Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 23. októbra 2019

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Ing. Ján Maglocký
Ing. Pavol Kvál

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský zvolal v poradí IX. 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. Ing. Ján Maglocký a Ing.
Pavol Kvál. Z rokovania sa ospravedlnil p. Zdenek Černaj. Mgr. Gyula Bárdos sa
ospravedlnil, že na rokovanie príde neskoršie. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava
Gašparová. Rokovanie MsZ p. primátor mesta otvoril o 09:00 h.

-

-

Ing. Dušan Badinský – predstavil hlasovací systém (H.E.R. od spoločnosti A.S.
Partner). Spoločnosť predstavila svoje technické riešenie (hlasovacie zariadenie, audio
zariadenia) a zaškolila prítomných poslancov na jeho obsluhu.. Od nasledujúceho
zasadnutia MsZ sa bude používať na hlasovanie poslancov toto hlasovacie zariadenie;
Ing. Dušan Badinský požiadal o doplnenie programu o body: Vzdanie sa funkcie
konateľa SCR, s.r.o.; Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za
rok 2018; Odvolanie člena a návrh nového člena komisie výstavby a územného
plánovania, Odvolanie člena a návrh nového člena komisie sociálnej a zdravotnej .

Poslanci odsúhlasili navrhované doplnenie, t.j. nasledovný:
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2019
6. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu Senec
s.r.o.
7. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020
8. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier
9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
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11. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
12. Žiadosť o dotáciu na projekt „Stanica Bike and ride ŽST Senec“
13. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 –
Zmluva č. 080/19/02 dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie,
Pribinova 15, 903 01 Senec
14. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 –
Zmluva č. 047/19/02 dotácie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Senec,
Jánošíkova 21, 903 01 Senec
15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana
Labudová, Pivničná ul.)
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné jazerá – sever)
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul., Senec)
19. Návrh na prenájom nehnuteľností (Hanzen)
20. Návrh na odkúpenie/nájom pozemku – Alexander Heringeš
21. Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien (SPP – distribúcia, a.s. – „rekonštrukcia plynovodov Štefánikova“)
22. Návrh na prerokovanie informácie o vzdaní sa funkcie konateľa SCR, s.r.o./výber
nového konateľa
23. Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 2018
24. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Komisie výstavby
a územného plánovania pri MsZ Senec
25. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Komisie sociálnej
a zdravotnej pri MsZ Senec
26. Rôzne
27. Záver
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

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;
p. Turanská – reagovala na informáciou p. primátora, že sa pracuje na výbere stanice
na monitorovanie ovzdušia, ktoré mesto má v pláne zakúpiť. Zaujímala sa o aký typ
meračov sa jedná, akú výstupnú informáciu nám poskytnú, čo všetko budú merať;
Ing. Hudáková – požiadala, aby p. primátor poslancov pravidelne informoval o plnení
priorít, ktoré si poslanci odsúhlasili (tento odpočet požiadala predložiť aj v písomnej
forme).
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4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
-

-

zmenu rozpočtu na rok 2019 vypracovala a predložila Ing. Janette Matúšová - vedúca
Útvaru ekonomiky mesta
Ing. Némethová – envirovýchova na ZŠ Mlynská - zaujímala sa o aký projekt ide;
Mgr. Chorváthvá – ide o budovanie špecializovaných učebníc a investovanie do
aktivít enviro charakteru
PhDr. Gábrišová Košecová – navrhla, aby sme sa informovali na Ministerstve práce
sociálnych vecí a rodiny SR o možnosti získania dotácie na kúpu automobilu na
rozvoz stravy; v kapitole zdravotníctva v budúcnosti rozpočtovať finančné
prostriedky;
Ing. Matúšová – zdravotníctvo nie je v kompetencii mesta
p. Turanská – financie z výrubových konaní (z fondu výrub) žiada použiť na výsadbu
nových stromov a nie na kúpu automobilu;
Ing. Kolozsváriová – zákon presne taxatívne stanovuje, na aký účel je možné finančné
prostriedky použiť. Plánuje sa zakúpiť automobil na polievanie verejnej zelene,
nakoľko polievanie možno chápať ako starostlivosť o dreviny.

Uznesenie MsZ č. 106/2019
1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
- príjmy celkom
27 625 106 €
z toho:
bežné príjmy
21 766 254 €
kapitálové príjmy
1 788 104 €
príjmové FO
4 070 748 €
- výdavky celkom
27 625 106 €
z toho:
bežné výdavky
21 688 496 €
kapitálové výdavky 5 365 614 €
výdavkové FO
570 996 €
2. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
- príjmy celkom
27 625 106 €
z toho:
bežné príjmy
21 766 254 €
kapitálové príjmy
1 788 104 €
príjmové FO
4 070 748 €
- výdavky celkom
27 625 106 €
z toho:
bežné výdavky
21 688 496 €
kapitálové výdavky 5 365 614 €
výdavkové FO
570 996 €
3. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;
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5. Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval
2019
-

Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí vypracovala a poslancov informovala Ing.
Janette Matúšová – vedúca Útvaru ekonomiky mesta
Mgr. Príbelský – navrhol Senecké leto a Veľký letný karneval spojiť do jednej akcii

Uznesenie MsZ č. 107/2019
1. MsZ prerokovalo finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký
letný karneval 2019
2. MsZ berie na vedomie finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto
a Veľký letný karneval 2019
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

6. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu
Senec s.r.o.
-

materiál predložil Ing. Róbert Podolský – riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti
SCR Senec, s.r.o.
Ing. Matúšová–skonštatovala, že uvedený materiál (tak ako aj nasledujúce dva
body)boli prerokované na Dozornej rade SCR Senec, s.r.o. Prostredníctvom SCR bol
vyzvaný na predloženie finančného vyhodnotenia (ziskovosti) podujatí, ktorých je
SCR spoluorganizátorom. Uvedená informácia bola daná členom DR.

Uznesenie MsZ č. 108/2019
1. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení LTS k 30. 9. 2019 Správy cestovného ruchu
Senec s. r. o.
2. MsZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení LTS k 30. 9. 2019 Správy cestovného
ruchu Senec s. r. o.
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

7. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020
-

obchodno-finančný plán predložil Ing. Róbert Podolský – riaditeľ mestskej obchodnej
spoločnosti SCR Senec, s.r.o.
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Uznesenie MsZ č. 109/2019
1. MsZ prerokovalo Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na
rok 2020
2. MsZ schvaľuje Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na
rok 2020
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

8. Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier
-

-

-

-

zámer na spoplatnenie parkovísk na Slnečných jazerách vypracoval a predložil Ing.
Róbert Podolský – riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o.
Ing. Hudáková – mesto Senec ako okresné mesto má zodpovednosť voči integrovanej
doprave. Cieľom integrovanej dopravy je, aby ľudia vystúpili z áut, zaparkovali ich pri
autobusovej alebo železničnej stanici a pokračovali ďalej hromadnou dopravou.
Parkovanie na Slnečných jazerách treba spoplatniť – môže byť kľúčovým príjmom pre
SCR. Ale je za to, aby parkovanie pri železničnej stanici bolo bezplatné. Preto dala
pozmeňujúci návrh, aby parkovanie pri železničnej stanici bolo bezplatné;
PhDr. Gábrišová Košecová – ak sa parkovisko na SJ sever spoplatní – je vhodné ho
upraviť (vyrovnať, zasypať jamy ....);
Ing. Némethová– nie je za to, aby bola spoplatnená južná strana Slnečných jazier,
pretože po spoplatnení lokality budú automobily následne parkovať v priľahlých
uliciach;
Ing. Kvál – nie je vhodné jednu lokalitu (parkovisko) spoplatniť a druhú nie. Je to
neférové a diskriminačné. Pretože, kto príde skôr – zaparkuje na bezplatnom
parkovisku a tí ostatní budú musieť parkovať na spoplatnenom parkovisku.
Spoplatnenie má dva dôvody. Mesto sa o parkoviská stará (vynakladá na to svoje
financie) a chceme eliminovať počet áut (chceme, aby ľudia sa pri doprave
k hromadnej doprave spojili/viacerí v jednom aute).
PhDr. Mgr. Mókoš – cieľom je aj navýšiť rozpočet mesta
Ing. Bittner – je za to, aby sa lokality nedelili na platené a neplatené
Ing.Badinský – dal hlasovať za návrh Ing. Hudákovej – parkovanie pri železničnej
stanici nespoplatniť

Hlasovanie:
Za: 8, proti: 6, zdržal sa: 4, neprítomný: 1;
Uvedený návrh p. Hudákovej neprešiel hlasovaním
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Uznesenie MsZ č. 110/2019
1. MsZ prerokovalo zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane SJ
2. MsZ schvaľuje:
- spoplatnenie parkoviska v areáli SJ na južnej strane, C-KN par. č. 2566/1, cena
parkovného 1 € počas celého dňa parkovania, umiestenie 1 ks parkomatu
STRADA
- spoplatnenie parkoviska pri železničnej stanici na južnej strane SJ, C-KN par. č.
2599/2, cena parkovného 1 € počas celého dňa parkovania, umiestnenie 2 ks
parkomatov STRADA,
- spoplatnenie parkoviska pri hoteli Senec na severnej strane SJ, C-KN par. č.
2033/1, cena parkovného 1 €/hodina, 3 €/počas celého dňa, prenájom
parkovacieho systému SKIDATA
Hlasovanie:
Za: 11, proti: 3, zdržal sa: 4, neprítomný: 1;

9. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec
-

materiál predložila a poslancov informovala – Ing. Jarmila Répássyová – prednostka
MsÚ

Uznesenie MsZ č. 111/2019

MsZv Senci po prerokovaní:
a) v y h l a s u j e voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec, v súlade s § 18a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Senci dňa23.12.2019.
b) u r č u j e v súlade s § 11 ods. 4, písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný
úväzok Hlavnému kontrolórovi Mesta Senec v rozsahu 37,5 hod. týždenne (t.j. plný
pracovný úväzok) a deň nástupu do zamestnania 19.2.2020.
c) s c h v á ľ u j e
1. náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec
podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov takto:
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
 bezúhonnosť,
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Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:
 znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom mesta,
rozpočtových a príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností
založených mestom,
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti
miestnej územnej samosprávy,
 práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel, Power
Point),
 komunikačné schopnosti,
Náležitosti písomnej prihlášky:
 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (e-mail., telefón),
 profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia,
 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania
a vzdelávacích kurzov,
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4
písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu,
 čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra
obce,
 informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo
vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
 písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných
údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra
Mesta Senec.
Termín ukončenia doručenia prihlášok: 09.12.2019 do 14,30 hod. (vrátane
prihlášok zasielaných poštou).
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec zašle písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:
Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2. Zalepenú
obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.
2. volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec (viď príloha).
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d) p o v e r u j e primátora Mesta Senec zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby
Hlavného kontrolóra Mesta Senec spôsobom v mieste obvyklým – zverejnením na
úradnej tabuli mesta, webovom sídle, v mestských novinách a v regionálnej tlači spolu
s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu v termíne podľa § 18a, ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
-

informoval – Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc
v meste Senec
2. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc
v meste Senec
Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1;

11. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
-

VZN vypracovala a predložila Mgr. Gabriela Lócziová – vedúca útvaru sociálnych
služieb mesta

1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o bližších
podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o bližších
podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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12. Žiadosť o dotáciu na projekt „Stanica Bike and ride ŽST Senec“
-

o projekte informoval Ing. Juraj Gubáni – zástupca primátora a Ing. BorisTušer –
vedúci útvaru stratégie a rozvoja mesta
Ing. Némethová – zaujímala sa v akom štádiu je spracovaná PD na cyklotrasy (výkup
pozemkov...)
Ing. Gubáni– informoval, že dňa 27.11.2019 o 18:00 v MsKS bude stretnutie a
informovanie o prácach na cyklotrasách v Senci okolí

Uznesenie MsZ č. 112/2019
1. MsZ prerokovalo:
a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „STANICA
RIDE, ŽST SENEC“ v rámci výzvy C2
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu
„STANICA BIKE AND RIDE, ŽST SENEC“ z celkových
výdavkov projektu, t.j. 5% - 8 470,08 EUR v rámci výzvy C2
2. MsZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „STANICA
RIDE, ŽST SENEC“ v rámci výzvy C2
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu
„STANICA BIKE AND RIDE, ŽST SENEC„ z celkových
výdavkov projektu, t.j. 5% - 8 470,08 EUR v rámci výzvy C2

BIKE AND
s názvom
oprávnených

BIKE AND
s názvom
oprávnených

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

13. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 –
Zmluva č. 080/19/02 dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie,
Pribinova 15, 903 01 Senec
-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová – prednostka Mestského úradu Senec

Uznesenie MsZ č. 113/2019
1. MsZ prerokovalo materiál: Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu
Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02/dotácie Slovenský červený kríž,
územný spolok BA – okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec
2. MsZ súhlasí so žiadosťou o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Senec
na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02/dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok
BA – okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
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14. Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 –
Zmluva č. 047/19/02 dotácie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO
Senec, Jánošíkova 21, 903 01 Senec
-

o zmene účelu poskytnutej dotácie informovala Ing. Jarmila Répássyová – prednostka
MsÚ

Uznesenie MsZ č. 114/2019
1. MsZ prerokovalo materiál: Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu
Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 047/19/02/dotácie Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ZO Senec, Jánošíkova 21, Senec 903 01
2. MsZ súhlasí so žiadosťou o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Senec
na rok 2019 – Zmluva č. 047/19/02/dotácie Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, ZO Senec, Jánošíkova 21, Senec 903 01 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 2;

15. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
-

informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 115/2019
1. 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 protokolu o prevode správy k 31.10.2019, a to:
„Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikov a mantinelmi“ postavené na CK-N
parcele číslo 3817/1, k.ú. Senec v areáli ZŠ J.G.Tajovského Senec v obstarávacej cene
vo výške 59 429,28 Eur (slovom päťdesiatdeväťtisícštyristodvadsaťdeväť eur a 28
centov) z toho :
- Dotácia: 38 000,00 Eur (slovom tridsaťosemtisíc eur)
- Vlastné prostriedky mesta : 9 249,28 Eur (slovom deväťtisícdvestoštyridsaťdeväť
eur a 28 centov)
Vlastné
prostriedky
ZŠ
Tajovského:
12 180,00
Eur
(slovom
dvanásťtisícstoosemdesiat eur)
2. MsZ súhlasí s prevodom 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
protokolu o prevode správy k 31.10.2019, a to:
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„Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikov a mantinelmi“ postavené na CK-N
parcele číslo 3817/1, k.ú. Senec v areáli ZŠ J.G.Tajovského Senec v obstarávacej cene
vo výške 59 429,28 Eur (slovom päťdesiatdeväťtisícštyristodvadsaťdeväť eur a 28
centov) z toho :
- Dotácia: 38 000,00 Eur (slovom tridsaťosemtisíc eur)
- Vlastné prostriedky mesta : 9 249,28 Eur (slovom deväťtisícdvestoštyridsaťdeväť
eur a 28 centov)
Vlastné
prostriedky
ZŠ
Tajovského:
12 180,00
Eur
(slovom
dvanásťtisícstoosemdesiat eur)
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4;

16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana
Labudová, Pivničná ul.)
-

-

o odpredaji informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta
na zasadnutí vystúpila Mgr. Pipíšová majiteľka susediaceho pozemku, ktorá
poukázala na fakt, že na predmetnom pozemku stojí oporný múr, ktorý vybudovali jej
rodičia v 70-tych rokoch. Ak sa oporný múr odstráni, dôjde k zosuvu pôdy a následne
môže byť narušená statika ich rodinného domu.
PhDr. Gábrišová Košecová – navrhla uvedený materiál stiahnuť z rokovania
a situáciu doriešiť
Ing. Badinský – dal hlasovať za stiahnutie materiálu z rokovania MsZ

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

17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné jazerá – sever)
-

materiál predložil Ing. Dušan Badinský – primátor mesta
Ing. Kvál – nesúhlasí, aby sa kúpna cena platila v splátkach. Navrhuje schváliť
odpredaj v štandardnom znení. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.

Uznesenie MsZ č. 116/2019
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. Senec:
Pozemok C-KN parc.č. 2230 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 evidovaný
na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú. Senec, pre nadobúdateľa: Rezníček
a spol. s.r.o., Slnečné jazerá 2600/160, Senec, IČO: 31 575 501, za kúpnu cenu vo
výške 120,- €/m2, čo činí za výmeru 546 m2 spolu 65 520,- €, podľa § 9a ods. 8 písm.
b) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako
Zápisnica MsZz 23.10.2019
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prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (zákonná
výnimka).
2. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v k.ú. Senec:
Pozemok C-KN parc.č. 2230 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 evidovaný
na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú. Senec, pre nadobúdateľa: Rezníček
a spol. s.r.o., Slnečné jazerá 2600/160, Senec, IČO: 31 575 501, za kúpnu cenu vo
výške 120,- €/m2, čo činí za výmeru 546 m2 spolu 65 520,- €, podľa § 9a ods. 8 písm.
b) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (zákonná
výnimka).
3. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť
Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;

18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Alžbeta Rakúsová, Rybárska ul., Senec)
-

o návrhu na odpredaj informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 117/2019
1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:
Pozemok C-KN parc. č. 2166 záhrada o výmere 1191 m2 evidovaný na LV č.9058
v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľa: Alžbeta
Rakúsová rod. Šipošová, Fučíková 13, Senec, za kúpnu cenu vo výške
.......................,-€/m2.
2. MsZ hodnotí spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to z dôvoduhodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku
obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže ide o bezprostredne priľahlý
pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctvenadobúdateľa, ktorý nadobúdateľ vrátane
právnych predchodcov užíva od roku 1965ako súčasť nehnuteľností s existujúcim
oplotením.K pozemku nevedie prístupová cesta.
3. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:
Pozemok C-KN parc. č. 2166 záhrada o výmere 1191 m2 evidovaný na LV č.9058
v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec pre nadobúdateľa: Alžbeta
Rakúsová rod. Šipošová, Fučíková 13, Senec, za kúpnu cenu vo výške
.......................,-€/m2.
4. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
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5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4 a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
Za: 5, proti: 11, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;
Predmetné uznesenie nebolo schválené, nakoľko za odpredaj nehnuteľnosti nehlasovala
trojpätinová väčšina všetkých poslancov

19. Návrh na prenájom nehnuteľností (Hanzen)
-

-

o návrhu na prenájom informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta
Ing. arch. Pauer – p. Hanzen už od mestá má prenajatý pozemok, cez ktorý má
vybudovanú príjazdovú cestu k pozemku. Komisia výstavby súhlasí s vybudovaním
kanalizačnej prípojky buď na už prenajatom pozemku, alebo nech si žiadateľ
navrhovaný pozemok odkúpi a tam vybuduje kanalizačnú prípojku.
p. Turanská – je za odpredaj pozemku, nakoľko tento pozemok majú žiadatelia
oplotený, užívajú ho a majú tam vybudované spevnené plochy a prístrešok.

Uznesenie MsZ č. 118/2019
1. MsZ prerokovala návrh na prenájom nehnuteľností– pozemkov v katastrálnom
území Senec:
Časť pozemku parc. C-KN č. 458 o výmere 402 m² druh pozemku: záhrada, evidovaný
na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
Časť pozemku parc. E-KN č. 2261/101 o výmere 10 m² druh pozemku: trvalý trávnatý
porast, evidovaný na Liste vlastníctva č. 9058 Okresného úradu Senec, katastrálneho
odboru,
za cenu v zmysle VZN č. 3/2009 v zóne A – 0,22,- €/m²/rok na dobu neurčitú
2. MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok,
ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide
o nevysporiadaný pozemok, ktorého vlastníkom
je Mesto Senec. Je trvalo
nevyužívaný, a dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný tretími osobami–
žiadateľmi ako záhrada. Nakoľko pozemok je oplotený nie je zo žiadnej strany
prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti. S ohľadom na aktuálny právny
a skutkový stav nie je pozemok Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek
využiteľný. Žiadatelia o nájom sa o pozemok starajú ako o svoj vlastný. Na pozemku
plánujú umiestniť kanalizačnú prípojku, ktorá bude slúžiť pre potreby nehnuteľnosti
na Trnavskej ulici č. 23. Súčasťou je aj projektová dokumentácia. Prenájmom by
pozemok tvoril celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, pričom by sa
účelne využíval podľa svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu
užívaniu nehnuteľností nájomcov.
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3. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:
Časť pozemku parc. C-KN č. 458 o výmere 402 m² druh pozemku: záhrada, evidovaný
na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
Časť pozemku parc. E-KN č. 2261/101 o výmere 10 m² druh pozemku: trvalý trávnatý
porast, evidovaný na Liste vlastníctva č. 9058 Okresného úradu Senec, katastrálneho
odboru,
Pre: Ing. Miroslav Hanzen a manželku Moniku Hanzenovú rod. Melicherovú
za cenu v zmysle VZN č. 3/2009 v zóne A – 0,22,- €/m²/rok na dobu neurčitú
4. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia.
5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4 toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 2, proti: 15, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
Predmetné uznesenie nebolo schválené, nakoľko za odpredaj nehnuteľnosti nehlasovala
trojpätinová väčšina všetkých poslancov

20. Návrh na odkúpenie/nájom pozemku – Alexander Heringeš
-

o predmetnom materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor mesta
Mgr. Bárdos – navrhol, aby sa hlasovalo zvlášť za prenájom pozemku a zvlášť
za odkúpenie pozemku

Uznesenie MsZ č. 119/2019
1. MsZ prerokovalo:
návrh na odkúpenie pozemkov v k.ú. Senec, a to:
pozemok E-KN parc. č. 3130/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 1086 m2
evidovaný na Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
pozemok E-KN parc. č. 3130/2, druh pozemku: vinice o výmere 989 m2evidovaný na
Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
spolu o výmere 2 075 m2 od vlastníka Alexandra Heringeša za kúpnu cenu vo výške
207 500 € (100€/m2)
2. MsZ schvaľuje
odkúpenie pozemkov v k.ú. Senec, a to:
pozemok E-KN parc. č. 3130/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 1086 m2
evidovaný na Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
pozemok E-KN parc. č. 3130/2, druh pozemku: vinice o výmere 989 m2evidovaný na
Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
spolu o výmere 2 075 m2 od vlastníka Alexandra Heringeša za kúpnu cenu vo výške
207 500 € (100€/m2)
3. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
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4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 0, proti: 17, zdržal sa: 0, neprítomní: 2;
Predmetné uznesenie nebolo schválené, nakoľko za odpredaj nehnuteľnosti nehlasovala
trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Uznesenie MsZ č. 120/2019
1. MsZ prerokovalo:
návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Senec, a to:
pozemok E-KN parc. č. 3130/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 1086 m2
evidovaný na Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
pozemok E-KN parc. č. 3130/2, druh pozemku: vinice o výmere 989 m2evidovaný na
Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
spolu o výmere 2 075 m2 od vlastníka Alexandra Heringeša za nájomné vo výške 10
375 €/rok (5€/ m2/rok)
2. MsZ schvaľuje
prenájom pozemkov v k.ú. Senec, a to:
pozemok E-KN parc. č. 3130/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 1086 m2
evidovaný na Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
pozemok E-KN parc. č. 3130/2, druh pozemku: vinice o výmere 989 m2evidovaný na
Liste vlastníctva č. 5425 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru
spolu o výmere 2 075 m2 od vlastníka Alexandra Heringeša za nájomné vo výške 10
375 €/rok (5€/ m2/rok)
3. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia.
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3 toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 0, proti: 17, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
Predmetné uznesenie nebolo schválené, nakoľko za prenájom nehnuteľnosti nehlasovala
trojpätinová väčšina všetkých poslancov

21. Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien (SPP – distribúcia, a.s. – „rekonštrukcia plynovodov
Štefánikova“)
-

návrh na zriadenie vecných bremien predložil Ing. Dušan Badinský – primátor mesta
Ing. Hudáková – predložila návrh, aby vecné bremeno bolo zriadené za odplatu (cena
podľa znaleckého posudku)
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-

Ing. Pauer – navrhol, že ak je to rekonštrukcia starého zariadenia, tak by to malo byť
bezodplatne a ak sa buduje nový plynovod – tak za odplatu
poslanci hlasovali za návrh p. Hudákovej, že vecné bremeno sa zriadi za odplatu

Uznesenie MsZ č. 121/2019
1. MsZ prerokovalo:
návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho
povinného z vecného bremena (Mesta Senec) strpieť:
a) uloženie a existenciu inžinierskej siete (plynárenského zariadenia - plynovodu), jeho
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržba, prevádzka a rekonštrukcie tohto
zariadenia a
b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena, za
účelom údržby a opravy plynárenského zariadenia
podľa situácie v prílohe 1, na časti zaťaženého pozemku, a to: pozemok C-KN parc.
č. 904/3 orná pôda o výmere 161 m2, zapísaný na Liste vlastníctva č. 2800
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v rozsahu geometrického plánu na
zameranie vecného bremena, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby –
rekonštrukcia plynovodu, v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených
a nimi poverených osôb, za cenu znaleckého posudku, na dobu neurčitú.
2. MsZ schvaľuje:
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného
z vecného bremena (Mesta Senec) strpieť:
a) uloženie a existenciu inžinierskej siete (plynárenského zariadenia - plynovodu), jeho
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržba, prevádzka a rekonštrukcie tohto
zariadenia a
b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena, za
účelom údržby a opravy plynárenského zariadenia
podľa situácie v prílohe 1, na časti zaťaženého pozemku, a to: pozemok C-KN parc.
č. 904/3 orná pôda o výmere 161 m2, zapísaný na Liste vlastníctva č. 2800
Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v rozsahu geometrického plánu na
zameranie vecného bremena, ktorý bude vypracovaný po zrealizovaní stavby –
rekonštrukcia plynovodu, v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako aj všetkých ďalších budúcich oprávnených
a nimi poverených osôb, za cenu znaleckého posudku, na dobu neurčitú.
3. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien do 6 mesiacov
odo dňa schválenia tohto uznesenia.
4. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 4;
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22. Návrh na prerokovanie informácie o vzdaní sa funkcie konateľa SCR, s.r.o./
stanovenie výberovej komisie na výberové konanie nového konateľa/riaditeľa
SCR Senec, s.r.o.
-

informovala Mgr. Lucia Podhorová – právny útvar

Uznesenie MsZ č. 122/2019
1. MsZ prerokovalo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení informáciu o vzdaní sa Ing. Róberta Podolského funkcie
konateľa Správa cestovného ruchu, s.r.o., ktorý bol do funkcie menovaný na základe
Uznesenia Msz v Senci č. 114/2009 zo dňa 22.10.2009 a zároveň jeho výpoveď
z pracovného pomeru založeného Pracovnou zmluvou zo dňa 30.10.2009, na základe
ktorej vykonával funkciu riaditeľa spoločnosti.
2. MsZ berie na vedomie informáciu sa Ing. Róberta Podolského funkcie konateľa
Správa cestovného ruchu, s.r.o., ktorý bol do funkcie menovaný na základe Uznesenia
MsZ v Senci č. 114/2009 zo dňa 22.10.2009 a zároveň jeho výpoveď z pracovného
pomeru založeného Pracovnou zmluvou zo dňa 30.10.2009, na základe ktorej
vykonával funkciu riaditeľa spoločnosti.
3. MsZ poveruje Mesto Senec, v zastúpení primátora mesta Ing. Dušana Badinského
vyhlásiť výberové konanie na funkciu riaditeľa/konateľ spoločnosti Správa cestovného
ruchu Senec, s.r.o.
4. MsZ schvaľuje zriadenie výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa/ konateľa
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. v tomto zložení:
predseda komisie : Ing. Dušan Badinský
členovia komisie:
Ing. Rudolf Bittner
Ing. Pavol Kvál
PhDr. Gabriella Németh
PaeDr. Monika Snohová
Výberová komisia určí podmienky a termín výberového konania na funkciu
riaditeľ/konateľ spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. Následne predloží
na rokovanie MsZ v Senci dňa 23.12.2019 poradie úspešných uchádzačov.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3;

23. Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 2018
-

materiál predložil Ing. Dušan Badinský – primátor mesta

Uznesenie MsZ č. 123/2019
1. MsZ prerokovalo materiál: Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny
primátora“ za rok 2018
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2. MsZ súhlasí udeliť
a) Cenu mesta Senec za rok 2018:

PaedDr. Márii Baránovej
Mgr. Pavlovi Škovránkovi
Ing. László Vojtekovi, CSc.
pánovi Jozefovi Bordáčovi
Mgr. Štefanovi Mrvovi
pánovi Jánovi Jasovskému
a oceneným vyplatiť peňažnú odmenu vo výške 700,- EUR
b) Cenu primátora mesta Senec:
pani Lucii Strešňákovej
pánovi Františkovi Gábrišovi
a oceneným odovzdať vecný dar vo výške 150,- EUR
bez pripomienok.

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

24.

-

Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Komisie výstavby
a územného plánovania pri MsZ Senec

návrh na odvolanie a voľbu nového člena Komisie výstavby a ÚP predložil Ing. arch.
Richard Pauer – predseda komisie výstavby a ÚP

Uznesenie MsZ č. 124/2019
1. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie člena Komisie výstavby a územného plánovania
pri MsZ Senec – p. Romana Sucháneka a návrh na voľbu nového člena Komisie
výstavby a územného plánovania pri MsZ Senec p. Ing. Jána Maglockého
2. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie člena Komisie výstavby a územného plánovania
pri MsZ Senec – p. Romana Sucháneka a s návrhom na voľbu nového člena Komisie
výstavby a územného plánovania pri MsZ Senec p. Ing. Jána Maglockého
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3;

25.

-

Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Komisie sociálnej
a zdravotnej pri MsZ Senec

návrh na odvolanie a voľbu nového člena Komisie sociálnej a zdravotnej predložila
PhDr. Gabriella Németh – predseda komisie sociálnej a zdravotnej
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Uznesenie MsZ č. 125/2019
1. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie člena Komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ
Senec – PhDr. Máriu Hojsíkovú Kerekešovú, PhD. a návrh na voľbu nového člena
Komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ Senec p. PhDr. Silviu Poórovú
2. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie člena Komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ
Senec – PhDr. Máriu Hojsíkovú Kerekešovú, PhD. a s návrhom na voľbu nového
člena Komisie sociálnej a zdravotnej pri MsZ Senec p. PhDr. Silviu Poórovú
Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3;

26.

-

-

Rôzne

Ing. Kvál – upozornil na skutočnosť, že na jazerách sa z ubytovacích zariadení
určených na rekreáciu stali ubytovne. Mení sa charakter Slnečných jazier. Hlavne sú
tam ubytovaní cudzinci z tretích krajín, ktorí chodia do Senca a okolia za prácou.
Nakoľko je požiadavka, aby jazerá ostali rekreačnou oblasťou,požiadal vedenie mesta,
aby zistilo čo sa dá s touto skutočnosťou robiť. Navrhol: kontrolovať, či sú ubytovaní
legálne, či prevádzkovatelia platia daň za ubytovanie, fyzicky skontrolovať, koľko
majú zariadenia lôžok, hľadať riešenia ako zabrániť rozvíjajúcemu sa fenoménu
zriaďovať ubytovne;
PhDr. Gábrišová Košecová– keďže štát otvoril pracovný trh pre cudzincov tretích
krajín – požiadať o pomoc na ZMOSe;
PhDr. Németh – každý deň a stretávame s týmto problémom. Senčania sa sťažujú na
neporiadok a hluk, ktorý títo cudzinci zanechávajú. Požiadala, aby mesto oslovilo:
úrad pre verejné zdravotníctvo, finančnú správu, cudzineckú políciu, inšpektorát práce
a vyvolalo s týmito štyrmi štátnymi inštitúciami stretnutie;

-

Ing. Gubáni – informoval o plánovanom dobrovoľnom čistení mesta Senec za účasti
poslancov MsZ. Čistenie mesta sa malo uskutočniť 26.10.2019. Nakoľko niektorým
poslancom tento termín nevyhovuje, informoval sa či môže byť náhradný termín dňa
09.11.2019. Všetci poslanci súhlasili s novým navrhnutým termínom. Takže
dobrovoľné čistenie mesta Senec za účasti poslancov sa uskutoční 09.11.2019;

-

p. Turanská – informovala sa, ako je to s opravou mosta na Bratislavskej ul.
Ing. Badinský, p. Czére – vedenie mesta bolo na rokovaní na Slovenskej správe ciest.
Opravu mosta by SSC mala zahájiť už tento rok;

-

p. Turanská – informovala sa, či už vieme za akú sumu sa opraví, alebo vybuduje
nová kanalizácia pod budovou na MŠ Kysucká, či je tá suma zahrnutá aj v rozpočte
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-

Ing. Répássyová – Nepodarilo sa nám nájsť projekty k jestvujúcej kanalizácii. Je
nutné vybudovať novú kanalizáciu. Budúci týždeň na kontrolnom dni nám realizátor
odovzdá návrhy a následne sa vypracuje nová projektová dokumentácia. Realizácia by
sa uskutočnila na prelome rokov;

- p. Turanská:
 prečerpávacia stanica k nášmu termálnemu vrtu je zastavaná budovou. Nie je tam
zriadené vecné bremeno. Požiadala o prípravu návrhu na zriadenie vecného bremena,
 kedy bude odstránená čierny skládka nad tehelňou
 či sa vydávajú stavebné povolenia v lokalite „Južná brána“ (nakoľko lokalita
nedostala povolenie od mesta na napojenie sa na kanalizáciu);
-

p. Macháčková – informovala prítomných, že sa realizovala súťaž na nový dizajn
mestských novín Senčan. Prihlásili sa traja uchádzači. Dvaja uchádzači nespĺňali
podmienky. Jeden návrh nespĺňal naše potreby a požiadavky. Odborná komisia sa
zhodla na tom, že nevybrala víťaza a súťaž sa po presnom vyšpecifikovaní podmienok
vypíše znovu;

-

Ing. Hudáková:
 požiadala o kontrolu spevnenej plochy – výjazdu z parkoviska pri autobusovej
stanici, nakoľko tam vznikajú výmoli,
 z rady školy na ZŠ Tajovského vzišla požiadavka pripraviť počty žiakov na
nasledujúce dva roky,
 lokalita „Južná brána“ – požiadala o kontrolu VZN, ktoré bolo prijaté k tejto
lokalite a či sa stavebné povolenia vydávajú v súlade so VZN,
 zaujímala sa či je dokončená revitalizácia Kövecstó. Zároveň požiadala
o orezanie vŕby, ktorej konára siahajú do elektrického vedenia, p. Czére – tým,
že klesla hladina vody na Kövecstó sa prejavili nedostatky, na ktorých
úpravách sa už pracuje a nedostatky sa odstraňujú. Podľa PD sa malo čistiť iba
do hĺbky 0,5 m,
 v meste sa šíri zápach zo skládky. Čo sa s tým dá robiť?, Ing. Badinský –
spoločnosť AVE – prisľúbila, že zakúpi a namontuje filtre, ktoré by mali
zápach zmierniť a mesto zakúpi meraciu stanicu;

-

Ing. arch. Peter Sedala
 informoval sa prečo sa dve parkovacie miesta pre elektromobil vybudovali na
pešej zóne, na námestí. Je toho názoru, že parkoviská pre elektormobily sa
mali vybudovať v rámci parkoviska,
 požiadal o riešenie prejazdov motorových vozidiel Lichnerovou ulicou +
revitalizácia Lichnerovej ul., Ing. Badinský – je to v štádiu riešenia,

-

Ing. Maglocký – hodnotil stav revitalizačných prác na jazere Kövécstó. Žiadal väčší
dôraz na prehĺbenie dna a najmä oddelenie plôch porastených trstinou od vodnej
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-

plochy zlomom hlbokým 1,5 m, aby sa obmedzilo šírenie do celého vodného
priestoru,
Ohňostroje orientovať viacej na svetelný efekt ako zvukový. Trvanie nezväčšovať,
skôr skracovať.

-

na zasadnutí vystúpili občania p. Tengeri – ktorý predostrel otázky a názory ohľadne
diania v meste v oblasti agendy: odpadové hospodárstvo, skládka, smrad v meste,
upchatá kanalizácia na Dúhovej ul., výsadba stromov, neskolaudovaná benzínová
stanica, oznámenia na úradnej tabuli a p. Glončáková – ktorú zaujímali otázky
ohľadne odpadového hospodárstva;

-

Ing. Bittner – požiadal, aby sa riešila situácia – prejazd áut po chodníkoch, nakoľko je
tým zásadne ohrozená bezpečnosť chodcov

-

Ing. Némethová – prečítala otázky od občanov, ktoré zozbieral p. Farkaš

....................................................
Ing. Jarmila Répássyová
prednostka MsÚ

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

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:

Ing. Ján Maglocký

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

Ing. Pavol Kvál

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

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 30.10.2019
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