných bremien spočívajúce v povinnosti povinného - Mesta  

Senec ako vlastníka  zaťažených nehnuteľností strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 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), 

na časti zaťažených pozemkoch, a to: 

 C-KN parc. č. 4239/2 ostatné plochy  o výmere 172 m
2
,  vedená na LV 2800, 

 C-KN parc. č. 4348/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2
, vedená na LV 

2800,v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom na zameranie vecných bremien č. 

218-1/2019 zo dňa 30. 7. 2019, vyhotoviteľ Radovan Verčík – RV GEO, bezodplatne, na 

dobu neurčitú. 

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: 10, proti: 2, zdržal sa: 6, neprítomný: 1 

 

16. Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika 

Feješová, Slnečné jazerá - juh) 

 

- materiál predložil primátor Ing. Dušan Badinský 

 

P. Janka Turanská podala návrh na stiahnutie daného materiálu z rokovania, nakoľko 

sa podľa jej slov na minulom zastupiteľstve doslova licitovalo. Zámer týchto predajov 
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považujú za nešťastný postup a ak sa to dnes schváli v tejto podobe, bude to dosť 

vážny precedens, s ktorým p. Turanská nesúhlasí a dáva návrh na stiahnutie. Nie sú 

proti predajom, ale chce, aby sa na to išlo podľa nejakého systému a podľa pravidiel – 

za znalecký posudok, ktorý dá vypracovať mesto, to sa potom zaráta do ceny predaja 

pozemku, mesto medzitým zriadi účet, kde sa peniaze z predajov pozemkov na 

Jazerách budú alokovať a budú slúžiť na vykúpenie tých pozemkov, ktoré ako mesto 

potrebujeme, aby sa tu konečne spravil v tom poriadok a teda územný plán. 

 

Primátor dal hlasovať o stiahnutie daného materiálu z rokovania. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uvedený bod bol stiahnutý z rokovania MsZ. 

 

17. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady 

mestských novín Senčan 

 

- materiál predložila poslankyňa a predsedníčka Redakčnej rady Monika Macháčková  

 

Uznesenie MsZ č. 103/2019 

 

I. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie členky Redakčnej rady mestských novín Senčan 

– p. Mgr. Simony Horváthovej a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady 

mestských novín Senčan 

 

II. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie členky Redakčnej rady mestských novín 

Senčan – p. Mgr. Simony Horváthovej a s návrhom na voľbu nového člena Redakčnej 

rady mestských novín Senčan p. Jaroslava Skácela 

 

Hlasovanie: 

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

 

18. Návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia a návrh na voľbu 

nového člena Komisie životného prostredia 

- materiál predložila poslankyňa a predsedníčka Komisie životného prostredia Janka 

Turanská 

 

Uznesenie MsZ č. 104/2019 

 

I. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie člena Komisie životného prostredia – p. Zoltána 

Horáčeka a návrh na voľbu nového člena Komisie životného prostredia. 

 

II. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie člena Komisie životného prostredia – p. Zoltána 

Horáčeka a s návrhom na voľbu nového člena Komisie životného prostredia p. 

Vojtecha Rajcsányiho.  

Hlasovanie: 

Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1 
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19. Rôzne 

 

Vystúpil JUDr. Matúš Šaray z právneho oddelenia Úradu BSK k pozemku v rámci 

areálu SŠ Kysucká. Reaguje na podnety z facebooku a všetko chce len vecne a právne 

riešiť, nakoľko je tento pozemok pre župu nepotrebný. A ak mesto tento pozemok chce, 

treba si k tomu sadnúť. Ing. Mária Hudáková položila otázky Ing. Pavlovi Kválovi – či 

je ochotný predať ten pozemok OZ Moje mesto („áno“) a či s ním rokovalo BSK („nie“). 

Tiež sa pýtala p. Šaraya, či si už niekto ohradil pozemok v rámci areálu školy („nie“). 

Ing. Kvál reagoval, že je to jeho pozemok a podľa zákona by mal byť ohradený. Tiež sa 

mu zdá, že je to zo strany Ing. Hudákovej osobné. Následne reagovali poslanci Ing. 

Némethová (pýtala sa, či mesto nechce odkúpiť budovu na Kysuckej, keďže primátor 

povedal, že je to len na 2 – 3 roky), PhDr. Gábrišová Košecová (uviedla, že ide o etickú 

rovinu v prípade Ing. Kvála, keďže mu to podpisoval otec) a p. Turanská (či mesto platí 

nájom tým, čo majú pozemky na území našich škôl). 

Vystúpil p. Fodor, ktorý býva pri Smradke. Ako občianske združenie majú možnosť 

získať peniaze z envirofondu, len potrebujú nájomnú zmluvu od mesta, keďže od nich 

vyžadujú dlhodobý nájom, pričom je to pre nich aj zábezpeka, že si to v budúcnosti 

nebude prenajímať niekto iný na stavebné účely napríklad. Pričom oni ako združenie to 

chcú len vyčistiť. 

(Primátor odišiel. Zastupiteľstvo viedol viceprimátor Gubáni.) 

Ing. Juraj Gubáni povedal, že bude treba zvolať mimoriadne zastupiteľstvo na 

hlasovanie k prenájmu. 

 

PhDr. Gábrišová Košecová – pýta sa na priechody a most, odpovedá jej p. Karol Czére 

– vedúci Útvaru výstavby a životného prostredia. Tiež sa pýtala na možnosť otvoriť 

rokovanie so ŽSR o nadchode či podchode v Senci pre autá. Reagoval p. Černay, že už 

v roku 1984 sa rokovalo o nadchode, ale tiež si myslí, že by sa to malo riešiť – či už 

podchod, alebo nadjazd. Primátor uviedol, že chodí na Železnice, ale že ešte pôjde 

a nechá si dať na papier, že ešte len začínajú nad niečím takým uvažovať. 

 

Ing. Jana Némethová – pýta sa na spomaľovač na priechode na Športovej ulici, ktorý už 

dávnejšie žiadala pre matku s postihnutými deťmi. 

 

Ing. arch. Peter Sedala – predniesol sťažnosť na objednané jedlo pre dôchodcov a tiež 

uviedol, že treba riešiť aj estetickú stránku mesta.  

 

Ing. Mária Hudáková mala viacero otázok – pýtala sa na cyklochodník Veľký Biel – 

Tesco; zaujímali ju novovytvorené pracovné pozície v meste – prečo nebolo výberové 

konanie a odkiaľ máme na týchto ľudí peniaze; čierna „skládka“ za Tehelňou – prečo to 

tam stále je; mesto Levoča má VZN, ktoré chráni občanov pred smradom. Odpovedal 

viceprimátor Gubáni – k cyklochodníku oslovili projektanta, ktorý robil aj pre Biel, no 

nedarilo sa im dva mesiace s ním spojiť, až včera. Majú sa stretnúť v nasledujúci 

pondelok. Oslovili aj projektanta p. Húsenicu, vyskúšajú to. Teraz sú vypísané nové 

výzvy, mesto sa chce zapojiť. Čo sa týka personálnych zmien na MsÚ, je to v súlade so 

zákonom, výberové konanie bolo a peniaze sú z už schváleného rozpočtu. Ku skládke 

vystúpila Ing. Viera Kolozsváriová – vedúca oddelenia Útvaru verejnej zelene, údržby 

a čistenia mesta – bolo im to nahlásené majiteľom, poľnohospodárskym družstvom, rieši 

sa to. Ing. Hudákovú tiež zaujímalo, ako to je so stravovaním učiteľov na Mlynskej, 

údajne sa tam nemôžu stravovať. Mgr. Chorváthová jej vysvetlila, že predpokladali 100 
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% prihlásených žiakov, preto vydali taký pokyn. No od zajtra je možné vydávať stravu aj 

zamestnancom. Primátor tiež doplnil, že na ZŠ Tajovského zase hygiena povedala, že je 

jedáleň projektovaná na 1000 ľudí, len na škole je 1200 žiakov... Keďže sa však 

neprihlásili na výdaj stravy všetci, aj tam sa môžu stravovať zamestnanci.  

 

Ing. Jana Némethová sa tiež zaujímala o cyklochodníky, keďže pred letom sa hovorilo 

o verejnom sedení k cyklotrasám a nebolo to, nebolo to ani v športovej komisii. 

Viceprimátor uviedol, že to ide na komisiu v pondelok a následne bude o tom 

informovať. 

 

Ing. Rudolf Bittner sa pýtal na pozemky pri Bille a Tescu a čo sa vysúdilo so 

Štrkopieskami, ktoré spomínal primátor v rámci informácií na začiatku rokovania. 

Odpovedala JUDr. Podhorová, že čo sa týka pozemkov na Bratislavskej ulici, čaká sa 

na dokončenie dedičského konania; so Štrkopieskami sme vyhrali spor a mesto nemusí 

platiť náhradu za ušlý zisk vo výške 300 000 €. Ing. Bittner si myslel, že ide o dieru 

medzi Sencom a Récou, no išlo o pozemky na Jazerách. Aj poslanec Černaj reagoval, že 

medzi Récou a Sencom to iba vyťažili a odišli. 

 

Gyula Bárdos tlmočil otázky občanov, ktorí sa pýtajú na priechod: Zemplínska – 

Považská, je tam veľký odstup medzi priechodmi, či je to možné. Odpovedal 

viceprimátor, že bude priechod na Jánošíkovej ulici, je už hotový projekt, robí sa to. 

 

Zdenek Černay sa pýtal na cestu Boldocká/Trnavská, po ktorej jazdí veľa nákladných 

áut a navrhuje umiestniť tam tabuľu so zákazom pre nákladné autá, čím by sa doprava 

odklonila na diaľnicu. Viceprimátor uviedol, že sa to rieši. 

 

Ing. Hudáková podáva informáciu, že na regionálnej správe ciest zbierajú informácie 

k údržbe, aké máme ako mesto požiadavky na údržbu. 

 

Do diskusie sa zapojil aj občan p. Macko, ktorý sa sťažoval na skládku pri lesíku. Bol na 

zastupiteľstve už pred dvomi mesiacmi a primátor mu prisľúbil, že sa porozpráva s p. 

Krasnecom z AVE. Reagoval primátor, ktorý vysvetlil, že AVE je dohodnuté 

s poľovníkmi, ktorým les patrí a tí by to mali čistiť. Doplnil ho aj p. Černay, že les 

naozaj nepatrí mestu, ale súkromnému vlastníkovi p. Matlákovi. Primátor prisľúbil, že 

pôjdu spoločne pozrieť na to miesto. 

 

Na záver sa primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie 

Mestského zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

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

      Ing. Jarmila Répássyová     Ing.  Dušan Badinský 

           prednostka MsÚ             primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
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PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová   ........................................................ 

 

 

Ing. arch. Richard Pauer     ........................................................ 

 

 

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.zastupitelstvo.sk.  

 

 

Zapísala: Katarína Mišková 

V Senci, dňa 18. 9. 2019 
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M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 

11. septembra 2019 

Priezvisko, meno, titl. UZNESENIE 

odsúhlasenie 

nového 

programu 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 výročná 

správa 

súhlas pre 

SFZ 

plnenie 

rozpočtu 

rozpočet 

MsKs 
správa 

hl. 

kontrol. 

protokol 

NKÚ 

štatút - 

Senčan 

VZN - 

ulice 

zmena 

účelu 

„Margovo 

pole“ 
vecné 

bremeno – 

Tehelná u. 

vecné 

bremeno – 

pozmeňujúci 

Mgr. Peter Príbelský Z Z Z Z Z Z Z N N Z Z Z O 
Zdenek Černay Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 
Ing. Rudolf  Bittner Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 
Ing. arch. Peter Sedala Z Z O Z Z Z Z Z Z O Z O Z 
Ing. Jana Némethová Z

Z 

Z O Z Z Z Z Z Z Z Z O Z 
Ing. Mária Hudáková Z

Z 

Z O Z Z Z Z Z Z O O P Z 
Janka Turanská Z

Z 

Z O Z Z Z Z Z Z Z Z P Z 
Monika Macháčková Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z Z Z

Z 

O O 
PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z Z Z

Z 

O Z 
PaeDr. Monika Snohová Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

N N N N N N 

Lucia Mészárosová Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z

Z 

Z Z Z

Z 

Z O Z 
Ing. Ján Maglocký Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O Z 
Ing. arch. Richard Pauer Z Z Z Z Z Z Z N N Z Z Z O 
Ing. Pavol Kvál Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 
PhDr. Tomáš Mókoš Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O 
Mgr. Rudolf Galambos Z Z Z Z Z Z Z N N Z O Z O 
PhDr. Gabriella Németh Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z O Z O 
Gyula Bárdos N Z Z Z Z Z Z Z Z Z N Z O 
Ing. Juraj Gubáni Z Z Z Z Z Z Z N N Z Z Z O 
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Z – hlasoval za 18 19 15 19 19 19 19 14 14 16 14 10 7 

P – hlasoval proti - - - - - - - - - - - 2 - 
O – zdržal sa hlasovania - - 4 - - - - - - 2 3 6 11 
N – neprítomný 1 - - - - - - 5 5 1 2 1 1 

□ – nehlasoval - - - - - - - - - - - - - 

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

11. septembra 2019 

Priezvisko, meno, titl. UZNESENIE 

15 16 17 18          

vecné 

bremeno - 

pôvodné 

Feješ – 

stiahnutie z 
rokovania 

Redakčná 

rada 

Komisia 

ŽP 

         

Mgr. Peter Príbelský Z Z Z Z          
Zdenek Černay Z Z Z Z          
Ing. Rudolf  Bittner Z Z Z Z          
Ing. arch. Peter Sedala O Z Z Z          
Ing. Jana Némethová O Z Z Z          
Ing. Mária Hudáková P Z Z Z          
Janka Turanská P Z Z Z          
Monika Macháčková O Z Z Z          
PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová O Z Z Z          
PaeDr. Monika Snohová N N N N          

Lucia Mészárosová O Z Z Z          
Ing. Ján Maglocký O Z Z Z          
Ing. arch. Richard Pauer Z Z Z Z          
Ing. Pavol Kvál Z Z Z Z          
PhDr. Tomáš Mókoš Z Z Z Z          
Mgr. Rudolf Galambos Z Z Z Z          
PhDr. Gabriella Németh Z Z Z Z          
Gyula Bárdos Z Z Z Z          
Ing. Juraj Gubáni Z Z Z Z          
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Z – hlasoval za 10 18 18 18          

P – hlasoval proti 2 - - -          
O – zdržal sa hlasovania 6 - - -          
N – neprítomný 1 1 1 1          

□ – nehlasoval - - - -          

 


