Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 30. septembra 2020
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

Lucia Mészárosová
Zdenek Černay

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský zvolal v poradí V. zasadnutie mestského zastupiteľstva
v roku 2020 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice
zo zasadnutia MsZ boli ustanovení Lucia Mészárosová a Zdenek Černay. Za zapisovateľku
bola určená Mgr. Katarína Mišková. Rokovanie MsZ primátor mesta otvoril o 16:00 a
privítal všetkých prítomných. Vyjadril tiež ľútosť nad náhlym úmrtím Mgr. Nadeždy
Kostkovej, konateľky SCR, s. r. o. a avizoval, že jej pamiatku si uctíme minútou ticha na
následnom zasadaní MsZ v riadnom termíne, nakoľko sa viacerí poslanci z dnešného
rokovania MsZ ospravedlnili.
Na úvod rokovania dal p. primátor hlasovať za odsúhlasenie predloženého programu s
jeho doplnením o bod: Doplnenie kandidáta – Mgr. Miriam Krúpovej pre Radu školy MŠ
Fándlyho 2, Senec, na mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých
zriaďovateľom je mesto Senec.
Hlasovanie:
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 8
Poslanci odsúhlasili nasledovný program:
1. Otvorenie
2. Doplnenie kandidáta – Mgr. Miriam Krúpovej pre Radu školy MŠ Fándlyho 2, Senec,
na mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je
mesto Senec
3. Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa spoločnosti Správa cestovného ruchu
Senec, s. r. o.
4. Záver

2. Doplnenie kandidáta – Mgr. Miriam Krúpovej pre Radu školy MŠ Fándlyho 2,
Senec, na mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých
zriaďovateľom je mesto Senec
-

materiál krátko predstavil p. primátor; zdôvodnil, že nakoľko sa zmenili počty detí
a nadväzne na to aj počet pedagógov na MŠ Fándlyho nad istý limit, p. Pullmann
upozornil, že treba doplniť počet členov rady školy o ďalších kandidátov s tým, že
zriaďovateľovi, t. j. Mestu pripadá nominovať jedného člena. Navrhnutá je p. Mgr.
Miriam Krúpová – ktorá pôsobí na útvare školstva a športu vo funkcii metodičky.
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-

do diskusie sa zapojila Ing. Némethová, ktorá sa dopytovala, či tak netreba urobiť
aj na iných školách a škôlkach, nakoľko sa počty menili všade; p. primátor
prisľúbil, že to mesto skontroluje a na najbližšom rokovaní MsZ bude primátor o
výsledku informovať

Uznesenie MsZ č. 90/2020
I.

MsZ prerokovalo návrh na Doplnenie kandidáta - Mgr. Miriam Krúpovej pre Radu školy
MŠ Fándlyho 2, Senec, na mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých
zriaďovateľom je mesto Senec.

II.

MsZ schvaľuje návrh na Doplnenie kandidáta – Mgr. Miriam Krúpovej pre Radu školy
MŠ Fándlyho 2, Senec, na mestom delegovaných zástupcov do rád škôl ZŠ a MŠ, ktorých
zriaďovateľom je mesto Senec.

Hlasovanie:
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 8
(Na zasadnutie MsZ prišla p. Turanská.)
3. Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa spoločnosti Správa cestovného ruchu
Senec, s. r. o.
-

-

-

o situácii v mestskej obchodnej spoločnosti po úmrtí p. konateľky informoval p.
primátor a uviedol, že na prechodné obdobie do času vymenovania konateľa/riaditeľa
spoločnosti, ktorý by mal vzísť z nového výberového konania, ktoré mesto vypíše,
o pozíciu „dočasného“ konateľa spoločnosti SCR prejavil vážny záujem Bc. Marek
Šmihel, ktorý pre SCR Senec, s. r. o. pracoval od takmer začiatku pôsobenia p.
konateľky Mgr. Kostkovej ako jej poradca
v rámci diskusie p. primátor vyzval poslanecké kluby, aby si nahlásili svojich
zástupcov do výberovej komisie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti SCR od 1.
1. 2021
kluby si nahlásili členov komisie nasledovne:
nezávislí: Ing. Rudolf Bittner; SMK: Mgr. Rudolf Galambos; 903 01: Ing. Pavol
Kvál; OZ Moje mesto: PaedDr. Monika Snohová; predsedom komisie bude primátor
Ing. Dušan Badinský

Uznesenie MsZ č. 91/2020
I.
MsZ berie na vedomie informáciu o úmrtí Mgr. Nadeždy Kostkovej konateľky
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o.

Zápisnica MsZ 30. 9. 2020

Strana 2

II.
MsZ schvaľuje Bc. Mareka Šmihela do funkcie konateľa spoločnosti Správa
cestovného ruchu Senec, s. r. o. na dobu určitú, s účinnosťou od 01.10.2020 do 31.12.2020.
III.

MsZ schvaľuje odmenu za výkon funkcie konateľa vo výške 1 900 €/mesiac.

IV.
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.
V.
MsZ poveruje Mesto Senec, v zastúpení primátora mesta Ing. Dušana Badinského
vyhlásiť výberové konanie na funkciu konateľ spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.
r. o.
VI.
MsZ schvaľuje zriadenie výberovej komisie na obsadenie funkcie konateľa
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o. v tomto zložení:
predseda komisie : Ing. Dušan Badinský
členovia komisie: 1. Ing. Rudolf Bittner
2. Mgr. Rudolf Galambos
3. Ing. Pavol Kvál
4. PaedDr. Monika Snohová
Výberová komisia určí podmienky a termín výberového konania na funkciu konateľ
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s. r. o. Následne predloží na rokovanie MsZ v
Senci poradie úspešných uchádzačov.
Hlasovanie:
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 7
Po ukončení hlasovania sa do diskusie zapojila Ing. Némethová, ktorá sa zaujímala
o to, či bude škôlka na Kysuckej otvorená v avizovanom termíne (Ing. Répássyová,
prednostka MsÚ, odpovedala, že zajtra preberajú stavbu a verí, že termíny sa už posúvať
nebudú). Ďalšiu diskusiu rozprúdil p. Černay ohľadom predaja pozemku pod plánovanú
školu. Ohradil sa voči spôsobu komunikácie na sociálnej sieti voči jeho osobe, že sa dokonca
na komisii povedalo, že nie je lojálny k mestu. Reagovala Ing. Némethová, ktorá uviedla, že
spomínaný status bol všeobecne ku školám, len sa to v diskusii zvrhlo, dokonca sa to už aj
zmazalo a tiež uviedla, že na komisii sa o ňom nehovorilo. P. Černay sa ospravedlnil, že
uviedol nepravdivú informáciu o komisii, ale teda stále mu nie je jasné, kto vedel, že ohľadom
predaja pozemkov ide o jeho osobu... Nakoľko však diskusia prebiehala k téme, ktorá nebola
predmetom dnešného rokovania MsZ a na programe nebol ani bod Rôzne, p. primátor
rokovanie MsZ ukončil, no ponechal poslancom možnosť zotrvať v diskusii, avšak už mimo
zasadnutia MsZ.

....................................................
Ing. Jarmila Répássyová
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Ing. Dušan Badinský
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prednostka MsÚ

primátor mesta

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:
Lucia Mészárosová

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

Zdenek Černay

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

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.
Zapísala: Katarína Mišková
V Senci, dňa 5. 10. 2020
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