Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 11. decembra 2019
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

PaedDr. Monika Snohová
Ing. Juraj Gubáni

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský zvolal v poradí X. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v roku 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za
overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ boli ustanovení PaedDr. Monika Snohová a Ing.
Juraj Gubáni. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Katarína Mišková. Rokovanie MsZ p.
primátor mesta otvoril o 9:00, privítal všetkých prítomných, zvlášť p. plk. JUDr. Dušana
Valeka, riaditeľa Okresného policajného zboru Senec, ktorý by poslancov v rámci bodu 3
informoval o bezpečnostnej situácii v Senci za uplynulé obdobie a tiež žiakov zo Základnej
umeleckej školy, ktorí prišli na začiatok rokovania s krátkym vianočným programom.
Primátor dal hlasovať za odsúhlasenie predloženého programu s nasledovnými
zmenami: stiahnutie bodu 12 Návrh VZN Mesta Senec č. 12/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec a bodu
14 Návrh VZN Mesta Senec č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. Tiež
požiadal o presunutie bodu 21 Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného
ruchu Senec, s. r. o. na základe výsledkov výberového konania hneď na začiatok programu po
Informáciách pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie a ešte o doplnenie
posledného bodu Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady
mestských novín Senčan. Primátor dal hlasovať o odsúhlasenie nového programu.
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
Poslanci odsúhlasili nasledovný program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s. r. o. na
základe výsledkov výberového konania
5. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec za rok 2019
6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 (zmena č. 7)
7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 –
2025
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8. Návrh VZN Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Senec
9. Návrh VZN Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh VZN Mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec
11. Návrh VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
12. Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5
13. Návrh VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na
území mesta Senec
14. Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Senci a členov komisií MsZ –
neposlancov
15. Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad)
16. Návrh zámeru na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko služieb
škole
17. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022
18. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 - 2022
19. Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020 – 2022
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
21. Návrh na schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2018
22. Návrh na schválenie spoluúčasti Mesta Senec na realizácii projektu „Záchytné
parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa“
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Ladislav Čengel; Jesenského ul.)
24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)
25. Návrh na odpredaj nehnuteľností (žiadateľka: Ing. Alžbeta Schmidlová; Trnavská ul.)
26. Návrh na prenájom nehnuteľností (žiadateľka: Marianna Havasová, Hrubá Borša 136)
27. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (žiadateľka: PhDr. Jana Beňušková o. z.
Správny krok, Slnečné jazerá 165, 903 01 Senec)
28. Návrh na schválenie spôsobu úhrady kúpnej ceny za odpredaj pozemku (žiadateľ:
Rezníček a spol. s. r. o., Slnečné jazerá)
29. Návrh na schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie (Matej Homola)
30. Návrh na odvolanie člena Komisie športu a návrh na voľbu nového člena
31. Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020
32. Návrh na zvýšenie mesačného platu primátora mesta Senec
33. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady mestských
novín Senčan
34. Rôzne
- Informácia: Revitalizácia Slnečných jazier v Senci - Záverečná správa za rok 2019
35. Záver
2. Kontrola uznesení
K predloženej zápisnici z minulého rokovania MsZ neboli prednesené žiadne námietky.
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3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
Po informovaní primátora sa Ing. Jana Némethová bližšie zaujímala o stretnutie
primátora na magistráte. Primátor odpovedal, že išlo o stretnutie ohľadom
infraštruktúry v Bratislave a okolí a že je naplánované ešte aj ďalšie stretnutie. Na to
reagovala Ing. Mária Hudáková, že je potrebné určite na také stretnutia chodiť, aby
neboli obyvatelia Senca znevýhodnení, ako sa zdá, že budú podľa toho, ako je
naplánované pripojenie na D1 a D4. Upozornila tiež na Triblavinu, že pred Sencom sa
bude stáť. Na to vystúpila s faktickou poznámkou aj Ing. Némethová, že obyvatelia
Senca sa naozaj do Bratislavy už potom nedostanú.
Primátor dal v rámci tohto bodu slovo tak, ako avizoval, p. plk. JUDr. Dušanovi
Valekovi - riaditeľovi Okresného policajného zboru Senec.
Do diskusie sa zapojila PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová, ktorá sa zaujímala, či už
museli policajti riešiť aj na území Senca požívanie novej drogy, ktorá nesie názov
„herba“. P. plk. Valek odpovedal, že zatiaľ taký prípad neevidujú.
p. Janka Turanská sa pýtala na správy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach,
o prenasledovaní žien mužmi iných národností a Ing. Némethová či tak, ako vzrástol
počet pracovníkov iných národností v Logistike, vzrástol aj počet trestných činov.
Plk. Valek odpovedal, že neeviduje žiadne hlásenie o prenasledovaní, aj keď zachytil
tieto správy na sociálnych sieťach a že zatiaľ evidujú len rušenie nočného pokoja
v súvislosti s občanmi iných národností z Logistiky.
S faktickou poznámkou vystúpila aj Ing. Mária Hudáková, ktorá upozornila na
množiace sa krádeže bicyklov a že treba zakročiť aj voči malým trestným činom a nie
nekonať. Plk. Valek reagoval, že ak by mal vedomosť porušenia právomocí
niektorého z policajtov, určite by to riešil.

4. Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s. r. o.
na základe výsledkov výberového konania
-

materiál predložila a o spôsobe tajnej voľby poslancov informovala JUDr. Lucia
Podhorová – vedúca Útvaru právneho a správy mesta

-

následne p. primátor pozýval jednotlivých uchádzačov v nasledovnom poradí: p.
Martišovič, Ing. Štefanik a Mgr. Kostková
následne dal p. primátor hlasovať za súhlas s tajným hlasovaním o konateľovi
spoločnosti SCR, s. r. o.:

-

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
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následne poslanci v tajnej voľbe priradili nasledovný počet hlasov jednotlivým
kandidátom:

-

Dalibor Martišovič: 2 hlasy
Ing. Stanislav Štefanik: 4 hlasy
Mgr. Nadežda Kostková: 13 hlasov
Na základe toho p. primátor skonštatoval, že poslanci zvolili konateľa SCR už
v prvom kole tajnej voľby.
Uznesenie MsZ č. 126/2019

I.

MsZ berie na vedomie nasledovné poradie úspešných uchádzačov výberového
konania na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa spoločnosti Správa cestovného
ruchu Senec, s. r. o.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Nadežda Kostková
Ing. Stanislav Štefanik
Dalibor Martišovič
Mgr. Andrea Ambrózy
Bc. Denis Nedelka MBA
Ing. Erik Novák.

II.

MsZ schvaľuje Mgr. Nadeždu Kostkovú do funkcie konateľa spoločnosti Správa
cestovného ruchu Senec, s. r. o. s účinnosťou do 1. 1. 2020.

III.

MsZ poveruje primátora mesta Ing. Dušana Badinského, aby v rámci výkonu
pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.
r. o, realizoval bod II. tohto uznesenia.

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
5. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec za rok 2019
-

materiál predložila Ing. Janette Matúšová - vedúca Útvaru ekonomiky mesta

Uznesenie MsZ č. 127/2019
I.
MsZ prerokovalo v zmysle čl.16 VZN č. 3/2009 Zásady hospodárenia s majetkom
mesta návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 19 827,34 € podľa prílohy
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II. MsZ schvaľuje odpis pohľadávok v celkovej výške 19 827,34 € podľa prílohy
Prílohy: zoznam pohľadávok
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 (zmena č. 7)
- materiál predložila Ing. Janette Matúšová - vedúca Útvaru ekonomiky mesta
a zároveň sa poslancom ospravedlnila za chybu, ktorú dodatočne našla na stane 17 a 18
v predloženom materiáli

Uznesenie MsZ č. 128/2019
I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
- príjmy celkom
z toho:

27 811 159 €
bežné príjmy
kapitálové príjmy

1 796 104 €

príjmové FO

4 070 748 €

- výdavky celkom
z toho:

21 944 307 €

27 811 159 €
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové FO

21 853 979 €
5 382 584 €
574 596 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
- príjmy celkom
z toho:

27 811 159 €
bežné príjmy
kapitálové príjmy

1 796 104 €

príjmové FO

4 070 748 €

- výdavky celkom
z toho:

27 811 159 €
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové FO
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III. MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy
Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0

7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 –
2025
-

materiál predložila Mgr. Gabriela Lócziová
mesta

-

PhDr. Gabriella Németh pochválila odbor sociálnych vecí za náročnú prácu počas
celého roka a prosí všetkých poslancov MsZ o podporu tohto materiálu
s faktickou poznámkou vystúpila Ing. Mária Hudáková, ktorej v predloženom
materiáli chýba zmienka o zariadení pre seniorov a preto sa pýta, či naozaj nebude
najbližších 5 rokov takéto zariadenie (s tým súhlasila aj PhDr. Gábrišová Košecová)
PhDr. Zuzanu Gábrišovú Košecovú zase zaujímalo, prečo sa mestu vrátilo iba 200
dotazníkov, keď sa odoslalo až 8000; v budúcnosti by preto navrhovala distribuovať
tento dotazník prostredníctvom MsÚ, Jednoty dôchodcov, materské školy (navrhla
Ing. Hudáková), matriku
Ing. Jana Némethová tiež podotkla, že z tej správy, ktorú Útvar sociálnych služieb
predkladá, sa dá veľa čerpať a tiež poďakovala za jej spracovanie

-

-

-

– vedúca Útvaru sociálnych služieb

Uznesenie MsZ č. 129/2019
I.

MsZ prerokovalo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na roky 2020 2025

II.

MsZ súhlasí s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Senec na roky 2020 2025

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
8. Návrh VZN Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
-

materiál predložila Bc. Ivica Gajdošová – referentka odpadového hospodárstva

-

s faktickou poznámkou vystúpila p. Monika Macháčková, že by chcela mať
harmonogram vývozov aj v Senčanovi a tiež sa pýtala na článok 7, ktorý hovorí
o nahlasovaní nezákonne umiestneného odpadu; je to podľa nej príliš zložité a či by as
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-

-

-

-

-

-

-

-

to nedalo nahlasovať aj anonymne; Bc. Gajdošová jej odpovedala, že sa to dá aj
anonymne a rozpis tiež môže byť zverejnený aj v mestských novinách
Ing. Hudáková oznámila, že poslali za klub pripomienky a požiadala p. Glončákovú
o ich prednesenie, nakoľko v predloženom materiály nie je upravené to, o čom sa na
MsR diskutovalo
Ing. Répássyová reagovala, že odkedy funguje nový systém zberu komunálneho
odpadu, za celý čas sa prišlo z celého mesta sťažovať iba 5 ľudí
faktickou poznámkou vystúpila aj Ing. Némethová, ktorá uviedla, že predkladaný
spôsob nie je vôbec motivačný a nesúhlasí s tým, že sa bude chodiť na MsÚ po vrecia
na separovaný zber – na to reagoval p. primátor s tým, že sa vrecia kradnú, preto sa
pristúpilo k tomu, že sa budú chodiť brať na MsÚ
faktickou poznámkou sa prihlásila opäť Ing. Hudáková, ktorá už chce, aby mohli
prezentovať svoje pripomienky k tomuto VZN, ktoré vôbec nemotivuje ľudí, aby viac
triedili
PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová sa chce spýtať sa článok 9, bod 4 – či budú
občanom vrátené peniaze, ak vyložia nádobu pod daný počet, ako má zaplatený
Ing. Matúšová odpovedala, že platby vracať nevieme, nakoľko je stanovený
minimálny počet vývozov – podľa faktickej poznámky Ing. Némethovej by sa dalo,
nakoľko je v tej nádobe čip; opäť sa prihlásila PhDr. Gábrišová Košecová, že podľa
nej by to tiež bolo možné, napríklad keď dôchodca vydokladuje, že bol v tom čase
v nemocnici; Ing. Matúšová odpovedala, že túto „tvrdosť“ zákona vieme riešiť, ale
len na základe individuálnej žiadosti
Zdenek Černay sa tiež zaujíma o to, ako to bude s tými vrecami, že to bude podľa
neho chaos a malo sa to dať ľuďom rovno domov
Ing. Hudáková podáva pozmeňujúci návrh a číta všetky návrhy zmien do daného
VZN za ich klub; slovo má tiež p. Glončáková, ktorá o tých zmenách a návrhoch
hovorí
na predložené návrhy reagovala Bc. Gajdošová s tým, že väčšina ich pripomienok je
už v predkladanom návrhu zahrnutá
s faktickou poznámkou ešte vystúpili p. Janka Turanská, že nemali dané informácie
dostatočne dopredu a Ing. Ján Maglocký, ktorý sa chce podeliť o svoje skúsenosti, že
mu stačí nádobu na komunálny odpad vyložiť raz za štvrť roka a tiež sa chcel
informovať o zmluve o kompostovaní, či je potrebné ju obnovovať každý rok (bolo
mu odpovedá, že nie je potrebné zmluvu obnovovať)
v rámci diskusie občanov vystúpil p. Krasnec zo spoločnosti AVE a všetkých
prítomných ubezpečil, že ich spoločnosť zabezpečujúca odvoz odpadov v Senci, že
nebudú zvyšovať cenu a podotkol, že množstevný zber je problémom vo viacerých
mestách
p. primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Márie Hudákovej

Hlasovanie:
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 11, neprítomný: 0
Uvedený pozmeňujúci návrh neprešiel hlasovaním.
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I.

II.

p. primátor dal teda hlasovať o pôvodnom návrhu VZN
MsZ prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
MsZ schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Hlasovanie:
Za: 12, proti: 4, zdržal sa: 3, neprítomný: 0
9. Návrh VZN Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-

materiál predložila Ing. Janette Matúšová - vedúca Útvaru ekonomiky mesta

-

hneď v úvode podala pozmeňujúci návrh Ing. Mária Hudáková – chcela by zdvihnúť
dane z nehnuteľností pre Logistiku z 3,15 € na 3,50 €, nakoľko práve tieto firmy nám
kreujú vysoké náklady, preto by chcela zdvihnúť daň pre podnikateľov
p. Černay podotkol, že poplatok za rozvoj sa mal zvýšiť už pred 20. rokmi; nemusíme
byť spokojní úplne s celým znením návrhu, ale nakoľko v tomto znení prešiel aj
komisiou, aj klubmi, tak je za to, aby poslanci odhlasovali za to, na čom sa dohodli
PhDr. Gabriella Németh je tiež za to, aby sa hlasovalo tak, ako to prešlo komisiou;
v budúcnosti by chcela, aby sa poslanci zamerali na daň za psov, ktoré sú chované
v bytovkách, na čo faktickou poznámkou reagovala Ing. Némethová, že za psa však
bude mať mesto menší príjem ako z nehnuteľností
PhDr. Gábrišová Košecová dáva pozmeňujúci návrh k danému VZN a predkladá
konkrétne sumy k jednotlivých bodom konkrétnych článkov, aby išlo o postupné
zvyšovanie a nie, aby sa to dialo odrazu, ako je v tomto návrhu
PhDr. Németh dáva na pravú mieru to, že by chcela z dane za psa získavať peniaze,
ale daným zdanením by chcela obmedziť chov veľkých plemien v bytovkách, nakoľko
sa na takéto skutočnosti sťažujú občania; reagovala aj na poslankyňu PhDr.
Gábrišovú Košecovú, že je za to, aby sa nemenili sumy teraz, aby sa nemusel meniť
návrh rozpočtu, ale navrhla, aby sa to ponechalo na budúci rok

-

-

-

-

-

primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Márie Hudákovej
Hlasovanie:
Za: 8, proti: 6, zdržal sa: 5, neprítomný: 0
Uvedený pozmeňujúci návrh neprešiel hlasovaním.
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-

primátor dal následne hlasovať aj o pozmeňujúcom návrhu PhDr. Zuzany Gábrišovej
Košecovej
Hlasovanie:
Za: 1, proti: 1, zdržal sa: 17, neprítomný: 0
Uvedený pozmeňujúci návrh neprešiel hlasovaním.

-

primátor dal teda hlasovať o pôvodnom návrhu VZN

I.

MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 8/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s účinnosťou od 1. 1. 2020

II.

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 8/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1. 1. 2020
a) bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 12, proti: 4, zdržal sa: 3, neprítomný: 0

10. Návrh VZN Mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec
-

I.

II.

materiál predložila Ing. Gabriela Rebrošová – referentka športu z Útvaru školstva
a športu
MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Senec č. 09/2019
o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Senec, účelom ktorého je nastavenie
postupov, podmienok a kritérií poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Senec,
vrátane schvaľovacieho procesu a zúčtovania poskytnutých dotácií.
MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 09/2019 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec, účelom ktorého je nastavenie
postupov, podmienok a kritérií poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Senec,
vrátane schvaľovacieho procesu a zúčtovania poskytnutých dotácií.
a) bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
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11. Návrh VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene
-

materiál predložila Ing. Lenka Nižňanská – referentka ochrany životného prostredia

-

Ing. Jana Némethová skonštatovala, že je rada, že prijmeme VZN o ochrane verejnej
zelene

I.

MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 10/2019
o údržbe a ochrane verejnej zelene.

II.

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a
ochrane verejnej zelene v predloženom znení.

Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0
12. Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009
o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5
-

materiál predložila JUDr. Lucia Podhorová – vedúca Útvaru právneho a správy mesta

I.

MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 11/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009
Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5, ktorý
tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu.

II.

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 Mesta Senec
o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu.

b) s pripomienkou: doplniť do Čl. I bod 2) Nepodnikateľská činnosť Prílohy č.4 k VZN nový
riadok :
Zóna
B
Zriadenie vodného móla

Zóna

Zóna

A

A+

Slnečné
jazerá
4,15

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
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13. Návrh VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na
území mesta Senec
-

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

-

s faktickou poznámkou vystúpila p. Janka Turanská, ktorá dala do pozornosti ich
návrh dať najvyššie poplatky Logistike, ale rozumie, že je dohoda na tomto VZN
v tomto znení

I.

MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 13/2019,
ktoré ustanovuje miestny poplatok za rozvoj, výšku jednotlivých sadzieb
miestneho poplatku za rozvoj v meste Senec a určuje spôsob zverejnenia
informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití, a ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho
poplatku za rozvoj na území mesta Senec.

II.

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec č. 13/2019, ktoré
ustanovuje miestny poplatok za rozvoj, výšku jednotlivých sadzieb miestneho
poplatku za rozvoj v meste Senec a určuje spôsob zverejnenia informácie o výške
výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití, a ktorým sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na
území mesta Senec.
a) bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 1, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
14. Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Senci a členov komisií MsZ –
neposlancov
-

materiál predložil Ing. Dušan Badinský - primátor

Uznesenie MsZ č. 130/2019
I.

MsZ prerokovalo predložený návrh – Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Senci a členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov.

II.

MsZ schvaľuje predložený návrh - Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Senci a členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov.

Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0
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15. Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad)
-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová - prednostka MsÚ

-

p. Turanskú zaujímalo, aký je aktuálny počet zamestnancov a ako sa to po odstúpení
dvoch obcí zmení
odpovedal p. primátor – aktuálny stav je 5 + 1 a po novom to bude 3 + 1 + 0,15
úväzku

-

Uznesenie MsZ č. 131/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa
Príloha č.1.

II.

MsZ schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu podľa Príloha č. 1

Hlasovanie:
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0
16. Návrh zámeru na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko služieb
škole
-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová - prednostka MsÚ

-

p. Janka Turanská si chcela overiť, či správne pochopila, že sa ani neznížia, ani
nezvýšia prevádzkové náklady
odpovedala jej p. prednostka, že mzdové náklady sa nemenia, ale prevádzkové sa
znížia, nakoľko zamestnanci Strediska služieb škole sa včlenia do organizačnej
štruktúry MsÚ, konkrétne do útvaru školstva a športu
Ing. Mária Hudáková pozitívne zhodnotila, že niektoré veci si vedia školy a škôlky
riešiť samostatne, ale bola by rada, ak by napríklad mesto poskytovalo škôlkam
informačné technológie
Zdenek Černay ani nevedel, že takéto stredisko existuje, preto sa pýtal, koľko tam
pracuje ľudí (11) a chcel by vedieť, či sa dá urobiť nejaká analýza, či sú všetci
efektívni – nie je mu jasné, čo budú napríklad celý rok robiť dvaja maliari
Ing. Jana Némethová súhlasí s poslancom Černayom, že mesto by malo mať útvar
s údržbou
prednostka s primátorom sa obaja vyjadrili, že daní zamestnanci včlenení do MsÚ

-

-

-

-

Uznesenie MsZ č. 132/2019
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I.

MsZ prerokovalo zámer zrušenia rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko
služieb škole, so sídlom Lichnerova 61, 903 01 Senec, IČO: 31817157 bez právneho
nástupcu s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie
Stredisko služieb škole prechádzajú na zriaďovateľa –Mesto Senec.

II.

MsZ schvaľuje zámer zrušenia rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko
služieb škole, so sídlom Lichnerova 61, 903 01 Senec, IČO: 31817157 bez právneho
nástupcu s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie
Stredisko služieb škole prechádzajú na zriaďovateľa –Mesto Senec.

III.

MsZ poveruje primátora mesta Ing. Dušana Badinského na všetky právne úkony
spojené so zrušením rozpočtovej organizácie Mesta Senec Stredisko služieb škole,
so sídlom Lichnerova 61, 903 01 Senec, IČO: 31817157.

Hlasovanie:
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0
17. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022
-

materiál predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór

-

vystúpila Ing. Mária Hudáková, že už rozprávala s Ing. Matúšovou ohľadom
rezervného fondu – že ho asi nerobíme správne; zaujímala sa o výšku rezervného
fondu za rok 2019 (nevieme, lebo ešte neskončil rok 2019) a či vieme povedať výšku
za rok 2018 (cca 2, niečo milióna eur); na to reagovala otázkou, prečo potom máme
v rozpočte už uvedenú výšku 3,7 milióna eur?
Ing. Janette Matúšová uviedla, že rozpísať rezervný fond umožňuje VZN a následne
prečítala všetky ustanovenia zákona, ako sa to percentuálne vyjadruje; tiež doplnila, že
presnú sumu ani jednej položky v rozpočte nevieme, nakoľko to je len návrh
Ing. Winkler sa k danému vyjadril, že neprepočítava jednotlivé položky, len sa
vyjadruje k návrhu, ako mu bol predložený

-

-

Uznesenie MsZ č. 133/2019
I.

MsZ prerokovalo Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Senec k návrhu
rozpočtu na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022

II.

MsZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Senec k návrhu
rozpočtu na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022

Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný: 1
Zápisnica MsZ 11. 12. 2019

Strana 13

18. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 - 2022
-

materiál predložila Ing. Janette Matúšová - vedúca Útvaru ekonomiky mesta

-

p. Janka Turanská vystúpila s tým, že nechce dlho diskutovať, ale dáva návrh na
zmenu – a teda zníženie výdavkovej časti mínus 100 000 eur (- 92 347 €) na
kanceláriu primátora, nakoľko sa prijímajú nevýkonné a neefektívne pracovné sily a aj
kvôli kúpe zrubovej reštaurácie, kde sú ešte stále neuzavreté súdne spory a tiež kvôli
čističke odpadový vôd, nakoľko z klubu nikde nenašli, že by sme mohli požiadať až
o 8 miliónov eur – znižujú teda o cca 100 000 eur z prostriedkov mesta, o 150 000 eur
na technické zabezpečenie čističky, čo je spolu presne 602 347 eur; nakoľko by podľa
tohto návrhu prišlo k zníženiu prostriedkov, dávajú návrh, aby sa z týchto ušetrených
peňazí presunulo na repre nákup kníh p. Sedalu a 26 000 eur na pamätník
protifašistickým bojovníkom; a ešte sa pýta na návrh ohľadom kúpy a opravy
fotoaparátu, na ktorý si redakcia vyčlenila sumu 4000 eur – tu by dali len zmenu
účelu; zvyšné ušetrené financie by chceli dať na možnosť postavenia polikliniky, čo
bola koniec-koncov nosná téma aj p. primátora, podotkla
p. primátor reagoval na vznesené pripomienky a návrhy – k prijímaným
zamestnancom uviedol, že so všetkými sa počítalo, nevznikli nové miesta okrem
riaditeľky kancelárie, ale podľa neho to mnohé mestá tak už dávno majú; k čističke že už máme 5 000 000 eur z envirofondu; k poliklinike - nikdy nepovedal, že bude
postavená v prvý rok svojho mandátu, bude rád a verí, že sa začne stavať do konca
volebného obdobia; ku knihám p. Sedalu – určite je za podporu p. Sedalu, ale táto
požiadavka z jeho strany prišla až po spracovaní rozpočtu
k čističke odpadových vôd sa vyjadril aj p. Karol Czére: 5 900 000 eur má mesto
vykryté z envirofondu, je to veľmi náročná stavba, sú k tomu potrebné špecifické
zariadenia
prednostka MsÚ sa požiadala poslancov o zváženie vylúčenia položky dostavba MsÚ
z programového rozpočtu mesta, nakoľko keď sme v štádiu, kedy máme za sebou
úspešnú architektonickú súťaž a zároveň mesto o veľkosti ako Senec potrebuje
priestory zodpovedajúce požiadavkám aktuálnej doby (nakoľko radnicu navštívi každý
z nás aspoň raz za život), a požiadala poslancov o schválenie možnosti pokračovať
v tomto projekte
JUDr. Lucia Podhorová sa vyjadrila k zrubovej reštaurácii, že MsZ uznesením z roku
2014 odsúhlasilo zrubovú reštauráciu odkúpiť a všetky súdne spory boli ukončené
v prospech mesta
s faktickou poznámkou vystúpila PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová – či je v návrhu
rozpočtu zahrnuté všetko, na čom sa kluby dohodli a už len zdôraznila, že zariadenia
pre seniorov sú v kompetencii miest a obcí, nie VÚC
Ing. Jana Némethová by bola určite za vybudovanie nejakého klientskeho centra
v rámci MsÚ a tiež, aby bola zabezpečená čo najvyššia možná miera elektronizácie,

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

aby ľudia nemuseli chodiť na úrad, ale väčšinu potrebných vecí vybavili elektronicky;
tiež ju zaujíma suma 4000 eur z rozpočtu určených na fotoaparát
p. primátor uviedol, že odpoveď k fotoaparátu dá poslancom písomne, nakoľko tu nie
je p. Vysztavel, ktorý tieto peniaze z redakcie žiadal
Zdenek Černay sa pýtal, či by sa v budúcnosti nedalo vystúpiť z BVS a starať sa o to
sami – reagoval p. primátor, že si nemyslí, že by sme to ako mesto dokázali a že aj
sama BVS je v strate za minulý rok 200 miliónov eur
p. Černay si však myslí, že už v minulosti sa investovalo do tejto čističky, už je to aj
zastaralé a mesto by podľa neho malo byť aj v tejto oblasti sebestačné, nemuselo by to
priamo prevádzkovať mesto, ale určite by to vedelo lepšie, lebo je to naše – chcel by
tam dať človeka, ktorý to bude robiť za nás; dávame do toho obrovské peniaze a nie je
to naše; podľa neho mala BVS za minulý rok 2 alebo 3 milióny eur, ale má napriek
tom u dlžoby, koľko povedal primátor
p. primátor súhlasí, že by sme si čističku mali urobiť, ale sami by sme sa o to starať
nevedeli
p. Turanská vyjadrila súhlas s p. Černayom a mení svoj pôvodný pozmeňujúci návrh,
pričom ponecháva zrušenie nákladov na kanceláriu primátora a zrubovú reštauráciu
a chce ponechať ešte financie na pamätník
Ing. Juraj Gubáni sa vyjadril, že je rád, že poslanci ponechali v rámci výdavkov
vybudovanie mestského úradu, lebo to naozaj treba a tiež súhlasí s Ing. Némethovou,
že treba lepšiu elektronizáciu, ale vždy tu budú ľudia, ktorí nebudú používať
elektronické služby napr.: dôchodcovia, ktorí na úrad prídu a čo sa týka zrubovej
reštaurácie, je to podľa neho strategický pozemok, aj keď súhlasí, že je to drahé; čo sa
týka fotoaparátu – v redakcii majú veľmi staré a keď by sa to kupovalo, tak už všetko
– brašna, stojan, objektív
PhDr. Gabriella Németh sa vyjadrila za celý klub – že nemôžu súhlasiť s jednou
čiastkou a to so zateplením školy A. M. Szenciho; v rozpočte je totiž zahrnutá len
čiastka spoluúčasti, ak by dostali financie z Envirofondu, no ak by nedostali, nemajú
vykrytých 180 000 eur; ide o poslednú školu , ktorá nie je zateplená; ak mesto dá len
120 000 eur, stále je otáznych tých 180 000 eur, keďže vedia, že na všetko budú
potrebovať čiastku 300 000 eur
Ing. Némethová súhlasí s tým zateplením, lebo v konečnom dôsledku to potom ušetrí
náklady
k zatepleniu školy reagoval p. primátor – ak sa v apríli nenájdu peniaze, tak sa môže
zobrať aj úver v tomto prípade
PhDr. Németh sa poďakovala primátorovi za tento verejný prísľub
s faktickou poznámkou vystúpila aj PhDr. Gábrišová Košecová, či sa nedajú použiť
peniaze z terénnej opatrovateľskej služby na zateplenie; odpovedala Ing. Matúšová –
plánuje sa to, je to 7500 eur mesačne na 15 pracovníkov
Ing. Hudáková sa prihlásila s prosbou, či by už mohli poslanci hlasovať a oni za klub
chcú teda zmeniť a presunúť z návrhu 177 347 eur zo zrubovej reštaurácie
a z prevádzky kancelárie primátora na zateplenie maďarskej školy
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-

Ing. Matúšová informovala, že finančné prostriedky súvisiace s novou zmluvou
o spoločnom obecnom úrade v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu (cca 35 000
eur) budú riešené v rámci 1. zmeny rozpočtu
Primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Hudákovej.

Hlasovanie:
Za: 8, proti: 7, zdržal sa: 4, neprítomný: 0
Uvedený pozmeňujúci návrh neprešiel hlasovaním.
Primátor dal hlasovať o pôvodnom návrhu rozpočtu. Ešte pred hlasovaním odišla Ing.
Hudáková.
Uznesenie MsZ č. 134/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 – 2022

II.

MsZ schvaľuje rozpočet Mesta Senec na rok 2020 vrátane programovej štruktúry
- príjmy celkom
40 466 189 €
z toho:
bežné príjmy
24 715 168 €
kapitálové príjmy 10 893 012 €
príjmové FO
4 858 009 €
- výdavky celkom
40 466 189 €
z toho:
bežné výdavky
24 282 253 €
kapitálové výdavky 15 691 197 €
výdavkové FO
492 739 €

III.

MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2021 a 2022
- príjmy celkom r. 2021
33 222 750 €
- výdavky celkom r. 2021
33 222 750 €

- príjmy celkom r. 2022
- výdavky celkom r. 2022

IV.

32 078 060 €
32 078 060 €

MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa prílohy

Hlasovanie:
Za: 12, proti: 5, zdržal sa: 1, neprítomný: 1
Po odhlasovaní za pôvodný návrh odišiel aj poslanec PhDr. Tomáš Mókoš, ktorý sa
ospravedlnil z neúčasti na rokovaní do konca zasadnutia MsZ.
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19. Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020 – 2022
-

materiál predložil Mgr. Peter Szabo – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska

Uznesenie MsZ č. 135/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020-2022

II.

MsZ schvaľuje návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020
Príjmy: 1 179 742 €
Výdavky: 1 179 742 €

III.

MsZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021, 2022
Príjmy r. 2021: 1 148 571 €
Výdavky r. 2021: 1 148 571 €
Príjmy r. 2022: 1 201 390 €
Výdavky r. 2022: 1 201 390 €

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
-

materiál predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór

Uznesenie MsZ č. 136/2019
I.

MsZ prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

II.

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

III.

MsZ poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrol v zmysle plánu kontrol na
I. polrok 2020

Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
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21. Návrh na schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2018
-

materiál prišiel predložiť Mgr. Gabriel Strešňák – kronikár

Uznesenie MsZ č. 137/2019
I.
II.

MsZ prerokovalo zápisy do mestskej kroniky za rok 2018.
MsZ schvaľuje zápisy do mestskej kroniky za rok 2018.

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

22. Návrh na schválenie spoluúčasti Mesta Senec na realizácii projektu „Záchytné
parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa“
-

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

Uznesenie MsZ č. 138/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – Parkovací
dom – Železničná – I. etapa“ a schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP za účelom
realizácie projektu „Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I.
etapa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Mesta Senec a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec.

II.

MsZ súhlasí so zabezpečením realizácie projektu Mestom Senec v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

III.

MsZ súhlasí so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových nákladov, t.j. 49 581,- EUR

IV.

MsZ súhlasí so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu Mesta Senec

Hlasovanie:
Za: 14, proti: 3, zdržal sa: 0, neprítomní: 2
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Ladislav Čengel; Jesenského ul.)
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-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor

Uznesenie MsZ č. 139/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec
v katastrálnom území Senec:
Pozemok C-KN parc.č. 729/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2
evidovaný na liste vlastníctva č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, pre
nadobúdateľa: Ladislav Čengel, Mestská 3, Bratislava, za kúpnu cenu vo výške
70,- €/m2, čo činí za výmeru 25 m2 spolu 1 750,- €, 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).

II.

MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom
území Senec:
Pozemok C-KN parc.č. 729/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2
evidovaný na liste vlastníctva č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, pre
nadobúdateľa: Ladislav Čengel, Mestská 3, Bratislava, za kúpnu cenu vo výške
70,- €/m2, čo činí za výmeru 25 m2 spolu 1 750,- €, 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).

III.

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

IV.

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

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

24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor
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-

prišla aj p. Šeböková, ktorá sa zaujímala, prečo tento odpredaj komisia neodporučila –
vyjadrenie zo stavebnej komisie jej tlmočil Ing. arch. Richard Pauer

Uznesenie MsZ č. 140/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec
v katastrálnom území Senec:
Časť pozemku E-KN p.č. 936/106 (časť C-KN parc.č. 47/1) zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 53 m2 evidovaný na LV č. 9058 v prospech Mesta Senec,
k.ú.Senec, pre nadobúdateľa: Mgr. András Šebök, Robotnícka 13, Senec, za
kúpnu cenu vo výške .................- €/m2.

II.

MsZ hodnotí spôsob predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže predmetný
pozemok sa nachádza vedľa pozemku, ktorého je žiadateľ spoluvlastníkom a slúži
aj ako prístup do domu žiadateľa. Daná plocha je momentálne spevnená betónom
a využívaná ako odstavná plocha pre dlhodobé odstavenie motorových vozidiel
z blízkeho okolia ako parkovisko a to bezodplatne, čím Mesto Senec nemá žiaden
príjem ani iný osoh. Pozemok využívaný ako parkovisko sa nachádza v blízkosti
domu a s tým súvisiace časté štartovanie áut, búchanie dverí a hluk, je rušení
nočný spánok 4 mesačnej dcéry žiadateľa. Žiadateľ má záujem pozemok
zveľaďovať a používať ako predzáhradku, ktorá by okrem estetického hľadiska
slúžila aj na zadržanie vody v urbanistickej krajine. Ďalej má záujem v budúcnosti
pozemok oplotiť a tým zabezpečiť bezpečnosť a súkromie svojej rodiny.

III.

MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom
území Senec:
Časť pozemku E-KN p.č. 936/106 (časť C-KN parc.č. 47/1) zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 53 m2 evidovaný na LV č. 9058 v prospech Mesta Senec,
k.ú.Senec, pre nadobúdateľa: Mgr. András Šebök, Robotnícka 13, Senec, za
kúpnu cenu vo výške .................- €/m2.

III.

MsZ poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
na
oddelenie pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja a povinné zverejnenie
zámeru predať zhora uvedený majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
svojej úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Senec. MsÚ po vyhotovení
geometrického plánu a po zverejnení predloží na zasadnutie MsZ návrh na
schválenie samotného prevodu vlastníctva uznesením MsZ z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku
obcí v znení neskorších právnych predpisov.
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Hlasovanie:
Za: 0, proti: 15, zdržal sa: 2, neprítomní: 2
Predmetné uznesenie nebolo schválené, nakoľko za odpredaj nehnuteľného majetku Mesta
Senec nehlasovala trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
25. Návrh na odpredaj nehnuteľností (žiadateľka: Ing. Alžbeta Schmidlová;
Trnavská ul.)
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor

-

svoj komentár pridala aj p. Lucia Mészárosová, ktorá vysvetlila, prečo je stanovená
taká cena, aká je a že sa to predáva teraz preto, lebo keď to chceli, boli predaje
pozastavené

Uznesenie MsZ č. 141/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec
v katastrálnom území Senec:
- pozemok C-KN parc. č. 458/2 záhrada o výmere 33 m2 oddelený od parcely CKN parc. č. 458 evidovaný na LV č.2800,
- pozemok C-KN parc. č. 456/6 zastavaná plocha o výmere 9 m2 oddelený od
parcely E-KN parc. č. 2261/101 (diel č.1) a od parcely E-KN parc. č. 2274/1
(diel č.2) evidované na LV č.9058,
- pozemok C-KN parc. č. 456/7 záhrada o výmere 19 m2 oddelený od parcely EKN parc. č. 2274/1 (diel č.3) evidovaný na LV č.9058,
- podľa geometrického plánu č.55/2019, ktorý vyhotovil ORION SK s. r. o., Ing.
Peter Šimonič, pre nadobúdateľa: Ing. Alžbeta Schmidlová, rod.
Lukačovičová, Sokolská 21, Senec, za kúpnu cenu vo výške 20,- €/m2, čo činí
za výmeru 61 m2 spolu 1 220,- €.

II.

MsZ hodnotí spôsob predaja vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z.
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, nakoľko sa jedná o
bezprostredne priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľky.
Na základe skutkového zamerania hraníc pozemku a existujúceho oplotenia (z
dôvodu zamerania potrubia Hydromeliorácií š. p. a umiestnenia odberných miest
v oplotení) bolo zistené, že oplotenie je postavené na mestských pozemkoch.
Kupujúca priľahlé nehnuteľnosti nadobudla v roku 2011, kupovala ich spolu
s existujúcim oplotením, ktoré je cca 40 ročné a bolo vybudované pôvodnýmpredchádzajúcim vlastníkom. Na predmetnom pozemku v oplotení je osadená
skrinka, elektromer a vodomerná šachta. Z bezpečnostných dôvodov a hlavne
z dôvodu ochrany osobného majetku, nadobúdateľka musí riešiť aj úpravu
a rekonštrukciu existujúceho oplotenia a to na právnych hraniciach pozemku.
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Nové oplotenie na hranici by bolo pre kupujúcu finančné náročné a vyžadovalo by
to aj presun vodomernej šachty a elektromeru.
III.

MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom
území Senec:
- pozemok C-KN parc. č. 458/2 záhrada o výmere 33 m2 oddelený od parcely CKN parc. č. 458 evidovaný na LV č.2800,
- pozemok C-KN parc. č. 456/6 zastavaná plocha o výmere 9 m2 oddelený od
parcely E-KN parc. č. 2261/101 (diel č.1) a od parcely E-KN parc. č. 2274/1
(diel č.2) evidované na LV č.9058,
- pozemok C-KN parc. č. 456/7 záhrada o výmere 19 m2 oddelený od parcely EKN parc. č. 2274/1 (diel č.3) evidovaný na LV č.9058,
- podľa geometrického plánu č.55/2019, ktorý vyhotovil ORION SK s. r. o., Ing.
Peter Šimonič, pre nadobúdateľa: Ing. Alžbeta Schmidlová, rod.
Lukačovičová, Sokolská 21, Senec, za kúpnu cenu vo výške 20,- €/m2, čo činí
za výmeru 61 m2 spolu 1 220,- €.

IV.

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

V.

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

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

26. Návrh na prenájom nehnuteľností (žiadateľka: Marianna Havasová, Hrubá
Borša 136)
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor

-

Ing. arch. Richard Pauer sa zaujímal, či sa bude niečo z toho, čo bolo predložené
v materiáli, prefinancovávať
odpovedala p. prednostka – že nie, ale prihovára sa za to, aby bola schválená
požiadavka žiadateľky aby prenájom priestorov bol schválený min. na 10 rokov

-

Uznesenie MsZ č. 142/2019
I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:
Pozemok C-KN parc. č. 4873/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 294 m²,
katastrálne územie Senec, evidovaný na Liste vlastníctva č. 6078 okresného úradu
Senec, katastrálneho odboru.
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Pozemok C-KN parc. č. 4873/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1815 m²,
katastrálne územie Senec, evidovaný na Liste vlastníctva č. 6078 okresného úradu
Senec, katastrálneho odboru.
Stavba súp. č. 1905 nachádzajúca sa na parc. č. 4873/1 druh stavby MŠ a ŠJ Sv.
Martin, katastrálne územie Senec, evidovaná na Liste vlastníctva č. 6078, okresného
úradu Senec, katastrálneho odboru; nájom na dobu 10 rokov s výpovednou lehotou 6
mesiacov za cenu 300 €/rok
Pre: Mariana Havasová, Hrubá Borša 136
II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady
o majetku obcí vyššie uvedených nehnuteľností. Nakoľko sa jedná o nehnuteľnosti ku
ktorým ku dňu 30. 6. 2020 končí nájomná zmluva a žiadateľka po dohode
s riaditeľkou a zriaďovateľkou materskej školy ako právnym predchodcom zmluvného
vzťahu má žiadateľka záujem pokračovať v prevádzkovaní súkromnej materskej školy
„Stonôžka“. Menovaná žiadateľka chce zachovať pracovné miesta, dať možnosť
deťom zo Sv. Martina navštevovať škôlku za zvýhodnených finančných podmienok.
Žiadateľka chce zmodernizovať priestory materskej škôlky a školského dvora tak aby
spĺňali európske štandardy a investovať do kompletnej rekonštrukcie elektriny
a kúrenia. Plán finančných nákladov na rekonštrukciu je súčasťou návrhu.
III. MsZ schvaľuje prenájmom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:
Pozemok C-KN parc. č. 4873/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 294 m²,
katastrálne územie Senec, evidovaný na Liste vlastníctva č. 6078 okresného úradu
Senec, katastrálneho odboru.
Pozemok C-KN parc. č. 4873/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1815 m²,
katastrálne územie Senec, evidovaný na Liste vlastníctva č. 6078 okresného úradu
Senec, katastrálneho odboru.
Stavba súp. č. 1905 nachádzajúca sa na parc. CK-N č. 4873/1 druh stavby MŠ a ŠJ Sv.
Martin, katastrálne územie Senec, evidovaná na Liste vlastníctva č. 6078, okresného úradu
Senec, katastrálneho odboru; nájom na dobu 10 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov za
cenu 300 €/rok
Pre: Mariana Havasová, Hrubá Borša 136
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 2 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia.
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.
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Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
27. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (žiadateľka: PhDr. Jana Beňušková
o. z. Správny krok, Slnečné jazerá 165, 903 01 Senec)
-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová – prednostka MsÚ

Uznesenie MsZ č. 143/2019
I.

MsZ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:

Nebytové priestory (nachádzajúce sa na prízemí) o celkovej výmere 44,34 m² – časť budovy
Mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele C-KN č. 989/6 a parcele C-KN 989/12
evidovaných na LV. č. 2800 v prospech mesta Senec, k. ú. Senec, Okresného úradu
katastrálneho odboru.
Za cenu: 1€/mesiac/nájomné a 20€/mesiac/energie
Doba nájmu: na neurčito
Pre: PhDr. Jana Beňušková, (o. z. Správny krok), Slnečné jazerá 165, Senec 903 01
II.
MsZ hodnotí spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
vyššie uvedených nehnuteľností. Žiadateľka má záujem pokračovať v sociálno –
psychologickej pomoci občanom nášho mesta, keďže nezisková organizácia Lepšia cesta, n.
o. svoju činnosť k 31.12.2019 ukončuje. Žiadateľka bude v predmetných priestoroch
poskytovať sociálno-psychologické poradenstvo pre drogovo závislých v nezmenenej forme,
ďalej chce rozšíriť oblasť pôsobenia o diabatelogickú, psychosomatickú a liečenie pomocou
svetelnej terapie.
III.

MsZ schvaľuje prenájmom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:

Nebytové priestory (nachádzajúce sa na prízemí) o celkovej výmere 44,34 m² – časť budovy
Mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele C-KN č. 989/6 a parcele C-KN č.
989/12 evidovaných na LV. č. 2800 v prospech mesta Senec, k. ú. Senec, Okresného úradu
katastrálneho odboru.
Za cenu: 1€/mesiac/nájomné a 20€/mesiac/energie
Doba nájmu: na neurčito
Pre: PhDr. Jana Beňušková, (o. z. Správny krok), Slnečné jazerá 165, Senec 903 01
IV.
MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 2 mesiacov odo dňa
schválenia tohto uznesenia.
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V.

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

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
28. Návrh na schválenie spôsobu úhrady kúpnej ceny za odpredaj pozemku (žiadateľ:
Rezníček a spol. s. r. o., Slnečné jazerá)
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor

Uznesenie MsZ č. 144/2019
I.

MsZ berie na vedomie, že uznesením MsZ č.116/2019 zo dňa 23. 10. 2019 schválilo
odpredaj pozemku 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), s lehotou na
uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto uznesenia.

II.

MsZ prerokovalo návrh na úhradu kúpnej ceny za odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti:
Kúpnu cenu zaplatí nadobúdateľ predávajúcemu v dvoch splátkach, pričom kúpna cena
v celkovej výške 65 520,- € bude uhradená najneskôr do 30. 9. 2020. Prvú splátku kúpnej
ceny vo výške 25 520,- € nadobúdateľ uhradí do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia
kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny vo výške 40 000,- € uhradí po skončení letnej turistickej
sezóny roku 2020, a to najneskôr do 30. 9. 2020. Návrh na vklad vlastníckeho práva
k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností bude oprávnené podať Mesto Senec po
uhradení kúpnej ceny v plnej výške.

III.

MsZ schvaľuje úhradu kúpnej ceny za odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti:
Kúpnu cenu zaplatí nadobúdateľ predávajúcemu v dvoch splátkach, pričom kúpna cena
v celkovej výške 65 520,- € bude uhradená najneskôr do 30. 9. 2020. Prvú splátku kúpnej
ceny vo výške 25 520,- € nadobúdateľ uhradí do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia
kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny vo výške 40 000,- € uhradí po skončení letnej turistickej
sezóny roku 2020, a to najneskôr do 30. 9. 2020. Návrh na vklad vlastníckeho práva
k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností bude oprávnené podať Mesto Senec po
uhradení kúpnej ceny v plnej výške.

IV.

MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 2 mesiacov odo dňa schválenia tohto
uznesenia.
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V.

Po uplynutí lehoty uvedenej v bode III. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2
29. Návrh na schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie (Matej Homola)
-

o materiáli informoval Ing. Dušan Badinský – primátor

-

p. Janka Turanská sa pýtala na dôvod, prečo sa mení ten účel, či je to spôsobené tým,
že to nestíhame sledovať
nakoľko už nebola prítomná Ing. Gabriela Rebrošová, ktorá materiál pripravovala, p.
primátor uviedol, že na otázku p. Turanskej bude odpovedané písomne

-

Uznesenie MsZ č. 145/2019
I.

II.

MsZ prerokovalo materiál Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu
Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 042/19/02/dotácie HOMOLA Sport s. r. o.,
- Matej Homola, slovenský reprezentant Jarná 4, 903 01 Senec
MsZ súhlasí so žiadosťou o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta
Senec na rok 2019 – Zmluva č. 042/19/02/dotácie HOMOLA Sport s. r. o., - Matej
Homola, slovenský reprezentant Jarná 4, 903 01 Senec
a) bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3
30. Návrh na odvolanie člena Komisie športu a návrh na voľbu nového člena
-

materiál pripravil PhDr. Tomáš Mókoš, ale nakoľko sa z rokovania MsZ ospravedlnil,
poveril Ing. Janu Némethovú, ktorá poslancov o danom návrhu informovala

Uznesenie MsZ č. 146/2019
I.

II.

MsZ prerokovalo návrh na odvolanie člena Komisie športu p. Marka Urbanca
a návrh na voľbu nového člena Komisie športu p. Mgr. Jarmily Čiernej
MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie člena Komisie športu – p. Marka Urbanca
a s návrhom na voľbu nového člena Komisie športu p. Mgr. Jarmily Čiernej
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Hlasovanie:
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

31. Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020
-

materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová – prednostka MsÚ

Uznesenie MsZ č. 147/2019
I.
II.

MsZ prerokovalo návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020
MsZ schvaľuje návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020
a) bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 16, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2
32. Návrh na zvýšenie mesačného platu primátora mesta Senec
-

materiál pripravil Ing. Pavol Kvál, ale p. primátor hneď požiadal o jeho stiahnutie,
nakoľko sa ani v rozpočte nepočíta s týmto navýšením, preto p. primátor požiadal Ing.
Kvála, aby dal návrh na stiahnutie daného materiálu
Ing. Kvál požiadal o stiahnutie materiálu
Primátor dal hlasovať o návrhu na stiahnutie materiálu.

Hlasovanie:
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 4
Uvedený materiál bol stiahnutý z rokovania.
33. Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového člena Redakčnej rady
mestských novín Senčan
-

materiál predložila Monika Macháčková

Uznesenie MsZ č. 148/2019
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I.

MsZ prerokovalo návrh na odvolanie členky Redakčnej rady mestských novín Senčan
– p. Moniky Kľuskovej 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. Moniky Kľuskovej a s návrhom na voľbu nového člena Redakčnej rady
mestských novín Senčan p. Martiny Valachovej

Hlasovanie:
Za: 6, proti: 1, zdržal sa: 9, neprítomní: 3
Uvedené uznesenie nebolo schválené, nakoľko s návrhom na odvolanie a voľbu nového člena
Redakčnej rady nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

34. Rôzne
- Zdenek Černay sa zaujímal, podľa čoho sa dávajú ceny za odpredaje - odpovedal mu p.
primátor a tiež p. Lucia Mészárošová, ktorá doplnila, že je to na základe zneleckého posudku,
počíta sa to rôznymi koeficientami a ešte na rôzne skutočnosti prihliada finančná komisia, aj
podľa skutkového stavu priamo na mieste a podľa toho sa to stanoví
- Ing. Pavol Kvál sa pýtal, čo treba urobiť preto, aby sa zriadil účet, kam by sa posielal príjem
z týchto odpredajov – odpovedala Ing. Janette Matúšová – musí prísť návrh od MsZ, z akého
účelu sa tam budú dávať peniaze, treba určiť tiež účel ich použitia, k tomu priložiť uznesenie
a potom sa môže zriadiť účet; p. primátor navrhol, aby sa stretli predsedovia klubov a dohodli
sa presne na účele použitia, aj z čoho presne ten príjem bude; Ing. Matúšová spolu s p.
prednostkou sa však zhodli, že v podstate tak mesto funguje, nakoľko máme programový
rozpočet, čiže aj sumy za odpredaje idú do rozpočtu v jednotlivých programoch; Ing. Rudolf
Bittner je tiež za to, aby sa zriadil účet, ale len za odpredaje na Jazerách a potom sa tie
peniaze použili len v rámci Jazier, napríklad na ich čistenie a bol by rád, aby sa to dohodlo na
tom stretnutí poslaneckých klubov
- PhDr. Zuzana Gábrišová Košecová sa pýtala na zriadenie klientskeho centra a samostatnej
matriky v rámci oddelenia matriky (odpovedala p. prednostka – je to oddelené – jedna
pracovníčka má na starosti zápisy a druhá overovanie), na prechody pre chodcov pri Jednote
a VÚB (odpovedal p. Karol Czére – oznámil, že svetlá pri VÚB sú objednané a má prísľub od
Slovenskej správy ciest ohľadom opravy pri Jednote a tiež informoval, že na jar bude táto
spoločnosť realizovať opravu mosta v Senci) a na rokovanie so ŽSR ohľadom skvalitnenia
prejazdu cez železničné priecestie (p. primátor informoval, že ho čaká stretnutie s vedením
ŽSR 8. januára 2020)
- Ing. Bittner by sa chcel vrátiť k problematike parkovania pri gymnáziu aj Tatrabanke,
napríklad v rámci toho stretnutia predsedov klubov a tiež ohľadom parkovania pri kostole, na
čo sa tento rok pýta na MsZ už asi šiestykrát a tiež by ho zaujímalo, či sa dá urobiť prehľad,
koľko bolo v určitom časovom horizonte vydaných kolaudácií a koľko trvalých pobytov – že
by tie čísla mohli byť zaujímavé; p. primátor reagoval, že do konca decembra budeme mať
koncept Generelu a viceprimátor Gubáni tiež povedal, že parkovanie na Lichnerovej,
gymnáziu, evanjelickom kostole či na Školskej ulici spolu úzko súvisí
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- Ing. Ján Maglocký sa vyjadroval k dnes prijatému VZN č. 10 o údržbe verejnej zelene;
podľa neho je v tom VZN veľa protirečení, napríklad na Hečkovej ulici, kde aktuálne
prebiehajú práce na cyklotrase, že sa tam nedbá o to, čo sa píše v tomto VZN; podľa neho
najprv niečo zrušíme a potom sadíme nové; Senec by podľa jeho slov potreboval jedného
dobrého citlivého záhradníka a veľmi by si prial, aby sme naozaj robili tak, ako je to v tom
VZN napísané (p. primátor, Ing. Gubáni a p. Czére oponovali k Hečkovej); s faktickou
poznámkou sa zapojila aj Ing. Jana Némethová, ktorá sa vyslovila, aby sme boli radi, že
nejaký strom je a žije, šľachtitelia sa snažia vypestovať nové, ale pôvodné odrody sú
najlepšie; p. primátor len skonštatoval, že sa vždy snažíme hľadať spôsoby, ako sa niečo dá
urobiť
- PhDr. Gabriella Németh sa pýta na nedokončený chodník pri Plecháči (p. Czére: dva
chodníky sú pri škôlke a pri Plecháči a už je to dokončené), súhlasí s Ing. Bittnerom ohľadom
parkovania pri kostole a chcela by vedieť, či by sa nedala urobiť jednoducho len žltá čiara,
aby to bolo hotové teraz do sviatkov (Mgr. Ľuboš Hlaváč – mali by sme si najskôr
zadefinovať, čo vlastne chceme – ak chceme v prvom rade parkovať, dalo by sa stáť pozdĺžne
na chodníku pri škole, ale treba si byť vedomí, že by týmto boli dotknutí rodia, návštevníci
kostola, deti, učitelia), ako sme pokročili v územnom pláne (Ing. Boris Tušer – čaká sa na
posúdenie z Bratislavy), ďalej chcela vedieť, aká je pravda, lebo učitelia sa sťažujú, že
nebudú mať odmeny, údajne to poslanci neodsúhlasili a ona to odmieta a myslí si, že táto
informácia vyšla zo školského úradu (Ing. Répássyová – mesto to riešilo so štatutármi škôl,
ani mesto, ani školský úrad tieto informácie nekomunikovali, posledná zmena v rozpočte bola
v septembri a najbližšie to musia schváliť poslanci a to bolo odsúhlasené dnes, dovtedy
nemalo mesto presne stanovený objem potrebných finančných prostriedkov) a tiež žiada, aby
sa zlepšilo predkladanie materiálov na MsZ, aby zamestnanci nečítali všetko z dôvodovej
správy a apeluje, aby vedúci útvarov zostávali do konca rokovania MsZ (p. primátor povedal,
že povie zamestnancom, ale p. prednostka ho doplnila, že všetci vedúci zamestnanci ešte stále
na zastupiteľstve sú)
- Mgr Rudolf Galambos by chcel, aby bola komisia k Seneckému letu zvolaná skôr (Ing.
Gubáni ho informoval, že táto komisia už bola zrušená) a tiež by chcel, aby sa zmenil
rokocvací poriadok MsZ, nakoľko sa nedajú reálne stíhať termíny, ktoré sú tam uvedené (p.
primátor – pracuje sa na zmene rokovacieho poriadku MsZ)
- Ing. Némethová sa pýta na aplikáciu Lepšia obec – kto ju spravuje, nakoľko má informáciu
od jedného občana, že týždeň čakal na schválenie (Bc. Štefan Pap sa vyjadril, že on spolu
s Mgr. Štefanom Lóczim sú administrátori a tiež uviedol, že každý občan, ktorý sa tam chce
zaevidovať, musí zadať svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a až následne je to schválené)
a tiež sa zaujíma o rokovanie mestskej školskej rady (Ing. Répássyová – nazasadala, pred pár
dňami bolo na MsÚ doručené odstúpenie p. Kásu a informovala, že sa táto téma preberala už
aj na MsR); Ing. Némethová ešte poďakovala predchádzajúcim administrátorom „Odkaz pre
starostu“ p. Zeerákovi a p. Kyseľovej, ktorí sa tomu venovali vo svojom voľnom čase (p.
viceprimátor poďakoval zamestnancom, ktorí riešili Odkaz pre starostu doteraz)
- PhDr. Gábrišová Košecová dala návrh, či by poslanci nedali odmenu za dnešné zasadanie
MsZna účet mesta Prešov na podporu ľuďom zasiahnutým výbuchu plynu v bytovke (všetci
súhlasili, dohodli sa, že prinesú hotovosť 50 eur na najbližšie rokovanie MsZ 23. decembra
2019 a spoločne sa to pošle na účet pod hlavičkou mesta Senec; financie prinesie aj p.
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Mészárosová, ktorá sa už odmien za MsZ vzdala, ale ako súkromná osoba sa určitek tejto
výzve pripojí)

Na záver sa primátor poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
a rokovanie Mestského zastupiteľstva ukončil a pozval poslancov na konanie najbližšieho
MsZ dňa 23. 12. 2019 o 9:00 v sobášnej miestnosti MsÚ.

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

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

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:
PaeDr. Monika Snohová

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

Ing. Juraj Gubáni

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

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 19. 12. 2019
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