Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. 10. 2021

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Overovatelia:

PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová
Ing. Juraj Gubáni

1. a 2. Otvorenie, program, kontrola uznesení
Primátor mesta Ing. Dušan Badinský zvolal v poradí VI. Zasadnutie mestského
zastupiteľstva v roku 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
účinnom od 1.apríla 2018. Rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ) o 09:00
otvoril a viedol pán viceprimátor Ing. Juraj Gubáni, ktorý oznámil zmenu programu: do
programu zasadnutia MsZ sa dopĺňa bod č. 21 – Návrh na schválenie zaradenia školskej
jedálne na Kysuckej ul. 14 v Senci do siete škôl a školských zariadení ako organizačnej
zložky Mestského úradu v Senci. Z neprítomnosti na rokovaní MsZ sa ospravedlnili Ing.
Jana Némethová, p. p. Lucia Mészárosová a Ing. Mária Hudáková. Za overovateľov
zápisnice zo zasadnutia MsZ boli ustanovení pp. PhDr. Zuzana Gabrišová-Košecová a Ing.
Juraj Gubáni. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Marta Hraňová.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia pána primátora o dianí v mesta Senec za uplynulé obdobie
4. Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie september október 2021
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.
1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
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umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ......, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
na území mesta Senec
7. Vyhodnotenie LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
9. Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
10. A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
10. B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Daniela Šanková, Slnečné jazerá - juh)
12. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (Ľudovít Dömény a Angela Döményová,
Šafárikova 37, Senec)
13. Návrh na prenájom nehnuteľností (Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, Bratislava)
14. Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek
15. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až č.
30 – Veolia Energia Senec, a.s.
16. Návrh na zníženie nájomného (Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova
143/16, Senec)
17. Návrh na zníženie nájomného (Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec)
18. Návrh na odvolanie člena finančnej komisie
19. Návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie
20. Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 2020
21. Návrh na schválenie zaradenia školskej jedálne na Kysuckej ul. 14 v Senci do siete
škôl a školských zariadení ako organizačnej zložky Mestského úradu v Senci
22. Interpelácie
23. Rôzne
24. Záver

Hlasovanie:
Za:14, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:5, nehlasoval:
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3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
- Ing. Juraj Gubáni informoval prítomných poslancov o dianí v meste za uplynulé
obdobie od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva;

4. Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie september –
október 2021
- informatívnu správu vypracovala a predložila Ing. Nataša Urbanová, PhD – hlavný
kontrolór mesta
- p. p. Turanská – zistenia pri kontrole p. Papa sú dostatočne závažné, čo sa týka
porušovania zákona o verejnom obstarávaní, ako aj porušenie interných smerníc
a v tejto správe jej podstatná vec chýba, čo je dostatočne podstatné a to, že pán Pap dlhé
roky vystupuje ako zamestnanec mesta a sám sebe, vlastne svojej firme si podpisuje
objednávky, čo si myslí, že to právne vyzerá, ako nelegálne zamestnávanie, v tejto
správe je chýba, či je v poriadku, že sa zrušila iba zmluva s jeho firmou; čo sa týka
zavádzania optiky, či je v poriadku, že nebola vypísaná verejná súťaž, že to bude riešiť
zas len firma pána Papa, je to dosť vysoká sumu, či sa k tejto veci robil prieskum trhu;
chýba jej väčšia transparentnosť, a závery čo mesto spravilo ako nápravu s týmto
stavom, ktorý bol v rozpore so zákonom a aby sa to v budúcnosti nedialo, poslanci by
mali byť dostatočne informovaní, zaujímala sa o to, či vyhral p. Pap ďalšiu súťaž, alebo
bude zamestnancom mesta;
- na otázky p. p. Turanskej odpovedala Ing. Nataša Urbanová PhD, hlavná kontrolórka
mesta;
- Ing. Répássyová, prednostka mesta, doplnila odpovede na otázky p. p. Turanskej;
- p. Pap – odpovedal p. p. Turanskej ohľadom optickej siete Mestského úradu, ako aj
ohľadom kybernetickej bezpečnosti;
- p. p. Turanská – ohľadom druhej kontroly sa dotazovala na to, či je to dohoda alebo
zmluva s Mládežníckym klubom Senec napísaná právne správne, žiada ju zosúladiť
z uznesením, myslí si, že dodatok k dohode nebol prerokovaný na MsZ, podotkla tiež,
že táto zmluva je nevýhodná pre mesto. Prípadné nedostatky a otázky ku kontrole
zašlú písomne, nakoľko si mysleli, že kontrola mala byť zameraná hlavne na
podmienky, podmienky by mali byť v súlade s uznesením, sú tu nejaké, ktoré sú navyše
a tieto MsZ neodhlasovalo;
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Uznesenie MsZ č. 112/2021

I.

MsZ prerokovalo informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
za obdobie september - október 2021

II.

MsZ berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontrol za obdobie september - október 2021

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2021, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2021, ktorým sa určuje výška 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
- o návrhu prítomných informovala Ing. Répássyová, prednostka mestského úradu
Senec
I.
MsZ prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2021, ktorým sa určuje výška 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.

II. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. /2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2021, ktorým sa určuje výška 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.
bez pripomienok
Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
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6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za
rozvoj na území mesta Senec
- o návrhu prítomných informoval Ing. Boris Tušer, vedúci útvaru stratégie a rozvoja
mesta
- p. p. Turanská – podáva pozmeňovací návrh o navýšenie sumy na maximum, teda
na 35 € v bodoch A, C, D;
- PhDr. Košecová Gabrišová – nesúhlasí s návrhom o navýšení poplatku a hlavne nie
poplatku, ktorý sa týka stavieb na bývanie;
- PhDr. Németh – zaujíma sa, že z koho iniciatívy je tento materiál predložený na
zasadnutie MsZ , pretože na zasadnutí Mestskej Rady, ani jeden z kolegov zo
žiadneho klubu nepodporil tento materiál, takýto materiál by mal byť na rokovanie
predkladaný na základe širokej dohody poslancov, ak sa materiál neschváli, môžeme
sa dostať do takej situácie, že VZN nebude schválené a mesto nezíska žiadne financie.
Prikláňa sa k tomu, aby zostalo VZN v pôvodnom znení, a až po širokospektrálnej
dohode poslancov by sa takýto návrh predložil;
- Ing. Tušer – odpovedal na otázky ohľadom VZN;
I.

MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho
poplatku za rozvoj na území mesta Senec

II.

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku
za rozvoj na území mesta Senec, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu
- s pripomienkami p. p. Turanskej - zvýšiť sumu na maximum, t.j. 35 € za stavby na
bývanie, za priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu a za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostaným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou.

Hlasovanie:
Za:3, proti:11, zdržal sa:2, neprítomní:3, nehlasoval:
Pozmeňujúci návrh s pripomienkami p.p. Turanskej nebol schválený.
Následne dal pán Ing. Gubáni, viceprimátor mesta, hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia,
ktorý vyšiel z komisie
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Hlasovanie:
Za:1, proti:7, zdržal sa:8, neprítomní:3, nehlasoval:
Návrh nebol schválený.
7. Vyhodnotenie LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
- správu prítomným predložil Bc. Marek Šmihel, konateľ SCR
Uznesenie MsZ č. 113/2021

I.

MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec s. r.
o.

II. MsZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení LTS 2021 Správy cestovného ruchu
Senec s. r. o.

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
- o návrhu prítomných informovala Ing. Jannete Matúšová, vedúca útvaru ekonomiky
- p. p. Turanská – zaujímala sa, či školy majú dostatočné krytie do konca tohto roka
na energie a na všetky poplatky v rozpočte, lebo počula takú správu, že riaditeľky
pochybujú o tom, že toto krytie bude dostatočné;
- Ing. Répássyová – nepočula o tomto probléme, hoci je pravda, že ceny energie
pôjdu hore v roku 2022, v návrhu rozpočtu na budúci rok je percentuálne navýšenie
rozpočtu za ceny energií. Mesto sa taktiež zapojilo do verejného obstarávania na
zásoby plynu a budúci týždeň prebehne elektronická aukcia;
- p. p. Turanská – dotazovala sa k zmluvám k nákupu pozemkov na školy, či sa budú
realizovať, pretože sa dopočula, že mesto momentálne nebude tieto pozemky
kupovať;
- na otázky ohľadom odkupovania pozemkov na školu odpovedala Ing. Répássyová,
ako aj k havarijnému stavu verejného osvetlenia;
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- PhDr. Gabrišová Košecová – informovala sa ohľadom sociálneho zabezpečenia –
výdavky na odmeny pre terénne opatrovaľky, či sú to odmeny, ktoré boli schválené
MPSVaR, a ktoré budú následne refundované;
- p. p. Černay – dohodol sa s mestom na niečom a už sa to naťahuje dlho, o úvere sa
tiež jedná dosť dlho a nič sa nedeje, čo ak sa stane taká vec, že od roku 2022 stúpi do
platnosti zákon, že sa budú spoplatňovať a zdaňovať pozemky pri odpredaji, hrozí,
že sa tieto pozemky ani nepredajú. Keď sa mesto už raz dohodlo o kúpe pozemkov,
tak, aby sa už tento termín ďalej nenaťahoval;
Uznesenie MsZ č. 114/2021
I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
- príjmy celkom
z toho:

42 507 863 €
bežné príjmy

25 208 910 €

kapitálové príjmy
príjmové FO
- výdavky celkom
z toho:

6 313 112 €
10 985 841 €
42 507 863 €

bežné výdavky

24 842 589 €

kapitálové výdavky

17 253 778 €

výdavkové FO

411 496 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
- príjmy celkom
z toho:

42 507 863 €
bežné príjmy

25 208 910 €

kapitálové príjmy
príjmové FO
- výdavky celkom
z toho:

6 313 112 €
10 985 841 €
42 507 863 €

bežné výdavky

24 842 589 €

kapitálové výdavky

17 253 778 €

výdavkové FO
III.

411 496 €

MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015

Hlasovanie:
Za:11, proti:1, zdržal sa:4, neprítomní:3, nehlasoval:

Zápisnica MsZ 27.10.2021

Strana 7

9. Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
- o návrhu prítomných informovala Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca útvaru
verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
- p. p. Turanská – poďakovala sa za to, že spolupráca s p. p. Černayom pri kúpe
teleskopického nakladača bola užitočná, kúpi sa niečo zmysluplné, overené a využijú sa
zariadenia, ktoré už sú nakúpené, napr. orezávač;
Uznesenie MsZ č. 115/2021

I.

MsZ prerokovalo Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača formou finančného
lízingu

II.

MsZ schvaľuje obstaranie Teleskopického nakladača formou finančného lízingu

Hlasovanie:
Za:15, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:4, nehlasoval:
10. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
Uznesenie MsZ č. 116/2021

I.

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva

č.9848 v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická
1755/32, Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2 spolu
4550,- €, za účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská
ulica v Senci.
II. MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č.9848
v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická
1755/32, Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2 spolu
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4550,- €, za účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská
ulica v Senci.

Hlasovanie:
Za:11, proti:5, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Daniela Šanková, Slnečné jazerá –
juh)
- o návrhu prítomných informoval JUDr. Podhorová, útvar právny a správy majetku
- Ing. arch. Pauer – v stavebnej komisii to bolo dva krát, druhý krát si vyžiadali
o doloženie zákresu sietí. Pripomína, že cez časť pozemku ide elektrická prípojka,
aby na to bolo myslené v budúcnosti;
- JUDr. Šanková – verejnosť – prítomných oboznámila s dôvodom na odkúpenie
chaty;
Uznesenie MsZ č. 117/2021

I.

MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom
území Senec:

Pozemok C-KN parc.č. 2371/467, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 141 m2,
oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.21/2021, ktorý
vyhotovila spoločnosť ORION SK, s.r.o., Ing. Peter Šimonič, úradne overený OÚ Senec,
katastrálnym odborom dňa 26.05.2021 pod č.873/2021, pre nadobúdateľa: JUDr. Daniela
Šanková rod. Mihalovičová, Záhradnícka 4, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 200,- €/m2,
čo činí za výmeru 141 m2 spolu 28 200,- €.
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 sa jedná o bezprostredne priľahlý pozemok k
nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa. Nadobúdateľ sa o predmetný
mestský pozemok dlhodobo stará a udržiava na ňom kultivovaný trávový porast. Pozemok
možno považovať za zvyškový, nepoužiteľný pre verejnosť, svahovitý. Slúži aj ako prístup
od cesty k rekreačnej chate, je oplotený betónovým a kovovým plotom. Odpredajom
priľahlého pozemku sa zvýši bezpečné a nerušené užívanie nehnuteľnosti, vrátane prístupu
do rekreačnej chaty.
III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území
Senec:
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Pozemok C-KN parc.č. 2371/467, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 141 m2,
oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.21/2021, ktorý
vyhotovila spoločnosť ORION SK, s.r.o., Ing. Peter Šimonič, úradne overený OÚ Senec,
katastrálnym odborom dňa 26.05.2021 pod č.873/2021, pre nadobúdateľa: JUDr. Daniela
Šanková rod. Mihalovičová, Záhradnícka 4, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 200,- €/m2,
čo činí za výmeru 141 m2 spolu 28 200,- €.
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
Za:11, proti:3, zdržal sa:2, neprítomní:, nehlasoval:
Návrh nebol schválený
12. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (Ľudovít Dömény a Angela
Döményová, Šafárikova 37, Senec)
- o návrhu prítomných informoval JUDr. Podhorová, útvar právny a správy majetku
Uznesenie MsZ č. 118/2021

I.

MsZ prerokovalo návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej
zmluvy č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 uzatvorenej medzi mestom Senec ako
prenajímateľom a Ľudovítom Döménym a Angelou Döményovou, bytom Šafárikova
37, Senec ako nájomcom o jeden rok so zvýšením nájomného na sumu 150 eur
mesačne.

II.

MsZ hodnotí spôsob predĺženia nájomnej zmluvy, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. V nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy býva
početná rodina a nehnuteľnosť užívajú dlhodobo. Do nehnuteľností investujú vlastné
finančné prostriedky a udržujú ju v obývateľnom stave. Nájomné je riadne a včas
platené čo je pozitívom pre mesto.

III.

MsZ schvaľuje návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej
zmluvy č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 uzatvorenej medzi mestom Senec ako
prenajímateľom a Ľudovítom Döménym a Angelou Döményovou, bytom Šafárikova
37, Senec ako nájomcom o jeden rok so zvýšením nájomného na sumu 150 eur
mesačne.
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IV.

V.

MsZ určuje lehotu na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve do 3 mesiacov odo
dňa schválenia tohto uznesenia.
Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
13. Návrh na prenájom nehnuteľností (Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11,
Bratislava)
- o návrhu prítomných informovala JUDr. Podhorová, útvar právny a správy majetku
- Ing. arch. Pauer - v komisii to bolo už viac krát, sú tam nie veľmi ideálne susedské
vzťahy. Z pohľadu komisie bola táto časť pozemku, o ktorú žiada Mgr. Bartko
vyhodnotená ako nepotrebný pozemok pre mesto;
- p. Bartko (verejnosť) – prítomným poslancom vysvetlil, prečo podali žiadosť
o prenájom - vybudovaním oplotenia by bol zlodejom sťažený prístup ku chate;
Uznesenie MsZ č. 119/2021
I. MsZ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:
Pozemok parc. C-KN č. 2371/311 o výmere 11 m² druh pozemku: ostatná plocha
evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru,
v prospech mesta Senec s právom stavby oplotenia alebo múru.
Lokalita:
Senec – Slnečné jazerá
Žiadateľ:
Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, 811 08 Bratislava
Výška nájomného:
V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č.
1 – č. 5 v zóne Slnečné jazerá – 1,63,-€/m²/rok. Spolu cena – 17,93 €/rok
Doba nájmu:
Na neurčito
II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom
mestom Senec trvalo nevyužívaný. Žiadateľ dôvodí potrebou vybudovania oplotenia
na predmetnom pozemku za účelom obmedzenia krádeží vlámaním do chaty
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a zamedzeniu každoročného pobytu bezdomovcov pred terasou chaty ako aj
krádežiam záhradného nábytku.
III. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:
Pozemok parc. C-KN č. 2371/311 o výmere 11 m² druh pozemku: ostatná plocha
evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho
odboru, v prospech mesta Senec s právom stavby oplotenia alebo múru.
Lokalita:
Senec – Slnečné jazerá
Žiadateľ:
Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, 811 08 Bratislava
Výška nájomného:
V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č.
1 – č. 5 v zóne Slnečné jazerá – 1,63,-€/m²/rok. Spolu cena – 17,93 €/rok
Doba nájmu:
Na neurčito
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 3 mesiacov odo dňa schválenia

tohto uznesenia.
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto u znesenie stráca platnosť.

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
14. Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
- Ing. arch. Sedala –spochybňuje využiteľnosť projektu, v tomto období si nevie
predstaviť, ktorý rodič pošle dieťa do školy na bicykli, návštevnosť žiakov na bicykloch
nebude až taká veľká. Ak by tam bol stojan na bicykle, je to predsa v areáli školy, mohol
by tam byť namontovaný kamerový systém, je tam výhľad aj zo zborovne; má
pochybnosť či by mesto do takéhoto projektu malo vstúpiť;
- Ing. arch. Pauer – je toho názoru, že čím lepšie podmienky mesto urobí pre cyklistov,
tým viac ľudí bude na bicykloch jazdiť;
- Mgr. Galambos – podporuje toto riešenie pre bezpečné parkovanie bicyklov
a kolobežiek, nakoľko ihrisko pri škole je využívané aj športovou verejnosťou. Táto suma
nie je vysoká, ak by sa dnes predali pozemky, ktoré boli na MsZ prerokované, tak by nás
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takéto maličkosti vôbec netrápili. Ak štát takéto možnosti ponúka je treba tieto zdroje od
štátu vyčerpať;
Uznesenie MsZ č. 120/2021
návrh na realizáciu projektu Bezpečné parkovanie bicyklov

I.

MsZ prerokovalo
a kolobežiek

II.

MsZ schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Bezpečné
parkovanie bicyklov a kolobežiek.“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC722021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Mesta Senec
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec.

III.

MsZ schvaľuje zabezpečenie
poskytnutia pomoci

IV.

MsZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 11 310,24 €

V.

MsZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu Mesta Senec

realizácie

projektu

v súlade

s podmienkami

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

15. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1
až č. 30 – Veolia Energia Senec, a. s.
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
Uznesenie MsZ č. 121/2021
I. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení
dodatkov č. 1 až č. 30 uzatvorenou medzi Mesto Senec ako prenajímateľom a spoločnosťou
Veolia Energia Senec, a.s. ako nájomcom o 5 (päť) rokov, t.j. do 31.12.2030 a zvýšenie
nájomného nasledovne:
- na roky 2021 a 2022 na sumu vo výške 35 000,- € ročne,
- na roky 2023, 2024 a 2025 na sumu vo výške 37 000,- € ročne,
- na roky 2026 a 2027 na sumu vo výške 42 000,- € ročne,
- na roky 2028, 2029 a 2030 na sumu vo výške 45 000,- € ročne
pričom nájomca sa zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať:
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- do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská,
- do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a
- do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova.
II. MsZ hodnotí návrh na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu využitia predmetu nájmu na zabezpečenie verejnoprospešných účelov –
zabezpečenie tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov mesta Senec a na zabezpečenie
plnenia iných s tým súvisiacich úloh. Veolia Energia Senec, a.s. ako nájomca, počas doby
trvania nájomného vzťahu realizuje investície do predmetu nájmu, ktorý je vo vlastníctve
Mesta Senec v súlade s odsúhlaseným plánom technického rozvoja.
III. MsZ schvaľuje predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až
č. 30 uzatvorenou medzi Mesto Senec ako prenajímateľom a spoločnosťou Veolia Energia
Senec, a.s. ako nájomcom o 5 (päť) rokov, t.j. do 31.12.2030 a zvýšenie nájomného
nasledovne:
- na roky 2021 a 2022 na sumu vo výške 35 000,- € ročne,
- na roky 2023, 2024 a 2025 na sumu vo výške 37 000,- € ročne,
- na roky 2026 a 2027 na sumu vo výške 42 000,- € ročne,
- na roky 2028, 2029 a 2030 na sumu vo výške 45 000,- € ročne
pričom nájomca sa zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať:
- do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská,
- do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a
- do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova.
Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
16. Návrh na zníženie nájomného (Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova
143/16, Senec
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
Uznesenie MsZ č. 122/2021
I. MsZ prerokovalo návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % za obdobie roku 2021
za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v Senci 2021 na základe
nájomnej zmluvy č. 028/17/07/MsKS zo dňa 07.09.2017
Pre žiadateľa:
Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec, IČO: 37185292
Nájomné:
Žiadateľ v zmysle nájomnej zmluvy platí nájomné 1145,36 €/rok čo činí cenu 95,44
€/mesačne
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II. MsZ schvaľuje návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % za obdobie roku 2021 za
užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v Senci 2021 na základe
nájomnej zmluvy č. 028/17/07/MsKS zo dňa 07.09.2017
Pre žiadateľa:
Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec, IČO: 37185292
Nájomné:
Žiadateľ v zmysle nájomnej zmluvy platí nájomné 1145,36 €/rok čo činí cenu 95,44
€/mesačne
Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
17. Návrh na zníženie nájomného (Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec,
IČO 30358949)
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
Uznesenie MsZ č. 123/2021

I.

MsZ prerokovalo návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % na obdobie od
18.12.2020 do 19.4.2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája
v Senci na základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec
Žiadateľ:
Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949

II.

MsZ schvaľuje návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % na obdobie od
18.12.2020 do 19.4.2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája
v Senci na základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec
Žiadateľ:
Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
18. Návrh na odvolanie člena finančnej komisie
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
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Uznesenie MsZ č. 124/2021

I. MsZ

prerokovalo

návrh na odvolanie člena finančnej komisie – Ing. Gabriely

Ondrušovej
II. MsZ schvaľuje odvolanie člena finančnej komisie – Ing. Gabriely Ondrušovej

Hlasovanie:
Za:13, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:6, nehlasoval:
19. Návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
Uznesenie MsZ č. 125/2021

I.

MsZ prerokovalo návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie – Ing.
Martina Mocka

II.

MsZ schvaľuje návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie – Ing.
Martina Mocka

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
20. Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 2020
- o návrhu prítomných informoval Ing. Juraj Gubáni, viceprimátor mesta
Uznesenie MsZ č. 126/2021
I. MsZ prerokovala materiál: Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny
primátora“ za rok 2020
II. MsZ súhlasí udeliť
a) Cenu mesta Senec za rok 2019:
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pánovi Robertovi Madarászovi
a oceneným vyplatiť peňažnú odmenu vo výške 700 EUR
b) Cenu primátora mesta Senec: pani Dagmar Strešňákovej
a ocenenému odovzdať vecný dar vo výške 150 EUR

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
21.Návrh na schválenie zaradenia školskej jedálne na Kysuckej ul. 14 v Senci do
siete škôl a školských zariadení ako organizačnej zložky Mestského úradu v
Senci
- o návrhu prítomných informoval Ing. Jarmila Répássyová, prednostka mesta
- Mgr. Galambos – víta túto činnosť, určite bude táto kuchyňa a jedáleň lepšie
využívaná ako doteraz, v materiáli mu chýbajú m2, a tiež tam nie je uvedené v akom
technickom stave je uvedená kuchyňa;
- PhDr. Németh – potvrdzuje slová pani prednostky, kuchyňa prešla komplexnou
rekonštrukciou, jedáleň je v absolútne vyhovujúcom stave. Kuchyňa je v poriadku,
bude to osožné pre mesto Senec, keby sa to získalo do prenájmu;
- p.p. Turanská – dotazovala sa, či sa tam budú aj naďalej stravovať žiaci stredného
odborného učilišťa a súkromnej ZŠ; v materiáli jej chýba stanovisko mestskej
školskej rady;
- Ing. Répássyová – odpovedala na položené otázky pána Galambosa, ako i na
otázky p. p. Turanskej;
Uznesenie MsZ č. 127/2021
I. MsZ prerokovalo návrh žiadosti Mesta Senec o zaradenia školskej jedálne na Kysuckej
ul.14 Senec do siete škôl a školských zariadení ako organizačnej zložky Mestského úradu
v Senci.
II. MsZ schvaľuje návrh žiadosti Mesta Senec o zaradenie školskej jedálne na Kysuckej
ul. 14 Senec do siete škôl a školských zariadení ako organizačnej zložky Mestského úradu
v Senci.
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Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
22. Interpelácie
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva nebola písomne podaná žiadna interpelácia
23. Rôzne
- p. p. Macháčková – dotazovala sa na odstránenú tabuľku označenia ulice, ktorá
bola odstránená pred dvoma rokmi a do dnešného času nebola namontovaná späť,
často tam blúdia aj kuriéri, nakoľko nikomu nie je jasné, že aj ten nízky panelák je
pokračovaním Sokolskej ulice;
- p. p. Turanská – chcela vedieť v akom stave riešenia je Všeobecne záväzné
nariadenie o zákaze hazardu v meste Senec, prečo ešte nie je zaradené do programu
zasadnutia MsZ, či sa čaká kým si všetci predĺžia licencie, v čom je problém, že
uvedené Všeobecne záväzné nariadenie nie je v programe MsZ;
- Ing. Gubáni – odpovedal na otázky ohľadom všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len „VZN“) o zákaze hazardu v meste. Ku všetkým pripravovaným VZN –
kám sa predtým ako prídu na prerokovanie do MsZ urobí pracovné stretnutie aj
s poslancami; je možné, že sa k nim zvolá aj mimoriadne zasadnutie MsZ;
- Ing. Répássyová – doplnila informácie ohľadom pripravovaných VZN, ako aj
k plánovanému pracovnému stretnutiu s poslancami MsZ;
-Ing. arch. Sedala – informoval prítomných poslancov o skutočnosti, že v okolí
kostola už dlhšiu dobu prespáva bezdomovec a zároveň chcel vedieť, či sa tento
problém už nejako rieši;
- PhDr. Németh –

ohľadom reorganizácie dopravy na výpadovke smerom n

a Slnečné jazerá – Sever, dopočula sa, že tam bola predložená nejaká štúdiu, ktorá by
značne zasahovala do riadenia dopravy, a žiada preto, aby boli poslanci ku zmenám
v doprave v meste informovaní, aby sa k danému problému vedeli (aspoň poslanci
zvolení za daný obvod); reagovala tiež na p. p. Sedalu ohľadom bezdomovkyne –
rozbehla sa spolupráca s TENENETOM ohľadom problému s bezdomovcami
v meste Senec, plánujú sa urobiť kroky k intenzívnej spolupráci so všetkými
bezdomovcami v meste. Je to vážny problém, ktorému sa treba venovať. Budú sa
snažiť vyriešiť aj problém, na ktorý upozornil p. p. Sedala.
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- Ing. Gubáni – doplnil odpoveď na otázky týkajúce sa organizácie dopravy v okolí
slnečných jazier a nevidí problém v tom, aby sa k tomuto riešeniu spravilo pracovné
stretnutie; taktiež sa vyjadril k problému a riešeniu „bezdomovectva“ v Senci;
- Mgr. Galambos – nadviazal na tému „jednosmeriek“, nie je zástancom
jednosmerných ulíc, ale ako dobrý príklad, kde by bolo možné jednosmernou cestou
uvoľniť dopravu uviedol ulicu za Základnou školou – maďarskou;
- p.p. Černay – Boldocká cesta je v katastrofálnom stave, vie o tom, že bola v rámci
BSK zaradená na opravu, či sa v tejto veci niečo deje a či je aj stanovený termín na
opravu cesty;
- Ing. Bittner – dotazoval sa, či by bolo vhodné, keby bol do budúcna prizvaný, ako
poslanec na jednanie s BSK alebo Ministerstvom dopravy, ohľadom parkovania
a riešenia dopravy v meste Senec;
- p. Farkaš – verejnosť – dotazoval sa na či je generel dopravy uskutočnený a či sú
z neho nejaké výstupy; položil otázku pre p. p. Černaya ohľadom prepojeniu cesty
Trnavská, Boldocká , čo bola jeho priorita hneď po voľbách, či sa v tomto smere
niečo urobiť;
a taktiež otázku pre všetkých prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k verejnému
prerokovaniu ohľadom

plánovanému umiestneniu mobilnej drvičky v areáli

Doprastavu, ktoré výrazne ovplyvní životné prostredie;
- Ing. Gubáni – odpovedal p. Farkašovi na položenú otázku ohľadom generelu
dopravy v meste, ako aj k plánovanej mobilnej drvičky v Doprastave;
- PhDr. Németh – stotožňuje sa s p.p. Turanskou na riešení Boldockej cesty –
naskytá sa možnosť čerpania finančných prostriedkov na jej opravu z prostriedkov
z programu IROP; mesto nadviazalo komunikáciu smerom na źupu, z dôvodu, že
tieto cestné komunikácie spravujú, mesto vyvolalo rokovanie z BSK - je potrebné
nájsť také riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým;
- Ing. Bittner – vyjadril sa k otázke p. Farkaša vo veci drvičky – s ktorou zásadne
nesúhlasí;
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24. Záver
Na záver sa pán viceprimátor Ing. Juraj Gubáni poďakoval všetkým prítomným za účasť
na zasadnutí a rokovanie Mestského zastupiteľstva ukončil.

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

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

Ing. Répássyová Jarmila

Ing. Dušan Badinský, v. r.

prednostka MsÚ

primátor mesta

Overovatelia zápisnice MsZ v Senci:
PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová

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

Ing. Juraj Gubáni

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

Vyššie uvedená zápisnica je stručným a písomným záznamom z rokovania MsZ.
Doslovný záznam zasadnutia je možné vypočuť si na audionahrávke, ako aj
videonahrávke celého záznamu rokovania MsZ, ktoré sú prístupné na www.senec.sk
a www.zastupitelstvo.sk
Zapísala: Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
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Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 112/2021

III.

MsZ prerokovalo informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
za obdobie september - október 2021

IV.

MsZ berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontrol za obdobie september - október 2021

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

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 113/2021
III. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec
s. r. o.
IV. MsZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení LTS 2021 Správy cestovného ruchu
Senec s. r. o.
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Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 114/2021
II. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
- príjmy celkom
z toho:

42 507 863 €
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové FO

- výdavky celkom
z toho:

25 208 910 €
6 313 112 €
10 985 841 €
42 507 863 €

bežné výdavky

24 842 589 €

kapitálové výdavky

17 253 778 €

výdavkové FO

411 496 €

II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
- príjmy celkom
z toho:

42 507 863 €
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové FO

- výdavky celkom
z toho:

6 313 112 €
10 985 841 €
42 507 863 €

bežné výdavky

24 842 589 €

kapitálové výdavky

17 253 778 €

výdavkové FO
IV.

25 208 910 €

411 496 €

MsZ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa VZN Mesta Senec č.3/2015

Hlasovanie:
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Za:11, proti:1, zdržal sa:4, neprítomní:3, nehlasoval:
Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 115/2021
III. MsZ prerokovalo Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača formou finančného
lízingu

IV. MsZ schvaľuje obstaranie Teleskopického nakladača formou finančného lízingu

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

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021

Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 116/2021
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I.

MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva

č.9848 v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická
1755/32, Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2 spolu
4550,- €, za účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská
ulica v Senci.
II. MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č.9848
v katastrálnom území Senec, a to pozemku registra E-KN parc.č. 3788/18 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 91 m2 od vlastníka: Elena Matúšová, rod. Mókošová, Košická
1755/32, Senec v 1/1 za kúpnu cenu vo výške 50,- €/m2, čo činí za výmeru 91 m2 spolu
4550,- €, za účelom vybudovania cyklistickej cesty v úseku OC Tesco – Billa, Bratislavská
ulica v Senci.

Hlasovanie:
Za:11, proti:5, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 117/2021
II. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom
území Senec:
Pozemok C-KN parc.č. 2371/467, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 141 m2,
oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.21/2021, ktorý
vyhotovila spoločnosť ORION SK, s.r.o., Ing. Peter Šimonič, úradne overený OÚ Senec,
katastrálnym odborom dňa 26.05.2021 pod č.873/2021, pre nadobúdateľa: JUDr. Daniela
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Šanková rod. Mihalovičová, Záhradnícka 4, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 200,- €/m2,
čo činí za výmeru 141 m2 spolu 28 200,- €.
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 sa jedná o bezprostredne priľahlý pozemok k
nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa. Nadobúdateľ sa o predmetný
mestský pozemok dlhodobo stará a udržiava na ňom kultivovaný trávový porast. Pozemok
možno považovať za zvyškový, nepoužiteľný pre verejnosť, svahovitý. Slúži aj ako prístup
od cesty k rekreačnej chate, je oplotený betónovým a kovovým plotom. Odpredajom
priľahlého pozemku sa zvýši bezpečné a nerušené užívanie nehnuteľnosti, vrátane prístupu
do rekreačnej chaty.
III. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Senec v katastrálnom území
Senec:
Pozemok C-KN parc.č. 2371/467, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 141 m2,
oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2371/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech
Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.21/2021, ktorý
vyhotovila spoločnosť ORION SK, s.r.o., Ing. Peter Šimonič, úradne overený OÚ Senec,
katastrálnym odborom dňa 26.05.2021 pod č.873/2021, pre nadobúdateľa: JUDr. Daniela
Šanková rod. Mihalovičová, Záhradnícka 4, Bratislava za kúpnu cenu vo výške 200,- €/m2,
čo činí za výmeru 141 m2 spolu 28 200,- €.
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca
platnosť.

Hlasovanie:
Za:11, proti:3, zdržal sa:2, neprítomní:, nehlasoval:
Návrh nebol schválený

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
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Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 118/2021
III. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej
zmluvy č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 uzatvorenej medzi mestom Senec ako
prenajímateľom a Ľudovítom Döménym a Angelou Döményovou, bytom Šafárikova
37, Senec ako nájomcom o jeden rok so zvýšením nájomného na sumu 150 eur
mesačne.
IV. MsZ hodnotí spôsob predĺženia nájomnej zmluvy, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. V nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy býva
početná rodina a nehnuteľnosť užívajú dlhodobo. Do nehnuteľností investujú vlastné
finančné prostriedky a udržujú ju v obývateľnom stave. Nájomné je riadne a včas
platené čo je pozitívom pre mesto.
V.

VI.

MsZ schvaľuje návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej
zmluvy č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 uzatvorenej medzi mestom Senec ako
prenajímateľom a Ľudovítom Döménym a Angelou Döményovou, bytom Šafárikova
37, Senec ako nájomcom o jeden rok so zvýšením nájomného na sumu 150 eur
mesačne.
MsZ určuje lehotu na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve do 3 mesiacov odo
dňa schválenia tohto uznesenia.

VII.

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

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

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 119/2021
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II. MsZ prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Senec:
Pozemok parc. C-KN č. 2371/311 o výmere 11 m² druh pozemku: ostatná plocha
evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru,
v prospech mesta Senec s právom stavby oplotenia alebo múru.
Lokalita:
Senec – Slnečné jazerá
Žiadateľ:
Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, 811 08 Bratislava
Výška nájomného:
V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č.
1 – č. 5 v zóne Slnečné jazerá – 1,63,-€/m²/rok. Spolu cena – 17,93 €/rok
Doba nájmu:
Na neurčito
II. MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom
mestom Senec trvalo nevyužívaný. Žiadateľ dôvodí potrebou vybudovania oplotenia
na predmetnom pozemku za účelom obmedzenia krádeží vlámaním do chaty
a zamedzeniu každoročného pobytu bezdomovcov pred terasou chaty ako aj
krádežiam záhradného nábytku.
III. MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec:
Pozemok parc. C-KN č. 2371/311 o výmere 11 m² druh pozemku: ostatná plocha
evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho
odboru, v prospech mesta Senec s právom stavby oplotenia alebo múru.
Lokalita:
Senec – Slnečné jazerá
Žiadateľ:
Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, 811 08 Bratislava
Výška nájomného:
V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č.
1 – č. 5 v zóne Slnečné jazerá – 1,63,-€/m²/rok. Spolu cena – 17,93 €/rok
Doba nájmu:
Na neurčito
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie nájomnej zmluvy do 3 mesiacov odo dňa schválenia
tohto uznesenia.
V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
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Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 120/2021
návrh na realizáciu projektu Bezpečné parkovanie bicyklov

VI.

MsZ prerokovalo
a kolobežiek

VII.

MsZ schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Bezpečné
parkovanie bicyklov a kolobežiek.“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC722021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Mesta Senec
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec.

VIII. MsZ schvaľuje zabezpečenie
poskytnutia pomoci

realizácie

projektu

v súlade

s podmienkami

IX.

MsZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 11 310,24 €

X.

MsZ schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu Mesta Senec

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

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 121/2021
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I. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1
až č. 30 uzatvorenou medzi Mesto Senec ako prenajímateľom a spoločnosťou Veolia Energia Senec,
a.s. ako nájomcom o 5 (päť) rokov, t.j. do 31.12.2030 a zvýšenie nájomného nasledovne:
- na roky 2021 a 2022 na sumu vo výške 35 000,- € ročne,
- na roky 2023, 2024 a 2025 na sumu vo výške 37 000,- € ročne,
- na roky 2026 a 2027 na sumu vo výške 42 000,- € ročne,
- na roky 2028, 2029 a 2030 na sumu vo výške 45 000,- € ročne
pričom nájomca sa zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať:
- do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská,
- do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a
- do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova.
II. MsZ hodnotí návrh na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
využitia predmetu nájmu na zabezpečenie verejnoprospešných účelov – zabezpečenie tepla a teplej
úžitkovej vody pre obyvateľov mesta Senec a na zabezpečenie plnenia iných s tým súvisiacich úloh.
Veolia Energia Senec, a.s. ako nájomca, počas doby trvania nájomného vzťahu realizuje investície
do predmetu nájmu, ktorý je vo vlastníctve Mesta Senec v súlade s odsúhlaseným plánom
technického rozvoja.
III. MsZ schvaľuje predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až č. 30
uzatvorenou medzi Mesto Senec ako prenajímateľom a spoločnosťou Veolia Energia Senec, a.s. ako
nájomcom o 5 (päť) rokov, t.j. do 31.12.2030 a zvýšenie nájomného nasledovne:
- na roky 2021 a 2022 na sumu vo výške 35 000,- € ročne,
- na roky 2023, 2024 a 2025 na sumu vo výške 37 000,- € ročne,
- na roky 2026 a 2027 na sumu vo výške 42 000,- € ročne,
- na roky 2028, 2029 a 2030 na sumu vo výške 45 000,- € ročne
pričom nájomca sa zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať:
- do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská,
- do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a
- do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova.

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 122/2021
VIII. MsZ prerokovalo návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % za obdobie roku
2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v Senci 2021 na
základe nájomnej zmluvy č. 028/17/07/MsKS zo dňa 07.09.2017
Pre žiadateľa:
Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec, IČO: 37185292
Nájomné:
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Žiadateľ v zmysle nájomnej zmluvy platí nájomné 1145,36 €/rok čo činí cenu 95,44
€/mesačne
IX. MsZ schvaľuje návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % za obdobie roku 2021 za
užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája v Senci 2021 na základe
nájomnej zmluvy č. 028/17/07/MsKS zo dňa 07.09.2017
Pre žiadateľa:
Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec, IČO: 37185292
Nájomné:
Žiadateľ v zmysle nájomnej zmluvy platí nájomné 1145,36 €/rok čo činí cenu 95,44
€/mesačne
Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 123/2021
III. MsZ prerokovalo návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % na obdobie od
18.12.2020 do 19.4.2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája
v Senci na základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec
Žiadateľ:
Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949
IV. MsZ schvaľuje návrh na zníženie nájomného vo výške 50 % na obdobie od
18.12.2020 do 19.4.2021 za užívanie nebytových priestorov v MsKS na Nám. 1 mája
v Senci na základe nájomnej zmluvy č. č. 8/2009/MsKS Senec
Žiadateľ:
Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949

Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:
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Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 124/2021

I. MsZ

prerokovalo

návrh na odvolanie člena finančnej komisie – Ing. Gabriely

Ondrušovej
II. MsZ schvaľuje odvolanie člena finančnej komisie – Ing. Gabriely Ondrušovej

Hlasovanie:
Za:13, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:6, nehlasoval:

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 125/2021

III.

MsZ prerokovalo návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie – Ing.
Martina Mocka
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IV.

MsZ schvaľuje návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie – Ing.
Martina Mocka

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

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 126/2021
I. MsZ prerokovala materiál: Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny
primátora“ za rok 2020
II. MsZ súhlasí udeliť
a) Cenu mesta Senec za rok 2019:

pánovi Ladislavovi Zelmanovi
pani Márii Glavaničovej
pani Ivete Barkovej
pánovi Jánovi Krigovskému
pánovi Robertovi Madarászovi

a oceneným vyplatiť peňažnú odmenu vo výške 700 EUR
b) Cenu primátora mesta Senec: pani Dagmar Strešňákovej
a ocenenému odovzdať vecný dar vo výške 150 EUR
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Hlasovanie:
Za:16, proti:0, zdržal sa:0, neprítomní:3, nehlasoval:

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
Uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci
zo dňa 27. októbra 2021

Uznesenie MsZ č. 127/2021
I. MsZ prerokovalo návrh žiadosti Mesta Senec o zaradenia školskej jedálne na Kysuckej
ul.14 Senec do siete škôl a školských zariadení ako organizačnej zložky Mestského úradu
v Senci.
II. MsZ schvaľuje návrh žiadosti Mesta Senec o zaradenie školskej jedálne na Kysuckej
ul. 14 Senec do siete škôl a školských zariadení ako organizačnej zložky Mestského úradu
v Senci.

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

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
Za správnosť:
Mgr. Marta Hraňová
V Senci, dňa 04. 11. 2021
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MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO
27. októbra 2021
UZNESENIE

Priezvisko, meno, titl.
Odsúhlas.
program
u

Mgr. Peter Príbelský
Zdenek Černay
Ing. Rudolf Bittner
Ing. arch. Peter Sedala
Ing. Jana Némethová
Ing. Mária Hudáková
Jana Turanská
Monika Macháčková
PhDr. Zuzana

Gábrišová Košecová

PaedDr. Monika Snohová
Lucia Mészárosová
Ing. Ján Maglocký
Ing. arch. Richard Pauer
Ing. Pavol Kvál
Ing. Tomáš Mókoš
Mgr. Rudolf Galambos
PhDr. Gabriella Németh
Gyula Bárdos
Ing. Juraj Gubáni
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P – hlasoval proti
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O – zdržal sa hlasovania
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N – neprítomný
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
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Priezvisko, meno, titl.

Mgr. Peter Príbelský
Zdenek Černay
Ing. Rudolf Bittner
Ing. arch. Peter Sedala
Ing. Jana Némethová
Ing. Mária Hudáková
Jana Turanská
Monika Macháčková
PhDr. Zuzana

Gábrišová Košecová

PaedDr. Monika Snohová
Lucia Mészárosová
Ing. Ján Maglocký
Ing. arch. Richard Pauer
Ing. Pavol Kvál
Ing. Tomáš Mókoš
Mgr. Rudolf Galambos
PhDr. Gabriella Németh
Gyula Bárdos
Ing. Juraj Gubáni
Z – hlasoval za
P – hlasoval proti
O – zdržal sa hlasovania
N – neprítomný
□ - nehlasoval

UZNESENIE
15

16

17

18

19

20

21

Predl.
Zmluvy
Veolia

Zníženie
nájom.
Bašnáro
vá

Zníž.
Nájomn.
Michalek
ová

Odvolanie
člena fin.
komisie

Vymenov
anie člena
fin
komisie

Cena
mesta –
Cena
prim.

Schvál
zar.šk.
jed.

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
Z
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
Z
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
Z
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
N
N
N
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
Z
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
Z
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Z
Z
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

16
0
0
3
0

16
0
0
3
0

16
0
0
3
0

13
0
0
6
0

16
0
0
3
0

16
0
0
3
0

16
0
0
3
0

Zápisnica MsZ 27.10.2021

Strana 35

