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MESTSKÉ NOVINY

Novým primátorom Karol Kvál
Po dvanástich rokoch dôjde v Senci k zmene
na poste primátora mesta. Len o 74 hlasov sa
podarilo Ing. Karolovi Kválovi poraziť v komunálnych voľbách súčasného primátora
Ing. Jozefa Elšíka. Podľa výsledkov volieb sa
seneckí voliči rozdelili na dve polovice, percentuálne získal Kvál 46,5 % a Elšík 44,9 %
platných hlasov. Objavili sa volebné okrsky,

v ktorých rozdiel medzi oboma kandidátmi
predstavoval jeden - dva hlasy. Prekvapením
volieb bolo, že napriek intenzívnej kampani
do volebného súboja o primátora mesta výraznejšie nezasiahol RSDr. Milan Benkovský.
Ing. Ján Chrťan a JUDr. Zoltán Németh sa
pred voľbami vzdali svojej kandidatúry v prospech neskoršieho víťaza.

Ing. Karol Kvál

Ing. Jozef Elšík

RSDr. Milan Benkovský JUDr. Jozef Boďa

nezávislý kandidát
2139 hlasov

nezávislý kandidát
2065 hlasov

nezávislý kandidát
271 hlasov

Nový primátor sa ujme
úradu v januári
Termín ustanovujúceho zasadnutia nového Mestského zastupiteľstva v Senci nebol
ešte do uzávierky Senčana stanovený.
Zo zákona však vyplýva, že by sa malo
konať najneskôr do 7. januára 2003 (do
30 dní od volieb). Na zasadnutí by sa mal
oficiálne ujať funkcie novozvolený senecký primátor Ing. Karol Kvál. Post prvého
muža mesta prevezme od odstupujúceho
primátora Ing. Jozefa Elšíka. V ďalšej časti
zasadnutia zložia noví poslanci mestského
zastupiteľstva poslanecké sľuby. Podľa
zvyklostí volili poslanci na prvom zasadnutí zástupcu primátora, členov mestskej
rady a zriadili komisie pracujúce pri mestskom zastupiteľstve. Zastupiteľstvo by
malo schváliť plat primátora.
K. Dugovičová

nezávislý kandidát
128 hlasov

Poďakovanie
Strana maďarskej koalície ďakuje svojím
voličom za prejavenú dôveru a praje pokojné vianočné sviatky a šťastlivý nový
rok.
A Magyar Koalíció Pártja minden szavazójának kö- szöni a bizalmat és kíván
kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint
boldog új estendöt.

Rodičia investovali do
rekonštrukcie triedy
V súčasnej zložitej spoločenskej – ekonomickej situácii, keď sa pravé ľudské a spoločenské hodnoty potláčajú do úzadia a do popredia sa tlačia negatívne i falošné hodnoty, veľmi
poteší, ak sa ešte nájdu ľudia, ktorí investujú
do neatraktívnych oblastí, ako sú školstvo,
vzdelávanie, žiaci...
Dokončenie na s. 8

V zastupiteľstve
päť nových tvárí
Po novelizácii volebného zákona
volili Senčania prvýkrát len 19-členné mestské zastupiteľstvo (doteraz
v ňom sedelo 32 poslancov). Z pôvodného parlamentu bolo do nového
znovuzvolených až 14 poslancov. Novými tvárami sú Rezső Duray, Gašpar
Józan, Marián Príbelský, Ján Winkler
a Peter Zváč. Najväčší politický vplyv
získalo v zastupiteľstve Kresťanskodemokratické hnutie - 8 poslancov.
Strana maďarskej koalície má 6 poslancov. Piati poslanci sú nezávislí. Za
povšimnutie stojí fakt, že ženy sú v novom zastupiteľstve v jednoznačnej
menšine. Priemerný vek poslancov je
48 rokov.
(kd)

Mikuláš v Senci
Každým rokom si 6. decembra pripomíname sviatok
sv. Mikuláša. K navodeniu atmosféry blížiacich sa
vianočných sviatkov nemalou mierou prispelo kultúrne
predstavenie v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS)
v Senci. Organizoval ho tanečný súbor ESO pod
vedením Ľudmily Tóthovej. Program a choreografiu
zostavila s dcérou Ing. Zuzanou Tóthovou. ESO zaradilo
do svojho repertoáru aj úplne nový tanec expresne nacvičený na túto príležitosť. Na pódiu sa to len tak vlnilo.
Či už to boli malí skackajúci zajačikovia alebo scénické
tance v podaní najskúsenejších tanečníčok. No ani hľadisko sa nedalo zahanbiť. Tentoraz bolo plné vďačných
usmiatych tváričiek detí z materských škôl. Za každým
jedným tancom nasledoval búrlivý potlesk sprevádzaný
výskotom. Odmenou im bol Mikuláš s čertom, ktorí deťom nadelili, čo im patrí. Tie potom šťastne odchádzali
s plnými rukami. Jednou držali suseda a v druhej malý
balíček s perníkom a športovou peňaženkou, ktorú
im venoval hlavný sponzor podujatia ČSOB. O štvrtej
popoludní to prepuklo už i na námestí. Odštartovali to
moderátori televízie Markíza Kveta Horváthová a Vilo
Rozboril. Vystúpenie malo byť vlastne predstavením
Dokončenie na s. 6

Krásne a pokojné sviatky a úspešný nový rok 2003 želá redakcia Senčana.
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Účasť v Senci nižšia
než slovenský priemer
Celkom sa v Senci volieb zúčastnilo 4767 z celkového počtu 11 630 voličov. Účasť 41 % zaostala
za celoslovenským priemerom (49,51%) a klesla
aj oproti predchádzajúcim komunálnym voľbám
v Senci v roku 1998, kedy k volebným urnám
prišlo 45,6% voličov.

Novozvolení starostovia
obcí okresu Senec
Bernolákovo - Ľubomír Poór, Ing. - KSS, KDH, SNS
Blatné - Milan Šarmír - NEKA
Boldog - Ján Batyka - SMK-MKP
Čataj - Jozef Čič - SDĽ
Dunajská Lužná - Ladislav Cingel, Ing. - KDH
Hamuliakovo - Jozef Schnobl - NEKA
Hrubá Borša - Ladislav Vidra - NEKA
Hrubý Šúr - Ladislav Gujber, Ing. - NEKA
Hurbanova Ves - Ľubomír Petrák, Ing., CSc. - SDĽ
Chorvátsky Grob - Štefan Balaško - HZDS
Igram - Štefan Kovaľ - KDH
Ivanka p/D - Magdaléna Holcingerová, RSDr. - NEKA
Kalinkovo - Dušan Lengyel - NEKA
Kaplna - Vladimír Vittek - NEKA
Kostolná pri Dunaji - Ján Filkász - KDH
Kráľová pri Senci - Alojz Koiš - NEKA
Malinovo - Eva Godová - NEKA
Miloslavov - Jaroslav Ferianček - HZDS
Most pri Bratislave - Jozef Pustaj - SDĽ
Nová Dedinka - Ján Hervay - NEKA
Nový Svet - Štefan Hrubý, Ing., PaedDr. - NEKA
Reca - Mária Vražovičová - SMK-MKP
Rovinka - Štefan Hajduch, RSDr. - SMER, SDA, SDĽ
Tomášov - Jozef Szalay - NEKA
Tureň - Gabriela Matúšová, Ing. - SMK-MKP
Veľký Biel - Ladislav Šikula, RNDr. - SMK-MKP
Vlky - Baltazár Fejes - SMK-MKP
Zálesie - Štefan Nesmeri - DS, DÚ, KDH, SZS

Nájdite si svojho poslanca

Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci
Volebný obvod č. 1

mája, Turecká, Hurbanova , Kollárova

Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Jánošíkova, Liptovská, Novomeského,
E. B. Lukáča, J. Smreka, Pri Striebornom
jazere , M.Urbana, Bratislavská, Baničova, Ľ.
Fullu, Záhradnícka, Žarnovova
1. Gyula Bárdos*, 44 rokov
poslanec NR SR, SMK, SDKÚ, ANO
2. Mgr. Ivan Fendek*, 53 rokov
riaditeľ, KDH
3. Ladislav Nádaský*, 53 rokov
zástupca primátora, KDH

Volebný obvod č. 5

Ulice: Svatoplukova č. 59 - 91 a 28 - 78,
Hviezdoslavova, Chalupkova, A. Sládkoviča,
Žitavská, Fándlyho, Inovecká, Sokolská,
Tajovského, Vajanského, Športová, Priemyselná, B. Bartóka, Letná

Volebný obvod č. 2

Ulice: Svatoplukova č. 1-57 a 2-26, Považská, Kysucká, Oravská, Košická, Pribinova,
Horný dvor
1. MUDr. Marian Príbelský, 55 rokov
lekár, KDH
2. František Podolský*, 46 rokov
bezpečnostný technik, NEKA
3. Mgr. Pavol Škovránek*, 52 rokov
zástupca vedúceho, KDH

1. Ing. Mária Podolská*, 40 rokov
ekonómka, KDH
2. Rezső Duray, 48 rokov
elektrotechnik, SMK, SDKÚ, ANO
3. Ing. Ján Winkler, 47 rokov
stavebný inžinier, NEKA

Volebný obvod č. 6

Volebný obvod č. 3

Ulice: Pezinská, Pivničná, Moyzesova, Nám.
A. Molnára, Robotnícka, Vinohradnícka, Fr.
Kráľa, Tehelná, Trnavská, J. Jesenského, Šafarikova, A. Dubčeka, A. Hlinku, J. Farkasa,
J. Csermáka, J. Murgaša
1. Ing. Ján Maglocký*, 55 rokov
učiteľ, NEKA
2. Helena Nemcová*, 58 rokov
riaditeľka, SMK, SDKÚ, ANO
3. Ing. Gašpar Józan, 46 rokov
agronóm, KDH

Volebný obvod č. 4

1. MUDr. Emese Dobošová*, 47 rokov
zubná lekárka, NEKA
2. Ing. Peter Zváč, 47 rokov
samostatný inžinier, NEKA
3. Mgr. Vladimír Chríbik*, 54 rokov
zástupca riaditeľa, KDH

Ulice: Bernolákova, Mierové nám., Nám. 1.

Ulice: Lichnerova, Školská, Štúrova, SNP,
Hollého, Rybárska, Vodná, Štefánikova,
Dúhova, Slnečná, Jasná, Kvetná, Mlynská,
Vrbenského, Fučíkova, Rosná, Boldocká c.,
Jarná, Lúčna, Hečkova, Nitrianska, Šamorínska, Železničná, m.č. Svätý Martin
1. Ing. Gabriel Agárdy*, 52 rokov
elektroinžinier, SMK, SDKÚ, ANO
2. Gabriela Németh*, 45 rokov
úradníčka, SMK, SDKÚ, ANO
3. Mgr. Rudolf Galambos*, 31 rokov
pedagóg, SMK, SDKÚ, ANO
4. Ing. Jozef Olas*, 43 rokov
podnikateľ, KDH
* Bol(a) poslancom MsZ aj v uplynulom volebnom období.

Poradie kandidátov za poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci
Volebný obvod č. 1

1. Gyula Bárdos
277 hlasov
2. Ivan Fendek, KDH
258 hlasov
3. Ladislav Nádaský
257 hlasov
4. Jozef Radzo
236 hlasov
5. Antónia Ostatníková 180 hlasov
6. Ján Chrťan
164 hlasov
7. Géza Botta
134 hlasov
8. Valéria Krajčovičová 131 hlasov
9. Erszébet Meszáros
129 hlasov
10. Jarmila Ožvaldová
108 hlasov
11. Jozef Sedlár
102 hlasov
12. Daniel Farkaš
61 hlasov
13. Nikola Untermayerová 44 hlasov
14. Eva Rončeková
42 hlasov
15. Gabriela Radičová
23 hlasov
16. Alžbeta Farkašová
17 hlasov
17. René Masarovič
11 hlasov

Volebný obvod č. 2
1. Marian Príbelský
2. František Podolský
3. Pavol Škovránek
4. Rudolf Bittner
5. Jozef Augustovič
6. Róbert Podolský

273 hlasov
269 hlasov
250 hlasov
235 hlasov
139 hlasov
137 hlasov

7. Helena Krajčovičová 114 hlasov
8. Jaroslav Šupala
112 hlasov
9. Helena Lengyelová
88 hlasov
10. Renáta Karbulová
57 hlasov
11. Zuzana Tučnovičová 51 hlasov

Volebný obvod č. 3

1. Ján Maglocký
2. Helena Nemcová
3. Gašpar Józan
4. Štefan Benkovský
5. Gabriel Klenovics
6. Katarína Stoláriková
7. Gabriela Szabová
8. Štefan Šupala
9. Anna Vargová
10. Zita Steiner
11. Zuzana Košecová
12. Ľubomír Jaký
13. Emília Gáborová

Volebný obvod č. 4
1. Emese Dobošová
2. Peter Zváč, NEKA
3. Vladimír Chríbik
4. Katarína Takáčová

217 hlasov
165 hlasov
152 hlasov*
152 hlasov*
145 hlasov
133 hlasov
125 hlasov
119 hlasov
116 hlasov
85 hlasov
64 hlasov
35 hlasov
28 hlasov
171 hlasov
147 hlasov
128 hlasov
116 hlasov

5. Roman Voško
6. Peter Galvánek
7. Ivan Ivančík
8. Mária Rovenská
9. Ingrid Bulavčiaková
10. Anton Oros
11. Renata Maczeaková
12. Jozef Kuzma
13. Jaroslav Vavrík
14. Milan Debnár
15. Juraj Zelman
16. Peter Kapusta
17. Darina Šuplatová

Volebný obvod č. 5

1. Mária Podolská
2. Rezső Duray
3. Ján Winkler, NEKA
4. Gabriel Klokner
5. Michal Ležák
6. Ján Susla
7. Vojtech Rajcsányi
8. Nataša Urbanová
9. Eva Cibuľová
10. Jozef Zrnek
11. Brigita Glončáková

109 hlasov
96 hlasov*
96 hlasov*
90 hlasov
81 hlasov
78 hlasov*
78 hlasov*
70 hlasov
66 hlasov
38 hlasov*
38 hlasov*
36 hlasov
33 hlasov
212 hlasov
210 hlasov
208 hlasov
180 hlasov
176 hlasov
150 hlasov
138 hlasov
116 hlasov
106 hlasov
103 hlasov
73 hlasov

12. Marta Časná
13. Ján Šimunek
14. Eva Kolláriková

Volebný obvod č. 6

1. Gabriel Agárdy
2. Gabriela Németh
3. Rudolf Galambos
4. Jozef Olas, KDH
5. Peter Szabo
6. Lászlo Vojtek
7. Oľga Weisszová
8. Vlasta Sulková
9. Tibor Tóth
10. Štefan Kollát
11. Iveta Sabová
12. Alžbeta Rezsnáková
13. Helena Senková
14. Dalibor Martišovič
15. Róbert Poór
16. Ladislav Sládeček
17. Martina Vargová
18. Jana Eliášová

59 hlasov
58 hlasov
53 hlasov
310 hlasov
286 hlasov
274 hlasov
264 hlasov
230 hlasov
220 hlasov
213 hlasov
196 hlasov
195 hlasov
177 hlasov
164 hlasov
129 hlasov
109 hlasov
106 hlasov
100 hlasov*
100 hlasov*
96 hlasov
62 hlasov

* V prípade rovnosti hlasov sa poradie
kandidátov podľa zákona žrebovalo.
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Mestská volebná komisia: množstvo pripomienok, žiadna opodstatnená sťažnosť
O priebehu komunálnych volieb primátora
mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci informuje predseda mestskej
volebnej komisie v Senci František Borka.
l Pán Borka, môžete stručne zhodnotiť komunálne
voľby 2002 v Senci?
Hoci v Senci prebehlo všetko
v medziach zákona, takéto
voľby tu ešte neboli. Volebná
kampaň bola skôr orientovaná a väčšia pozornosť
sa venovala kandidátom na post primátora
mesta Senec. Z hľadiska mestskej volebnej
komisie neprišla žiadna sťažnosť, týka sa to
tak kandidátov na primátora, ako i poslancov
mestského zastupiteľstva. Postupne sme obdržali oznámenia - Dr. Zoltán Németh a Ing.
Ján Chrťan ohlásili, že sa vzdávajú kandidatúry na primátora. Mestská volebná komisia
to zobrala na vedomie. Zo zákona vyplýva
ponechať ich na hlasovacích lístkov, pretože boli v zákonnom termíne ako kandidáti
zaregistrovaní. Do začiatku volieb tu neboli
problémy. Mestský úrad ako zabezpečovateľ
volieb pristupoval ku komunálnym voľbám
z technickej stránky zodpovedne.
l Ústredná volebná komisia vyzvala okrskové komisie, aby k sčítavaniu hlasov pripustili nezávislých pozorovateľov tak, ako
to je zakotvené v zákone. Vyhoveli komisie
v Senci všetkým?
V piatok presne o 14. hodine nám zavolal prvý
občan s pripomienkou, že miestna okrsková
komisia nereagovala na jeho žiadosť o pozorovateľa pozitívne. Komisia ešte nebola
informovaná, ale doriešili sme to . Po doplnení
všetkých zápisníc a obdržaní faxu z ústrednej
volebnej komisie sme k tomu pristupovali operatívne a dali sme okrskovým volebným komisiám pokyn, aby žiadosti rešpektovali. Spôsob hlasovania komisie sme už určiť nemohli,
nevyplývalo to zo zákona. Posúdiť písomné
i ústne žiadosti bolo v právomoci okrskových
volebných komisií. Do každej volebnej komisie
prišli žiadosti a mnohé boli rešpektované.
Vzhľadom na to, že volebné obvody v Senci
pozostávali z dvoch, v jednom prípade až

z troch okrskov, výsledky,
ktoré spočítala okrsková
volebná komisia, boli len
dielčie.
V
úvodzovkách
povedané to boli výsledky
„dovnútra“, nemohli byť zverejnené. Skutočné výsledky
boli potom spočítané na
mestskej volebnej komisii
v rámci jednotlivých volebných obvodov. Na úrovni
mesta, čo sa týka pozorovateľov, žiadna žiadosť nebola.
Podľa zákona povolenie na
účasť pri sčítaní hlasov na
úrovni mesta dáva ústredná
volebná komisia. My v Senci
sme také neobdržali.
l Z akých dôvodov nevyhoveli okrskové
komisie žiadostiam niektorých občanov,
ktorí sa chceli zúčastniť sčítania hlasov?
Okrskové volebné komisie mali teraz mimoriadne veľkú právomoc, ale i zodpovednosť.
Totiž zákon hovorí, že za poriadok vo volebných miestnostiach a ich okolí zodpovedá
predseda okrskovej komisie. Znamená to, že
títo ľudia musela zvážiť, aké majú technické,
teda najmä priestorové možnosti, koľkým
ľuďom môžu účasť odsúhlasiť. Druhá stránka
je tá, že pozorovatelia mohli rušiť akt sčítavania hlasov. Je to jedna z najzodpovednejších
úloh, a tak k tomu museli pristupovať.
l Odohrali sa počas volieb vážnejšie incidenty?
Jedine vo volebných okrskoch v obvode č.
1 pozorovatelia nevhodným spôsobom reagovali na prácu okrskovej volebnej komisie.
Pozorovateľ tam chcel zostať aj počas noci,
keď okrskové volebné miestnosti majú byť
uzavreté. Údajne sa mal vyhrážať, že ukradne
volebnú urnu. Nenazval by som to incidentom,
ale neprimeranou iniciatívou ľudí, ktorí nemajú
dostatočne preštudovaný volebný zákon. Právo voliť v sebe zahŕňa aj povinnosti vyplývajúce z volebného zákona.
l Komunálne voľby na Slovensku sprevádzalo veľa podozrení a obvinení z rôznych
spôsobov
manipulácie. Aké
ďalšie pripomienky
volebná
komisia
zaznamenala?
Množstvo telefonických pripomienok
smerom na mestskú
volebnú
komisiu
sa týkalo toho, že
okrskové
volebné
komisie
nedostatočne
informovali
voličov, ako majú
voliť. Zákon však
jednoznačne hovorí,
že členovia volebnej
komisie
nemajú
informovať
voliča,

koho majú krúžkovať a koho
nie. Od toho boli vylepené
informácie, zákonom ustanovené záležitosti, i čo sa týka
vzdania sa kandidátov jedného či druhého. Pripomienky
smerovali aj na papierové
urny - urny boli schválené
štátnou správou a bolo na
komisii, akým spôsobom ich
zabezpečovať, aby sa do nich
nedostali iné materiály. Mestská volebná komisia priebežne robila kontrolu všetkých
okrskových komisií, či sú urny
zo všetkých strán prelepené
a podpísané všetkými členmi
okrskovej komisie. Veľmi pozitívne hodnotím, že napriek
snahám niektorých jednotlivcov neboli po
otvorení miestností v sobotu ráno nikde porušené pečate, resp. pásky ani na urnách, ani na
volebných miestnostiach.
l Aký priebeh malo sčítavanie hlasov?
Podľa skúseností sme očakávali, že horúce
chvíle nastanú pri zatváraní volebných miestností, kvôli oneskorencom. Či dôjde k agresivite niektorých pozorovateľov. Môžeme
konštatovať, že sčítavanie hlasov prebehlo
v pokoji a volebné komisie sa toho mohli
zhostiť zodpovedne. Do dnešného dňa sme
neobdržali žiadnu sťažnosť tak voličov, ako
i pozorovateľov, ktorí sa zúčastnili sčítavania
hlasov, že by okrskové volebné komisie porušili zákon.
l Koľko ľudí sa podieľalo na priebehu volieb v Senci?
Do volebných komisií nominovali členov politické strany. V každej zo 14 komisií sedelo
osem členov a zapisovateľ, ktorého zo zákona
určil Mestský úrad v Senci. Čo sa týka úpravy
volebných miestností, na to vyčlenil mestský
úrad štáb ľudí. Týmto ľuďom, ktorí pre voľby
obetovali množstvo voľného času, vedeli preventívne i operatívne odstrániť každú chybu,
patrí osobitné poďakovanie. Poďakovanie
patrí aj mestskej polícii, ktorá vypomáhala
okrskovým komisiám s prenosnými urnami.
Okrem toho monitorovala a hliadkovala udržiavanie poriadku.
l Vy ste boli v osobnom kontakte s členmi
okrskových komisií, referovali vám, aké
vekové skupiny si v Senci splnili občiansku
povinnosť a týchto volieb sa aktívne zúčastnili? Koho oslovila kampaň kandidátov?
Čo sa týka účasti voličov, bola to skôr staršia
generácia. Zatiaľ ešte platí, že skôr narodení
majú iný vzťah k disciplíne. Na moje prekvapenie sme vo volebných komisiách videli veľa
mladých ľudí. To svedčí o tom, že mladí ľudia
začínajú mať v podstate záujem o dianie okolo
seba, o budúcnosť mesta, v ktorom žijú. Účasť
vo voľbách svedčí skôr o tom, že o dianie v meste neprejavila záujem ani polovica voličov.
Zhovárala sa Kristína Dugovičová
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Poslanci pre Nezábudku

Poslanci lúčiaceho sa Mestského zastupiteľstva v Senci vyzbierali na svojom poslednom
zasadnutí koncom novembra finančný príspevok v hodnote 22 200,- Sk. Myšlienku vyzbierať hotovosť pre Dom Nezábudka – dom sociálnych služieb pre deti, ktorý sídli v Turni, inicioval klub Strany maďarskej koalície a okrem
poslancov sa k zbierke pridali aj zamestnanci
Mestského úradu v Senci. Riaditeľka DSS Nezábudka Ildikó Madaraszová finančnú hotovosť osobne prebrala na poslednom stretnutí
poslancom MsZ v Hoteli Zátoka.
(kd)

Vlastníci nehnuteľností, pozor!
Daňové priznanie na rok 2002 sú povinní podať
len tí vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala
majetková zmena (nadobudli, resp. predali
alebo darovali nehnuteľnosti). Ďalej sú daňové
priznanie povinní podať tí vlastníci, ktorí kolaudovali novostavbu po roku 1997 a požadujú
oslobodenie od dani z nehnuteľnosti na novostavbu rodinného domu, o oslobodenie musia
požiadať v daňovom priznaní každoročne.
Tí daňovníci, u ktorých nenastala zmena, obdržia výmer na daň z nehnuteľností od správcu
dane - Daňového oddelenia Mestského úradu
v Senci.
Ak ročná daň fyzickej osoby nepresahuje 500 Sk
a právnickej osoby 5000 Sk, je splatná naraz do
31.3. 2003.
V ostatných prípadoch ju možno zaplatiť naraz
alebo v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30.
novembra v roku 2003.
Pri nedodržaní týchto lehôt je daňovník v omeškaní a je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane.
Daňové oddelenie
Mestského úradu v Senci

Zastupiteľstvo posledný raz
v starom zložení
Týždeň pred komunálnymi voľbami sa v Tureckom dome zišlo Mestské zastupiteľstvo
v Senci. Hlavnými bodmi rokovania 28.
novembra boli dane z nehnuteľností na rok
2003 a komunálny odpad.
Na programe bolo schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti v Senci na rok 2003. Vyplýva z neho,
že oproti predchádzajúcemu roku sa dane
nezvyšujú.
Mestské zastupiteľstvo ďalej prerokovalo
a odsúhlasilo VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Mesto rozšírilo možnosti zberu pre rôzne zložky komunálneho odpadu a v nariadení preto uvádza,
že zabezpečuje zberový dvor odpadov
(otvorené v utorok až piatok od 10:00 do
18:00, v sobotu od 8:00 do 16:00). Pokuta
pre právnické osoby za porušenie povinnosti vyplývajúce z VZN sa zo zákona zvyšuje
zo 100 na 200 tisíc korún. Napriek tomu, že
VZN určuje povinnosť občanov udržiavať
v okolí kontajnerov poriadok a čistotu,
poslanci znovu prediskutovali riešenie tohto
problému. V prospech zlepšenia životného
prostredia v meste odporučili mestskému
úradu pripraviť na budúce volebné obdobie
program prevencie ohľadom zneškodnenia
odpadov. Sadzbu miestneho poplatku za
zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu zastupiteľstvo prvýkrát prijalo
v osobitnom nariadení. Mesto v ňom premiérovo priznáva úľavu aj samostatne
bývajúcim dôchodcom nad 70 rokov
a zdravotne ťažko postihnutým občanom
(úľava 100,- Sk na domácnosť).
Všetky prijaté VZN prinášame v prílohe

Starí poslanci sa lúčili v Zátoke
Uplynulé volebné obdobie
zavŕšili poslanci Mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Senci slávnostným stretnutím
v Hoteli Zátoka na Slnečných jazerách. Na recepcii
29. novembra ich privítal
primátor Ing. Jozef Elšík.
Prítomným poslancom MsZ
sa poďakoval za spoluprácu,
ktorej v príhovore venoval osobitnú pozornosť.
Zloženie posledného zastupiteľstva označil
za najkonštruktívnejšie za celé jeho funkčné obdobie. Poslancov si uctil odovzdaním
postriebrených upomienkových plakiet. Na
slávnosti sa s politickým pôsobením v Senci
verejne rozlúčil dlhoročný poslanec Strany
maďarskej koalície László Ásványi. „Som
dosť tvrdý chlap, ale teraz niečo prežívam.
S celého srdca ďakujem, čo ste mi dali a naučili ma,“ prihovoril sa ku kolegom. Vyslovil

presvedčenie, že rozhodovanie zastupiteľstva, v ktorom pôsobil, bolo vždy v súlade
so záujmami mesta. „Z radov poslancov
odchádzam po dvanástich rokoch s čistým
svedomím,“ dodal.
Uplynulé štyri roky zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Senci v tomto zložení: Gabriel
Agárdy, Lászlo Asványi, Gyula Bárdos, Štefan
Benkovský, František Borka, Géza Botta,
Emese Dobosová, Ivan
Fendek, Ivan Fiala, Peter
Galvánek, Ján Gubáni,
Vladimír Chríbik, Ivan
Ivančík, Michal Ležák,
Gabriel Klokner, Ján Maglocký, Ľuboš Magula, Ladislav Nádaský, Gabriela
Némethová, Jozef Olas,
Torsten Ondrejovič, Mária Podolská, František
Podolský, Jozef Radzo,

novín.
Na novembrom zasadnutí poslanci schválili
úpravy rozpočtov Správy cestovného ruchu
v Senci a mesta Senec na rok 2002.
Dotácie vo výške 80 tisíc Sk odsúhlasili
poslanci pre ŠK SFM Senec na podporu
mládežníckeho futbalu.
Primátor mesta Ing. Jozef Elšík predložil návrh Regionálnej rozvojovej agentúry Senec
– Pezinok na zriadenie Historickej expozície mesta Senec a okolia v Tureckom
dome. Poslanci návrh spolu so žiadosťou
agentúry do konkurzu na podporu projektov
do programu PRO SLOVAKIA na rok 2003
schválili.
MsZ vzalo na vedomie informácie prednostu
mesta o prechode štátnej správy na samosprávu a o pripravovanom zriadení Spoločného obecného úradu.
Riaditeľka Polikliniky Senec p. Šilhavíková
informovala o zrušení zubnej pohotovostnej
služby v Senci, pretože poliklinika nemá
vyhovujúcu zubnú ambulanciu pre pohotovostných lekárov. Zubnú pohotovosť bude
zabezpečovať MUDr. Kraus v Bratislave.
Nasledovali interpelácie poslancov: Ing. Ján
Maglocký navrhol rozšíriť separovaný zber
aj na papier. Poslanec Štefan Benkovský
upozornil na dopravné nedostatky v meste
- nedostatočné značenie jednosmerky na
Krátkej ulici a svetelnú signalizáciu na
križovatke Trnavská, Boldocká, SNP, ktorá
cez víkend neplní svoju funkciu. Ing. Gabriel
Agárdy odporučil zabezpečiť smerovú tabuľu na výjazd na diaľnicu Pezinok a Trnava.
Na neprehľadnosť parkoviska pri poliklinike poukázal a farebné značenie v dvoch
radoch navrhol zabezpečiť Mgr. Torsten
Ondrejovič.
(kd)
Vlasta Sulková, Pavol Škovránek, Jaroslav
Šupala, Ján Targoš, Božena Venerčanová,
Oľga Weissová. Riaditeľka Správy cestovného
ruchu Helena Nemcová a riaditeľ Mestského
kultúrneho strediska v Senci Peter Szabo sa
poslaneckého mandátu behom volebného
odbobia vzdali, pretože ho podľa novelizácie
zákona o obecnom zriadení nemôžu vykonávať štatutárni zástupcovia rozpočtových organizácií zriadených obcou, v ktorej boli zvolení.
Nahradili ich Rudolf Galambos a Jozef Algayer.
(kd)
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Stavebné úrady od 1.1.2002 po novom
Reforma verejnej správy pokračuje – po prechode
matrík, školstva a stredísk sociálnych služieb z okresných úradov na obce nastane zmena vo vykonávateľovi stavebného konania. Od 1. januára 2003 majú obce
v zmysle zákona 416/201 Z.z. vykonávať tzv. stavebný
úrad, ktorý doteraz viedli odbory životného prostredia
na okresných úradoch. Pretože náklady a personálne
nároky na jeho prevádzku nie sú zanedbateľné, mesto
Senec sa predbežne dohodlo s 18 obcami v okolí na
zriadení Spoločného obecného úradu (SOÚ).
Úrad by mal prevziať kompetencie na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku, ale aj pozemných
komunikácií a ochrany prírody a krajiny. K mestu Senec sa z obcí Seneckého okresu pripojili Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Čataj, Chorvátsky Grob,
Malinovo, Nová Dedinka, Tomášov, Tureň, Veľký Biel,
Vlky, Igram, Kaplna a Zálesie. Podobným spôsobom
postupujú a na vytvorení spoločného úradu pracujú
obce z južného cípu okresu Dunajská Lužná, Rovinka,
Kalinkovo a Hamuliakovo. Obce Bernolákovo, Ivanka

pri Dunaji a Blatné sa rozhodli pre samostatnosť.
Návrh zmluvy o zriadení SOÚ, ktorý musia schváliť
poslanci obecných zastupiteľstiev, vyhotovil Mestský
úrad v Senci. Proces reformy však spomalili decembrové komunálne voľby. „Dohodli sme sa, že spoločný
úrad vytvoríme až po ustanovení nových obecných
zastupiteľstiev s tým, že sa potom so starostami obcí
zídeme a budeme ďalej jednať. Aj s Okresným úradom
v Senci o materiálno-technickom zabezpečení a možnom poskytnutí priestorov, ktoré nám chýbajú,“ informuje prednosta Mestského úradu v Senci Henrich
Polakovič. Ako schodný termín začatia fungovania
úradu uvádza 1. marec 2003. Do vyriešenia otázky
SOÚ budú obce spolupracovať s Okresným úradom
v Senci. V praxi to znamená, že rozhodnutia odboru
životného prostredia bude namiesto jeho vedúceho
podpisovať starosta dotyčnej obce. Po vzniku SOÚ sa
pre občana zmení najmä to, že žiadosti bude podávať
na obecnom úrade podľa trvalého bydliska.

ZŠ Tajovského aktívne
za ochranu prírody

ním a kompostovaním bioodpadu môžeme
neškodným prírodným procesom získať kvalitné hnojivo.
Už aj malé deti tieto problémy veľmi citlivo
vnímajú. Každoročne preto pripravujeme na
škole informačné nástenky a distribuujeme
materiály občanom v meste a do obchodov.
Žiaci vyšších ročníkov vypracúvajú projekty
s tematikou ekológie a ochrany prírody, najmä
na hodinách prírodopisu, chémie a fyziky.
V budove máme stálu expozíciu najvydarenejších prác našich žiakov. Radi by sme sa
s našimi nápadmi podelili aj s ostatnými obyvateľmi Senca a túto výstavu prezentovali aj vo
verejných priestoroch.
Súčasťou nášho školského pozemku je aj
kompostovisko. Zrelý kompost sme využili
aj v týchto dňoch pri výsadbe mladých stromčekov. Žiaci mali možnosť sledovať dokumentárnu videokazetu o kompostovaní. K týždňu
vratných obalov sme pripravili krátku hudobno
– informačnú reláciu v školskom rozhlase.
O tom, že ekológia nám nie je cudzia, svedčí
aj fakt, že sme navštívili projekciu filmov s touto tematikou v Bernolákove, celoslovenský

Každoročne v novembri vyhlasuje Spoločnosť priateľov Zeme, so sídlom v Košiciach,
Celoslovenský týždeň kompostovacích aktivít
a týždeň za vratné obaly. Už tradične sa zapojila aj naša ZŠ na Tajovského ulici v Senci.
Najväčší podiel komunálneho odpadu v SR
tvoria práve obaly (cca 45 percent objemu).
V posledných rokoch sa zvýšila produkcia komunálnych odpadov v značnej miere aj z dôvodu expanzie jednorazových nápojových
obalov. Nehovoriac o tom, že ak si občan kúpi
denne jeden nápoj v tzv. PET fľaši (polyetylén), zaplatí za obal 5,- Sk naviac. Ročne je to
ale číslo podstatne vyššie – 1825,- Sk. Takýto
obal sa v prírode rozkladá stovky rokov.
Bioodpad sám o sebe je neškodný, ale jeho
zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu
a vyhadzovaním do kontajnerov škodíme
životnému prostrediu. Prispievame negatívne
k zvýšeniu nekontrolovateľných reakcií na
skládkach a v spaľovniach. Naopak vytriede-

Z 1300 členov
na výročnej schôdzi 85
Výročné zhromaždenie členov Slovenského Červeného kríža v Senci sa uskutočnila 27. novembra. Z celkového počtu 1300 evidovaných členov pozvanie prijalo
85. Prihovorili sa k nim pozvaní hostia – Ing. Jozef
Elšík a MUDr. Eva Hučalová. O príjemné spestrenie
večera sa postarali žiačky ZŠ Tajovského ulici v Senci.
Členovia SČK prijali výročnú správu za rok 2002,
ktorú vypracoval a prečítal pán Guryča, finančnú
správu, ktorú prečítala pani Tkáčová, a zároveň prijali
aj rozpočet na rok 2003 a návrh na zloženie výboru
SČK v Senci na budúci rok.
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Senci, dostali všetci členovia výboru SČK a aktivisti
od zástupcov Mestského úradu Ing. Jozefa Elšíka
a Ladislava Nádaského pamätné postriebrené pečate
za ich doterajšiu nezištnú prácu v SČK.
Je čas Vianoc, radosti a lásky, blíži sa Nový rok. Ľudia

Kristína Dugovičová

myslia na svojich rodinných príslušníkov, známych,
hlbšie siahajú do svojich peňaženiek a obdarúvajú
nielen blízkych, ale pomáhajú deťom z domovov alebo
postihnutým ľuďom. My by sme sa pri tejto príležitosti chceli poďakovať darcom krvi, ktorí bezplatne
venovali svoj najcennejší dar, členom SČK, že svojimi
príspevkami podporujú neziskovú organizáciu a tým
pomáhajú nielen v jej miestnych aktivitách, ako sú
odbery krvi, posedenia pre darcov, členov, starších
členov SČK, atď. Ale podporujú aj ľudí postihnutých
povodňami alebo vojnou v zahraničí. V neposlednej
rade patrí vďaka aj organizáciám, podnikateľom i občanom Senca, ktorí finančne alebo iným spôsobom
podporujú náš miestny spolok SČK, obzvlášť zástupcom Mestského úradu v Senci a redakcie Senčan.
Ďakujeme a zároveň vám želáme príjemné prežitie
Vianočných sviatkov v kruhu vašich najbližších a v
novom roku 2003 veľa zdravia, lásky, porozumenia
a splnených prianí.
Predsedníctvo SČK v Senci

Cena AMIS 2002
pre Senčanku
Koncom novembra získala Cenu AMIS
(Asociácia mikropôžičkových inštitúcií
Slovenska) za rok 2002 Gabriela Revická.
Podnikateľka zo Senca založila v roku
1996 cestovnú kanceláriu CK Tricio s
orientáciou na dovolenky na Slovensku.
Po skromných začiatkoch sa G. Revická
dopracovala do štádia, že dnes už spolupracuje so stovkami ubytovateľov. Pritom
nestagnuje, ale ďalej realizuje nové nápady, píše o cestovnom ruchu a rozširuje
ponuky kancelárie. Po absolvovaní školenia Nadácie Integra požiadala G. Revická
o mikropôžičku, ktorá jej umožnila presťahovať kanceláriu zo Senca do Bratislavy,
viac cestovať a komunikovať s ubytovateľmi, objavovať nové možnosti služieb.
(kd)
festival „Ekotopfilm 2002“. Zapojili sme sa
do akcií „Strom života“, do súťaže „Poznaj
a chráň“ a „Ekohliadka 2000“. Zorganizovali
sme školskú súťaž v poznávaní drevín Náučného chodníka pri ZŠ Tajovského. Každoročne na úspešne zapájame do biologickej či
chemickej olympiády. Zber papiera prebieha
na našej škole podľa potreby dva až trikrát za
školský rok a za získané finančné prostriedky
vybavujeme školu učebnými prostriedkami.
Našich žiakov vedieme k uvedomeniu si nutnosti
ochrany prírody. Možno si práve teraz pomyslíte,
že je to nedostačujúce. Deti stále ničia mestskú
zeleň, poškodzujú stromy. Uvedomme si, že je
to mravenčia a dlhotrvajúca práca. Spolupráca
rodičov, školy a rôznych organizácií je nevyhnutná. Lásku k prírode musí človek cítiť. To, čo teraz
do detí vložíme, zúročíme možno až po rokoch.
Chce to však aj osobný príklad a trpezlivosť nás
dospelých, nielen učiteľov, ale všetkých občanov
nášho mesta. Veď za to, aké životné prostredie
bude na Zemi o niekoľko rokov, sme zodpovední
všetci.
Mgr. Oľga Kráľová
Mgr. Janula Pisoňová

Deň otvorených dverí
na Mlynskej
Pre rodičov a budúcich prvákov, ktorí budú
navštevovať v školskom roku 2003/2004
základnú školu, organizuje ZŠ Mlynská Deň
otvorených dverí. Uskutoční sa 16. januára
2003 počas celého dňa. V dopoludňajších
hodinách sa od 9:15 do 11:40 hod. môžu rodičia s deťmi zúčastniť prehliadky priestorov
školy a podľa záujmu navštíviť vyučovacie
hodiny. Neskôr od 14:00 do 17:00 hod sa
bude konať beseda s vedením školy a návšteva učebne informačno-komunikačných
technológii. Do 1. ročníka budú môcť rodičia
svoje ratolesti zapísať 23.-24. januára od 15:
00 do 18:00 hod.
(kd)
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V mestskej galérii
Gabriel Szakál
Návštevníci galérie mesta Senec (MsKS, prvé
poschodie) sa do konca roka budú môcť pozrieť na fotografické videnie sveta Gabriela
Szakála. Expozíciou s názvom „Krása prírody
– časť 1“ upozorňuje autor na prírodu, na kto-

Dokončenie zo s. 1
pre Mikuláša, ktorý všetko hodnotil
a odmeňoval. Senecké deti všetkým
dokázali svoju šikovnosť a odvážnosť.
Spolu s moderátormi nakoniec pripravili pre Mikuláša pestrý program.
(Obsahoval spev, recitovanie, štipku
rapu, ba dokonca aj vtip.)
Nechýbal ani ohňostroj ako symbol
slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka v Senci. Prišiel medzi
nich i primátor Ing. Jozef Elšík, ktorý
všetkým vyjadril vďaku za to, že sa zúčastnili tejto slávnostnej chvíle. Deťom
poprial veselého Mikuláša a krásne
Vianoce. Pri samotnom rozsvecovaní
vyslovil prosbu seneckým anjelom, aby rozsvietili
vianočný stromček. Tí jeho želanie vypočuli.

rej krásu stále viac a viac zabúdame. Ponúka
nám preto sériu prírodných fotografií zhotovených pri potulkách slovenským krajom, ako sa
píše v úvode výstavy. Na mesiac máj pripravuje G. Szakál druhú časť výstavy, v čiernobielom prevedení a na inú tému.
(kd)

Prežite v zdraví Nový rok
Čas Vianoc a príchod Nového roka je predo
dverami. Toto jedno z najkrajších období roka
prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru
pokoja a pohody. Dovoľte preto aj nám, aby
sme Vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si Vám však dovoľuje dať niekoľko dobrých
rád, aby sme tieto sviatky skutočne prežili v pokoji a pohode.
Ako vyplýva z dlhodobých prehľadov požiarovosti zimné obdobie je spojené so zvýšeným
počtom požiarov v bytových priestoroch. Jednou z príčin týchto požiarov činnosti spojené
s vykurovaním a používaním rôznych ohrievacích a vykurovacích telies.
Nezabúdajme však počas sviatkov ani na naše
deti. Snažme sa im čo najviac venovať a popri
tom dohliadnime, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe alebo niekomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc,
rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán
a podobných ohňostrojných telies sú pomerne
ľahko dostupné v predaji a mnohokrát ich aj
my samotní rodičia deťom zadovažujeme. Tieto telesá sú pri neodbornej manipulácii veľmi
nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržiavaní bezpečnostných opatrení spôsobiť
ujmu na zdraví, či požiar bytu, domu alebo
iných priestorov.
Aj tento rok tak ako každý predošlý budú nad
vašou bezpečnosťou aj počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na
ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia
môžete s dôveru obrátiť. Veríme však, že ich
pomoc potrebovať nebudete.
Kolektív príslušníkov oddelenia požiarnej
prevencie OR HaZZ v Pezinku

Po slávnostnom akte nasledovalo pásmo vianočných
piesní v podaní speváckeho zboru RADOSŤ. Ich
predstavenie sa však prelínalo s programom v MsKS,
tak sa väčšina obecenstva odobrala na teplejšie
miestečko. Okrem už známych tanečníkov vystúpil
aj kúzelník.
Mikulášske dianie v meste v predvianočný čas
podporila ČSOB. Okrem toho, že venovala deťom zo
Senca množstvo darčekov, riaditeľka pobočky ČSOB
v Senci Melánia Baroková odovzdala pred očami
návštevníkov Mikulášskeho programu finančný dar
do rúk Jany Valentovej. Majsterka Slovenska v tenise
vozičkárov z roku 2001, ktorá pochádza z neďalekého
Chorvátskeho Grobu, obdržala šek na 20 tisíc korún.
ČSOB tak pokračuje vo svojej dlhoročnej podpore
slovenských telesne postihnutých športovcov, ktorí
reprezentujú našu krajinu na najvýznamnejších súťažiach sveta.
Marcela Struhárová

Predvianočný školský klub
Výklady v meste sa skvejú vo vianočných svetlách
a ozdobách. Svojimi prácami prispeli v obchode
s detským ošatením aj deti zo školského klubu ZŠ
Tajovského v spolupráci so svojimi vychovávateľkami. Neostalo však pri prezentácii výtvarného
nadania iba v spomínaných priestoroch.
Skrsla myšlienka a k realizácii bol iba krôčik. Prvýkrát sa v priestoroch ŠK uskutočnila vianočná

burza. Na nej si deti, rodičia i okolité školy a školské
zariadenia mohli v čase od 9.12. do 13.12. 2002
pozrieť a aj kúpiť prekrásne vianočné ozdoby, pozdravy, svietniky, podložky, obrazy. Nechýbali ani
medovníkové domčeky, rybičky či stromčeky.
Vianočná burza priniesla mnohé nápady a námety.
Za celým úsilím stojí človek so svojou myšlienkou,
ochotou, tvorivosťou a obetavosťou. A práve týmito
vlastnosťami disponujú vychovávateľky zo ZŠ
Tajovského.
Monškov

Predajňa EL-TRAS
s elektroinštalačným tovarom a svietidlami
po desaťročnom fungovaní ďakuje cteným zákazníkom za prejavenú dôveru.
K príjemnému prežitiu Vianočných sviatkov ponúkame veľký výber
adventných svietnikov, ako aj vianočných svietidiel a náhradných žiaroviek.
Pre Vašich blízkych Vám radi pomôžeme vybrať zo širokého sortimentu
svietidiel, stolných lámp, lustrov, ručných lampášov a úsporných žiariviek.

Želáme Vám veľa spokojnosti, pohody a šťastia v novom roku 2003.
EL-TRAS, Senec, Pribinova 13, tel.: 4592 5618
Pondelok-piatok: 7.00-17.30, sobota 7.00-12.00 hod.
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Vianoce s Radosťou

Vianočná nálada
s umelcami ZUŠ
Senec sa v posledných rokoch stáva nielen
kúpeľným mestom, ale aj kultúrnym. Týmto
trendom nežije len začiatok letnej sezóny, ale
typickým predstaviteľom je zimné obdobie.
Hlavne obdobie adventu.
Svoje umenie tu predstavujú individuálne
osobnosti, ale aj rôzne inštitúcie. Samozrejme,
základné školy a základná umelecká škola.
Dňa 11.12.2002 to boli práve oni, kto svojich
návštevníkov vítal v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Senci a ponúkal práce
svojich zverencov. Svoje miesto si tu našla
keramika, čipka, ručne zhotovené sviečky či
vkusné pozdravy.
Vianočná a sviatočná atmosféra v nás zostala
i v priestoroch kinosály, ktorú do posledného
miesta zaplnili rodičia, babky, dedkovia, súrodenci či spolužiaci. Proste všetci, ktorí majú
radi hudobnú klasickú i modernú krásu.

Prvé miesto opäť pre ODEMAT
Seneckí obchodníci si rok od roku dávajú
čoraz viac záležať na vianočných výkladoch.
Zhodli sa na tom členovia podnikateľskej
komisie pri Mestskom úrade v Senci, ktorí
v jedno chladné decembrové dopoludnie
hodnotili tohtoročnú vianočnú výzdobu.
V súťaži o najkrajší vianočný výklad porotcovia udelili prvé miesto obchodu ODEMAT
(Lichnerova ul.). Majiteľka Mária Matláková
pri preberaní ocenenia (na snímke) priznala, že vianočný výklad je naozaj jej srdcovou
záležitosťou. Na druhom a treťom mieste
sa umiestnili už tradične krásne výklady
z Lichnerovej ulice. Drogéria Helena zaujala
sériou rôznofarebných výkladov a komplexným riešením výzdoby exteriéru obchodu. Za
prepracovaný malebný výtvor v malom výklade získal ocenenie obchod TOGA Centrum.
Vzhľadom na vzrastajúci záujem o vianočné

O takýto prejav sa postarali žiaci, ktorí predviedli svoje umenie ako v hraní na hudobný
nástroj, tak aj v speve, tanci a v literárno-dramatickom stvárnení postáv.
Podujatie malo u publika veľkú odozvu. Odmenou im bol potlesk a dobrý pocit, že niečo
dokázali. Mnohé z detí muselo totiž bojovať so
stresom a strachom. Všetci to zvládli. Ostáva
nám iba dúfať, že sa na budúce adventné obdobie stretneme zas.
Monškov
zdobenie (viac girlánd, svetiel a iných efektov
než po minulé roky) môžeme očakávať, že
do tradičnej trojice ocenených obchodov
budúci rok prenikne aj niekto nový. Pripustili
to členovia komisie, ktorí pri hodnotiacej prehliadke mestom vyzdvihli súkromné aktivity
vo vianočnej výzdobe najmä pešej zóny.
(kd)

Úplne prvý vianočný koncert usporiadala Súkromná základná
umelecká škola Štúdio tanca a tanečný súbor SETAS Renáty Madaraszovej 7. decembra v Kultúrnom dome v Senci. Do programu si
pozvala súbor Lastavica z rakúskeho Parndorfu, v ktorom tancujú
aj štyria členovia seneckého SETAS-u. Súbory spolupracujú na základe družobného partnerstva medzi Sencom a Parndorfom.

Biele vločky si poletujú jemne v povetrí a nad Sencom
sa vznáša atmosféra Vianoc. Na stole svietia už tri
sviečky a strieborná nedeľa odpočítava minúty do
začatia krásnej slávnosti. Slávnosti Vianoc s Radosťou. Nie fyzická radosť, ale radosť duchovná, ktorá
ruka v ruke so speváckym zborom Radosť otvorila
15. decembra o 15:00 hodine srdcia plnému hľadisku
kinosály v MsKS.
Ferko Podolský, otec zboru, skromne predstavuje
umenie svojich zverencov, ktorí v plnej mohutnosti
spolu s Mišelou H. uviedli pieseň Nebráňme v láske.
Malí speváčikovia, Dominika, Nina, Lenka, Lucia, Paťka, Dávid a iní, rozozvučali svoje hlásky, ktoré sa ako
rozhodené perličky kotúľali z piesne na pieseň. Nebol
by to zbor Radosť, keby ostal iba pri piesňach. Zimné
vločky zvonka akoby vtancovali na pódium v podaní
najmenších členov zboru. A ako to už v prírode býva,
malé vločky striedali väčšie a vznikla z toho chumelica v choreografii Karin Krigovskej.
Snehovú chumelicu (obrazne povedané) „upratávala“ profesionálnym a jemným šarmom pani Mária
Schlosserová, ktorá sviatočnej atmosfére vdýchla
eleganciu, takt a množstvo vinšovačiek a príbehov
s vianočnou tematikou.
Elegancia tanca striedala duetá v podaní sestier Vojtkových či Ostatníkových, angličtina sa premieňala so
slovenčinou a tá zas kontrovala neodmysliteľnému
hosťovi, pomaly už stálici zboru, Jozefovi Benedikovi
a jeho talianskym ľubozvučným piesňam.
Aká by to bola oslava bez mixu kolied, Jingle Bells,
Adejte Fidelse a, samozrejme, Tichá noc, ktorá sa
niesla v tme a odrážala sa od svitu prskaviek a spievajúceho publika.
Tri sviečky v adventnom venci, symbolizujúce pokoj,
vieru, lásku, dohoreli, ale ako povedal v priebehu slávnosti viceprimátor mesta Ladislav Nádaský, duchovná
obnova spoločnosti je stále aktuálna. A tak štvrtá
sviečka, symbolizujúca nádej, na všetkých čakala
nielen v tieto vianočné sviatky, ale aj mnoho ďalších
adventných období.
Čas vianočný mal svoje čaro nielen na živom vystúpení zboru Radosť, ale na CD-čku Vianoce s Radosťou
II, vydanie ktorého podporil pán Ľ. Jasenovec. Piesne
zboru tak ostali nielen na pódiu, ale sa usadili aj v našich domovoch.
Monškov

Žiaci Základnej školy Mlynská pripravili pre rodičov a priateľov
osobitú mozaiku tanečných, speváckych či hereckých vystúpení
v seneckom Kultúrnom dome. Miesto striktného perfekcionizmu
ponúkli v piatok 13. novembra kokteil zábavy, nadhľadu, uvoľnenosti, pozitívnej energie. Pred vstupom do sály vítali divákov
medovníkmi.
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Dokončenie zo s. 1
Rodičia jazykovej triedy 5.A na Mlynskej ulici
v Senci hneď na prvom triednom aktíve rodičov rozhodli, že triedu, v ktorej ich deti strávia
päť rokov detstva a vzdelávania, vymaľujú,
nalakujú sokle, opravia tabuľu, kúpia obrúsky
na pracovné stoly. Ekonomická situácia
dnešných rodín je rôzna, preto sa mamičky
pani Kalužová a pani Usačevová rozhodli
sponzorsky prispieť na rekonštrukciu triedy.
Pani Machová finančné prispela na to, aby sa
do triedy zakúpili potrebné školské pomôcky.
Trieda pôsobí esteticky, príjemne sa v nej učí,
prostredie si pochvaľujú nielen žiaci, ale aj
učitelia. Štedrým mamičkám – sponzorkám
úprimne ďakujeme.
PhDr. Oľga Uhlárová
triedna učiteľka 5.A, ZŠ Mlynská 50 v Senci

Program akcií pre záhradkárov
na rok 2003
26.1. 18:00 Beseda spojená s premietaním videokaziet
v ľudovej škole umenia na tému „Zelenina a ovocie, choroby
a škodcovia“.
7.2. 18:00 Beseda spojená s premietaním videokaziet v ľudovej škole umenia na tému „Rez ovocných drevín“.
16.2. 14:00 Výročná členská schôdza našej ZO SZZ v jedálni
ZŠ Tajovského ulici v Senci.
21.2. 18:00 Prednáška spojená s besedou na tému „Jarné
ošetrenie ovocných stromov“.
7.3. 18:00 Beseda spojená s premietaním videokaziet v ľudovej škole umenia na tému „Marhule a broskyne, ostatné
kôstkoviny“.
23.3. 9:00 – 20:00 26. ročník výstavy vín z regiónu Senec
a jeho okolie, v jedálni ZŠ na Tajovského ulici v Senci.
- výdaj fliaš bude v Dome záhradkárov 7.3. po besede a premietaní videokaziet, 8.3. (10:00 - 13:00).
- preberanie vzoriek bude 14.3. (17:00 - 20:00) a 15.3. (9:
00 - 13:00) v Dome záhradkárov.
Apríl 2003 Podľa záujmu záhradkárov sa uskutoční zájazd
do Trenčína na akciu „Záhradkár“, v auguste na „Agromkomplex“ v Nitre a na celoslovenskú výstavu „Jablko roka“
v Bojniciach. Presné termíny budú včas oznámené.
Jeseň 2003 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Upresnený
termín sa čitatelia dozvedia v novinách Senčan, Senecko,
ako aj miestnym rozhlasom a vývesnými plagátmi.
Výbor ZO SZZ 6-13

Matičné okienko
Miestny odbor Matice Slovenskej v Senci praje všetkým
čitateľom novín Senčan a všetkým ľuďom dobrej vole krásne
prežitie Vianočných sviatkov a veľa šťastia, zdravia a lásky
počas celého budúceho roka 2003
Program aktivít miestneho odboru Matice Slovenskej
v Senci
Plán činnosti MOMS v nasledujúcom období:
- Novoročnú slávnostnú atmosféru si môžeme predĺžiť na
koncerte zboru zo Suchej nad Parnou, ktorý sa uskutoční
v evanjelickom kostole 5. januára 2003 o 15:00 hod. Pozývame všetkých, ktorí majú radi krásny spev v krásnom
prostredí.
- 12. januára 2003 o 15:00 hod. bude v Kultúrnom dome
v Senci Slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 10. výročia
vzniku Slovenskej republiky, na ktorú srdečne pozývame
nielen všetkých Matičiarov, ale všetkých občanov.
- Už 12. Matičný ples chystáme 25. januára o 19:00 hod.
v Hoteli Senec. Dobrá hudba je zabezpečená a vstupenky
v hodnote 470 Sk (v cene je zarátaná večera, káva a kapustnica) si môžete od 7. januára 2003 zakúpiť v Mestskej
knižnici v Senci.

II. ročník Miss Baby
Posledné roky v našom meste patria
v podstatne väčšej
miere ako po iné
roky kultúre. Ich
organizátori sú kolektívy i jednotlivci.
V každom prípade je
príjemné konštatovať,
že sa je na čo dívať,
aj keď niekedy s určitými
výhradami.
Nikto z nás však nie
je dokonalý a učíme
sa po celý život.
Snaha podchytiť mládež v modernom prejave sa pokúša Jolana Saltiel. Z jej aktivít vzišiel Slávik, Mister,
Miss Valentín, ako aj Miss Baby, ktoré slávilo 23.
novembra svoj II. ročník. Podujatia J. Saltiel sú už
známe, o čom svedčí aj množstvo divákov.
Otvorenie II. ročníka Miss Baby patrilo D. Hokšovej,
S. Mokošovej a najmladším členom skupiny ESO pod
taktovkou Ľ. Tothovej. Poďakovanie za už spomínané
kultúrne podujatia vyjadril aj primátor mesta Ing.
Jozef Elšík. Počas štyroch disciplín 17 účastníčok sú-

ťaže sa vystriedalo aj množstvo zaujímavých mladých
umelcov. V. Henteková, L. Szabová, Diana a Iveta,
skupina BSG, SETAS, ESO, P. Paris, V. Faluši. Kým
spomínaní boli protagonistami spevu a tanca, oživenie prinieslo baletné vystúpenie K. Tairovičovej. Aj
napriek určitým technickým zádrhelom bolo podujatie
milé a zaujímavé pre dnešnú mládež.
Na podporu tohto podujatia sponzorsky prispeli:
Mesto Senec, J. Saltiel, Belzár, Surf, Varga, Bonaparte, Kvál, Benkovský, Tw2 a, samozrejme, rodičia
súťažiacich detí.
Aktivity podobného rázu sú na oživenie vždy vítané
a možno by nezaškodilo vytvoriť aj inú súťaž. Žeby
Miss vedomosti?!
monškov

Maďarské literárne osobnosti v Senci
V nahustenom programe spoločenských, kultúrnych
a iných aktivít v ostatnom období zaniklo zopár
podujatí, ktorým sa v tlači neušlo miesto, ale dozaista
stáli za zmienku. V mesiaci osláv 750. výročia mesta
Senec k nim patrili pozoruhodné literárne večery pre
maďarských Senčanov. V mestskej galérii sa mohli
v pravom slova zmysle zoznámiť s literátmi Vojtechom Kondrótom, Sándorom Gálom a Györgyöm
Ferdinandym.
Pretože išlo o významné výročie mesta, pozvanie
organizátorov podujatí dostali ľudia spätí so Sencom:
Vojtech Kondrot tu maturoval a Sándor Gál istý čas žil
(práve v období, keď mu vyšla prvá básnická zbierka).
Stretnutie s oboma viedla 18. októbra redaktorka
Slovenského rozhlasu Eva Lacza. V príjemne nabitom
ovzduší sa Senčania mohli cez otázky a odpovede
zoznámiť s tvorbou oboch hostí. Nenútené a pútavé
rozprávanie nemohlo nudiť ani literárnych „zelenáčov“. Najmä V. Kondrót zaujal veselou povahou, a tiež
improvizovanými prekladmi maďarských básní do
slovenčiny. Pri odchode zanechal v kronike Mestskej
knižnice v Senci takýto odkaz: „Po rokoch v Senci
– Senec už sen si!“ Program doplnili deti literárneho
krúžku pri mestskej knižnici. Recitovali Kondrótove
pôvodné básne a Gálove preklady maďarských básnikov do slovenčiny.
Dalšia literárna lahôdka nenechala na seba čakať dlho.
Ešte v októbri priviedli organizátori z Mestskej knižnice v Senci, Csemadoku, Ministerstva kultúry SR
(finančne prispelo aj Ministerstvo kultúry Maďarskej

republiky) Györgya Ferdinandyho. Po programe v bratislavskom Maďarskom kultúrnom inštitúte bol Senec
druhým miestom pobytu maďarského spisovateľa. Do
plnej mestskej galérie pritiahol popredný predstaviteľ
maďarskej tzv. západnej literatúry aj učiteľov maďarského jazyka z okolia. O zväčša autobiografickom
diele sa s autorom rozprávala redaktorka Maďarského
rozhlasu Katalin Kulcsár. György Ferdinandy spomínal
na podstatné súkromné i pracovné momenty v živote.
„Veľmi úprimný, čistý človek,“ tak ho charakterizovali
návštevníci literárneho večera. Večer po skončení literárnej besedy prejavil záujem ochutnať prvýkrát v živote bryndzové halušky, o ktorých už veľa počul. To,
že si Maďar, žijúci v Puerto Ricu, objednával slovenské
národné jedlo vo francúzskej reštaurácii v Senci z nemeckého menu, dozaista potešilo každého kozmopolitne zmýšľajúceho svetoobčana.
(kd)

Spisovateľ György Ferdinandy sa narodil v Maďarsku. Ako mladý človek
emigroval v päťdesiatych rokoch do Francúzska a vo francúzštine úspešne
literárne tvoril (získal Cenu A. S. Exupéryho). Neskôr sa presťahoval do Puerto Rica, kde 40 rokov vyučoval na univerzite. Po čase strávenom v cudzine
si uvedomil, že by mal začať písať v materinskom jazyku a posledné desaťročie jeho tvorbu objavujú maďarsky hovoriaci čitatelia vo Východnej Európe.
V súčasnosti žije pol roka v Puerto Ricu, pol roka v Pešti – v Maďarsku mu
vychádza jedna kniha ročne. Nedávno mu vyšla v slovenskom vydavateľstve
Kaligram monografia.
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa

Jakub Fetai, Adam Púchovský
Dominika Víteková, Hana Tamara Žáková

Manželstvo uzatvorili

Jana Pocsová - Štefan Jakubko
Silvia Seböková - Gabriel Pintér
Monika Čambalová - Mathew Ho Nuhse

Navždy nás opustili

Zoltán Petrovič, Mária Janošovičová
Mária Krušinská, Dušan Badinský
Rozáluia Madarásová, Margita Kiššová
František Jankovič, Ján Norulák
Pavol Nosko, Andrej Rakovský

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci blahoželá
svojim jubilantom:
Molnárová Alžbeta
Kodayová Mária
Máarová Alžbeta
Buchta Štefan
Vietorisová Judita

60 rokov
70 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Senci

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa 18. novembra
prišli rozlúčiť s našim drahým

Klub dôchodcov

Ďakujeme Vám za úprimné prejavy účasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ.
Manželka Mária, dcéry Andrea, Beata
a syn Zoltán s Gabikou

Hegyi Imrich
Kodayová Mária
Klásek Štefan
Haršányiová Stázka

Borošová Eva
Buchta Štefan
Viatorisová Judita
Struhárová Eva
Justová Antónia
Móroczová Mária
Molnárová Barbara

50 rokov
70 rokov
60 rokov
65 rokov

80 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
60 rokov
65 rokov
60 rokov

Zoltánom Petrovičom

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym i spolupracovníkom firmy Holger
Christensen, ktorí sa 5.12. prišli rozlúčiť s naším drahým

Dušanom Badinským,

ktorý nás náhle a bez rozlúčky opustil.
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Dňa 11.1.2003 sa dožíva krásneho životného jubilea – 85
rokov

Margita Koláriková.

Srdečne blahoželajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatní
príbuzní.
Dňa 16. decembra uplynie rok odvtedy, keď
nás navždy opustila naša drahá

Veronika Pintérová

Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom
a známym, ktorí prišli na
poslednej ceste odprevadiť
nášho drahého zosnulého

Františka Jankoviča

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina

Venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac január 2003
Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom
večerného a 1/2 hodinu pred detským filmovým predstavením.
ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ
2. štvrtok ZNAMENIA (SIGNS)
Nadprirodzený sci-fi thriller od režiséra a scénaristu filmu Šiesty zmysel.
USA MP 100 min. Vstupné: 70,- Sk
3. piatok KOCKA 2
Odkryte doposiaľ nepoznané pocity strachu
vo voľnom pokračovaní šokujúceho sci-fi thrilleru Kocka...
Kan. MP-15 95 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk
4.-5. sobota - nedeľa BOZK DRAKA
Každý trest si nájde svoj zločin. V hlavných
úlohách Jet Li, Bridget Fonda.
Franc. /USA MP 98 min. Vst.: 65, 66, 67,- Sk
6.-7. pondelok - utorok DON´S PLUM BAR
Leonardo di Caprio, ako ho nepoznáte. Film,
ktorý je v Amerike zakázaný.
USA MP-15 89 min. Vstupné: 60, 61, 62,- Sk
9,-10, štvrtok - piatok ROAD TO PERDITION
Pre každého syna je otec hrdinom. V hlavných
úlohách: Tom Hanks, Paul Newman.
USA MP 110 min. Vstupné: 60. 61, 62,- Sk
11.-12. sobota - nedeľa

MR. DEEDS NÁHODNÝ MILIONÁR

Deeds netuší, že mu Pem niečo dôležité tají.
V hlavných úlohách: Adam Sandler a Winona
Ryder.
USA MP 97 min. Vstupné: 60, 61, 62,- Sk

13.-14. pondelok - utorok GURU
Ako pustiť tigra z klietky. Keď hovorí on, ženy
počúvajú. USA MP 90 min. 65, 66, 67,- Sk

30.-31. štvrtok - piatok
1.-2. febr. sobota - nedeľa

16.-17. štvrtok - piatok SANTA CLAUS 2
Hľadá sa pani Clausová. Pokračovanie úspešného filmu z roku 1994.
USA MP 110 min. Vstupné: 70,- Sk

Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka Harryho Pottera.
USA MP 161 min. Vstupné: 75, 76, 77,- Sk

18.-19. sobota - nedeľa SLADKÁ ALABAMA
Na ceste k láske je vždy niekoľko obchádzok...
Niekedy aj prvá láska musí dostať druhú šancu. Romantická komédia.
USA MP 108 min. Vstupné: 70, 71, 72,- Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

20,-21. pondelok - utorok

HOLLYWOOD - HOLLYWOOD

Hollywoodske hviezdy prvej veľkosti ako ich
nepoznáte, prichádza na Slovensko. Pozadie
odhalené. USA MP 101 min. 60, 61, 62,- Sk
23,-24, štvrtok - piatok NAVŠTEVNÍCI

CESTA DO AMERIKY
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Zo stredovekého Francúzska do moderného
Chicaga. Z blata do kaluže. V hlavnej úlohe
Jean Reno.
Franc. MP 88 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk
25.-26. sobota - nedeľa PLES PRÍŠER
On je kat, ona manželka muža, ktorého on
popravil... Fantastické herecké výkony, silný
príbeh. USA MP 131 min. Vst.: 65, 66, 67,- Sk
27,-28, pondelok - utorok FANTÓM PARÍŽA
Dokáže Gérard Depardieu poraziť najobávanejšieho zločinca parížskeho podsvetia?
FRANC. MP-15 100 min. Vst.: 65, 66, 67,- Sk

HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA

5. nedeľa o 15:30 hod. MONSTERS a.s.
Vždy sme sa báli strašidiel, ktoré tam na nás
číhajú. Americký film 95 min. Vstupné: 40 Sk
19. nedeľa o 15:30 hod. LILO A STITCH
Aj vaše zvieratko pochádza z vesmíru? Úsmevný príbeh o blízkom stretnutí havajského dievčatka a malého zlomyseľného mimozemšťana
na úteku.
Americký film 85 min. Vstupné: 50 Sk
26. nedeľa o 15:30 hod.

MYŠIAK STUART LITTLE 2

Myšiak Stuart opäť v akcii.
Americký film 78 min. Vstupné: 50,- Sk
Základná organizácia Komunistickej strany
Slovenska v Senci ďakuje voličom za odovzdané
hlasy pre svojich kandidátov.
Blahoželá novozvolenému predstavenstvu mesta
Senec na čele s primátorom Ing. Karolom Kválom
a želá im veľa úspechov v ich náročnej práci pre
blaho občanov Senca.
Predseda ZO KSS v Senci
Mgr. Jozef Zrnek

10

SENČAN č. 12/2002

Informácia o štúdiu na Združenej strednej
škole v Senci v školskom roku 2003/2004
Združená stredná škola ponúka absolventom základných škôl možnosť študovať v školskom roku 2003/2004 v nasledovných štúdijných
a učebných odboroch:
V štvorročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou:
- 6431 6/00 Škola podnikania
- 2413 4/00 Mechanik strojov a zariadení
- 2414 1/00 Strojárstvo - stupňovitá príprava

- 2414 4/01 Strojárstvo
- 6411 4/01 Prevádzka obchodu
- 6476 4/00 Technicko-ekonomický pracovník
- 2675 4/00 Elektrotechnika
Prijatým študentom poskytujeme ubytovanie a celodenné stravovanie, využívanie telocvične, posilovne a športovísk.
Okrem toho združená stredná škola poskytuje služby:

V trojročných učebných odboroch ukončených záverečnou skúškou:
- 2433 2/01 Obrábač kovov - univerzálne obrábanie
- 5464 2/01 Strojný mechanik pre stroje a zariadenie
- 2466 2/02 Mechanik opravár pre stroje a zariadenie
- 2466 2/09 Mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá (automechanik)
- 2683 2/03 Elektromechanik pre rozvodné zariadenie
- 2683 2/04 Elektromechanik pre stroje a zariadenie
- 2687 2/00 Autoelektrikár
- 6460 2/02 Predavač rozličného tovaru
- 6475 2/00 Technicko-administratívny pracovník
Na uvedené trojročné odbory nadväzuje dvojročné maturitné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Ima 2002 végén
Adj Uram erőt, elegendőt,
szilárdat, soha el nem veszőt,
add már a legerősebb hitet,
fülünk halljon, ne legyen siket,
add a kitartást mindörökre,
hogy leborulva minden rögre
szeressük az Istent és hazát,
add, hogy a jó, s ne a durva szó
legyen szívünkben örök lakó,
add, hogy a hűség és szeretet
vezényeljen minden nemzetet,
add, hogy a szó és tett egy legyen,
egész földön, minden nemzeten,
add az igazat dúsan osztva,
belénk plántálva, sokszorozva,
add, hogy létünk cselekvő legyen,
bárhol éljünk-alföldön, hegyen,
adj szívünknek virágos tavaszt,
hol a jóság virágot fakaszt,
add, hogy a gyermek a szép jövőt
építse, a mindig eljövőt,
add, hogy hűen szeresse nemzetét
igaz hitét, s kik őt nemzették,
adj Uram erőt nekem s neki,
minden embernek, ki keresi
a hűség hitét minden tájon
és a szív örvendjen, ne fájjon,
adj Uram erőt míg itt vagyunk,
hisz ily kincset csak Tőled kapunk,
add, hogy az ember ember legyen
és az maradjon e szent kegyen!
Mgr. Katona Roland

- kurzy zvárania elektrickým oblúkom Z-E 1, plameňom Z-G1,
v ochrannej atmosfére CO2 Z-M1
- kurzy autoelektroniky
- diagnostiku motorových vozidiel
- zámočnícke a kovoobrábacie práce
- ubytovacie a stravovacie služby
- prenájom kancelárskych priestorov, telocvične, športovísk, jedálne
(svadobné hostiny, konferencie, plesy).
Adresa: Združená stredná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 4951, 02/4592 4953, 02/4592 4795
Fax: 02/45924958
�������������������������������������������

O putovný pohár
primátora mesta
V poradí už 10. ročník
volejbalového
turnaja
O pohár primátora mesta
Senec sa uskutočnil 27.
novembra 2002 v Združenej strednej škole SŠ
Senec. Táto tradícia v réžii
Mestského úradu a ZSŠ
Senec je veľmi obľúbená.
Aj tentokrát prijali pozvanie: OÚ Senec, ZSŠ a ZŠ
Tajovského, ZŠ Mlynská,
Gymnázium A. Bernoláka,
maď. Gymnázium a ZŠ A.
Molnára v Senci.
Športové zápolenie malo
vysokú športovú i ľudskú
úroveň, a tak usporiadatelia mohli vyjadriť svoju spokojnosť nielen na začiatku,
ale aj na konci podujatia.
Spokojnosť bola o to väčšia, že pohár ostal „doma“.
Riaditeľ ZSŠ Ing. V. Kovalovský ho opäť odovzdal
D. Ištvániovej. Na druhom
mieste skončil OÚ Senec
a pekné tretie miesto si, po
zápolení so ZŠ A. Molnára,
odniesla ZŠ Tajovského.
Budúci 11. ročník poputuje
na ZŠ A. Molnára.
Sponzormi podujatia boli:
MÚ, ZSŠ, OÚ, VA-KO.
Monškov
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Všeobecne záväzné nariadenie
o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe § 6 ods. 6
a § 12 ods. 1 zák. č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení z neskorších zmien a doplnkov /ďalej
len „zákon“/ s použitím § 6 ods. 1 zák.č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva na rok 2003 pre mesto Senec
ako správca dane toto v š e o b e c n e z á v ä z n é n
a r i a d e n i e o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľnosti.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
1./ Správu dane z pozemkov, zo stavieb a bytov
vykonáva mesto .
2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podrobne podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti v meste Senec a tiež poskytovanie
daňových úľav pre rok 2003.
3./ Zdaňovacím obdobím pre účely tohto všeobecne
záväzného nariadenia je kalendárny rok 2003.
4./ Pre výpočet a vyrubenie dane je rozhodujúci stav
k 1. januáru 2003 pokiaľ ďalej nie je stanovené inak.

§2
1./ Daňovníkmi sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 2 zákona - pokiaľ ide o daň z pozemkov, ktorí sú uvedení
v ust.§ 7 zákona - pokiaľ ide o daň zo stavieb a tí,
ktorí sú uvedení v ust.§ 11a zákona -pokiaľ ide o daň
z bytov.
2./ Do 31. januára 2003 je povinný podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľnosti daňovník, u ktorého
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti.
3./ Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od
dane z nehnuteľnosti v daňovom priznaní.
4./ Daňovník, ktorý uplatňuje nárok na oslobodenie
od dane z nehnuteľnosti podľa § 4 ods. 7, § 9 ods.5 a
§ 11c ods.2 podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti
každoročne, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania.
5./ Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane
podľa § 4 ods. 2, § 9 ods 2 a § 11c ods. 2 zákona
v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.

DRUHÁ ČASŤ
Základ dane a sadzba dane
Daň z pozemkov
§3
Spôsob zistenia základu dane z pozemkov je uvedený v ust. § 5 zákona. Na určenie druhu pozemkov,
ich výmery a ceny je rozhodujúci stav k 1. januáru
2003. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada okrem prípadov podľa
§ 4 ods. 2 zákona.
1./ Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a/ u ornej pôdy, chmelníc, viníc, ovocných sadov:
0,75% zo základu dane
b/ u trvalých trávnych porastov: 0,25% zo základu
dane
Základom dane u týchto pozemkov je cena pôdy
určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov
v m 2 a ceny pôdy zistenej za m 2 odvodenej od
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa
platných cenových predpisov
c/ záhrady: 0,10 Sk x koef. 3.5 = 0,35 Sk
d/ u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske
lesy: 0,25% zo základu dane
e/ u rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch: 0,25% zo základu
dane.

f/ zastavané plochy a nádvoria: 0,10 Sk x koef.3.5
= 0,35 Sk
g/ stavebné pozemky: 1,- + 50% = 1.50 x koef. 3,5
= 5.25 Sk
h/ ostatné pozemky: v zastavanej časti mesta 0,10
Sk x koef.3.5 = 0,35 Sk
mimo zastavanej časti mesta 0.10 Sk + 100% =
0.20 Sk

Daň zo stavieb
§4
Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m 2 dani podliehajúcich, a to podľa
stavu k 1. januáru 2003.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa
stavba prestala užívať.
Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý
i začatý m 2 zastavanej plochy.
1/ 1,- x koef.3.5 = 3,50 Sk za stavby na bývanie
a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej
stavbe.
a/ Pre Svätý Martin, Horný Dvor sa základná sadzba
bude násobiť koeficientom 2 .
2/ 1,- Sk x koef.3.5 = 3,50 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb
na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu.
3/ 3,- Sk + 50% = 4,50 x koef.3.5 = 15.75 Sk za stavby
rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu, okrem oblasti Strieborného
jazera, kde bude sadzba 3,- Sk x koef.3.5 = 10.50 Sk.
4/ 4,- Sk - 25 % = 3,- x koef.3.5 = 10.50 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na
tieto účely postavené mimo obytných domov.
5/ 5,- Sk + 25% = 6,25 x koef. 3.5 = 21.87 Sk za
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú
poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu.
6/ 10,- Sk + 50% = 15 x koef.3.5 = 52.50 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu - pri administratívnych
budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto
sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na
administratívne účely.
7/ 3,- Sk + 50 % = 4,50 x koef.3.5 = 15.75 Sk za
ostatné stavby
8/ Pri stavbách uvedených v bode 1 až 7 sa základná
sadzba dane zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o
0,75 Sk za každé nadzemné podlažie.
9/ Pri stavbách uvedených v bode 2, 5 a 6, ktoré slúžia
na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
10/ Daň vypočítaná podľa odsekov 1, 3 a 4 sa zvýši
o 10,- Sk za každý m 2 podlahovej plochy, ktorá sa
využíva na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú
činnosť alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie na uliciach: Lichnerova, Mierové
námestie a Nám. 1. mája. V ostatných lokalitách sa
zvyšuje daň vypočítaná podľa uvedených odsekov o
7,- Sk za m 2 podlahovej plochy.

Daň z bytov
§5
1./ Predmetom dane z bytov v bytovom dome,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické
osoby sú:
a) byty a nebytové priestory

b) spoločné časti bytového domu alebo spoločné
zariadenia bytového domu alebo ich časti, len ak sa
využívajú na podnikateľskú, inú zárobkovú činnosť
alebo na prenájom.
2./ Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m 2 podliehajúca dani.
3./ Základná ročná sadzba dane z bytov za každý
aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru v bytovom dome, spločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového
domu je 1,- Sk x koef. 3,5 = 3,50 Sk.
4. Daň vypočítaná podľa odseku 2 a 3 sa zvýši o 10,Sk za každý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového
domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť,
inú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom.

TRETIA ČASŤ
Daňové úľavy
§6
1. Správca dane poskytne daňovú úľavu vo výške 50
% na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené z dôvodov uvedených v § 12 zákona.Doklady
preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňovej úľavy
predloží daňovník správcovi dane do 31. januára 2003,
t.j. do termínu predloženia daňového priznania.
2. Daňovú úľavu podľa odseku 1 správca poskytne na
základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy.
3. Správca dane poskytne daňovú úľavu 50 % na
záhrady, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní
občania /zák.č. 187/2000 Z.z./ alebo občania starší
ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu. Doklady preukazujúce dôvody
pre poskytnutie daňovej úľavy predloží daňovník
správcovi do 31. januára 2003 t.j. do termínu predloženia daňového priznania.
4. Správca dane poskytne daňovú úľavu 50 % z dane
zo stavieb a dane z bytov:
a/ ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto stavby nie sú subjekty povinné zo zákona /napr.
čisté zdroje elektrickej energie - vodná alebo veterná
elektráreň, stavby využijúce bioplyn/,
b/ na 2 roky nasledujúcich po roku v ktorom bol
zmenený systém vykurovania z pevných palív na
plyn, elektrickú energiu alebo systémy využívajúce
obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody /solárna,
veterná energia, biomasa a pod./, ak sa v dôsledku
týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,
c/ ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d/ na bývanie a bytov vo výlučnom vlastníctve sociálne odkázaných občanov, /zák.č. 187/2000 Z.z./
,občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP
a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov slúžiacich na ich trvalé bývanie, pokiaľ
nebývajú so zárobkovo činnými osobami /jediným
zdrojom príjmu je dôchodok/ a v dome alebo v byte
sa nepodniká alebo sa neprenajíma .
e/ z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých
občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S slúžiace
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňovej úľavy predloží daňovník správcovi do 31.januára
2003, t.j. do termínu predloženia daňového priznania.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
Vznik a zánik daňovej povinnosti
§7
1/ Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozho-

12

SENČAN č. 12/2002

dujúci stav k 1.januáru 2003. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada
s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods.2 a §
11c zákona /t.j. keď zaniká dôvod oslobodenia z dôvodu podnikateľskej činnosti, zárobkovej činnosti,
alebo z dôvodu prenájmu/.
2/ Fyzická osoba, alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť spávcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre
vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo
dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
3./ Za nesplnenie povinnosti uvedenej v odseku 2
správca uloží pokutu fyzickej osobe najviac 500,- Sk
a právnickej osobe najviac 5.000,- Sk.

Daňové priznanie
§8
1./ Daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť
k dani z nehnuteľnosti alebo u ktorého nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
na rok 2003 na Mestský úrad do 31.januára 2003.
Ak zaniknú podmienky na oslobodenie podľa § 4
ods.2 , § 9 ods.2 a § 11c zákona /keď sa pozemky
alebo stavby využívajú na podnikateľskú alebo inú
zárobkovú činnosť, alebo na prenájom/ v priebehu
roka, daňovík je povinný podať priznanie do 30 dní
od zániku oslobodenia.
2./ Daňovník, ktorý uplatňuje nárok na oslobodenie
od dane z nehnuteľnosti podľa § 4 ods. 7, § 9 ods. 5,
a § 11c ods. 2 zákona podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti každoročne.
3./ Daňovník je povinný podať daňové priznanie
vždy, ako ho na to správca dane vyzve.
4./ Ak priznanie nebolo podané včas, správca dane
zvýši vyrubenú daň až do výšky 10 % z daňovej
povinnosti.
5./ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky
okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si
sám vypočítať.
6./ V prípade ak je pozemok, stavba a spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového
domu v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane z pozemku, dane zo
stavby a dane z bytov je každá fyzická osoba alebo
právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu /§ 16 ods. 1 zákona/ .

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten,
ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnosť musia písomne oznámiť pred uplynutím
lehoty na podanie daňového priznania.
7./ Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona /orná
pôda, trávne porasty, lesné pozemky a rybníky/ sa
zaokrúhľuje na 100 Sk nadol. Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.

Vyrubenie dane
§9
1./ Daň z pozemkov ,daň zo stavieb a daň z bytov
vyrubí správca dane do 15. marca 2003 podľa stavu
k 1. januáru 2003.
2./ Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane
podľa § 4 ods.2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2 v priebehu
roka, správca dane vyrubí za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po podaní priznania.
3./ V osobitne zložitých alebo odôvodnených prípadoch môže správca dane lehoty uvedené v odseku 1
a 2 primerane predĺžiť.

Platenie dane
§ 10
1./ Ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, daň je splatná v troch splátkach
a to 20 % dane do 30. júna, 30% dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka.
2./ V ostatných prípadoch daň je splatná v štyroch
rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca, 30.
júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka.
3./ Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5000,- Sk je splatná
naraz do 31.marca.
4./ Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia
ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

Penále
§ 11
1./ Daňový dlžník je v omeškaní, ak nezaplatí splatnú
daň alebo splátku dane najneskoršie v deň jej splatnosti. Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň
omeškania penále vo výške 0,3 % .
2./ Správca dane vyrubí penále platobným výmerom
za každé zdaňovacie obdobie osobitne. Penále je
splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného

výmeru.
3./ Penále sa nevyrubí ak nepresiahne v úhrne sumu
100,- Sk za jedno zdaňovacie obdobie.

PIATA ČASŤ
Splnomocňovacie ustanovenia
§ 12
1./ Správca dane môže v individuálnych prípadoch
vykonať opatrenia na odstránenie tvrdosti, ktoré by
mohli z tohto zákona vzniknúť / § 21 zákona /.
2./ Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba
považovať za stavbu podľa tohto zák. o charaktere
predmetnej veci, je oprávnený rozhodnúť správca
dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej
správy, prípadne na jeho požiadanie MF SR po prerokovaní s Ministerstvom ŽP SR.

ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
1./ Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky
MF č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení
vyhlášky MF SSR č. 143/1976 Zb. a MF SR č. 110/
1991 Zb. zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty
rozhodnej pre oslobodenie.
2./ Na byty a nebytové priestory v bytovom dome,
spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu, ktoré sa nadobudli do
vlastníctva pred 1. januárom 1998 sa vzťahuje tretia
časť zákona / nariadenia ( daň z bytov). Do doby
oslobodenia podľa § 11c ods. 1 sa započítava doba
oslobodenia podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona.
3./ Na skutočnosti, ktoré nastali pred účinnosťou
tohto zákona sa vzťahujú skoršie predpisy.
4./ „Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti“ možno
podať len na tlačive vydanom MF SR.
5./ Ruší sa VZN o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 2002.
6./ Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Senci dňa 28. 11. 2002.
Nadobúda účinnosť 15-tym dňom po schválení a vyvesení na úradnej tabuli a platí na celom území mesta
Senec od 1. 1. 2003.
Ing. Jozef E l š í k
primátor

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SENEC
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
Mestské zastupiteľstvo v Senci na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Z. z. (v platnom znení) sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch (ďalej len Zákona) a zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch (v platnom znení) (ďalej len ZP).

I.
Základné
pojmy
1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad
vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie
alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom
je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická
osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti
vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických
osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce
pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb

- podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti
mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 2, 3, 14
zákona). Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny
odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu,
ktorý tvorí prílohu VZN.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce
z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie
ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých
nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

II.
Účel odpadového
hospodárstva
1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať
ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich
prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako,

ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje
množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných
metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným
použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie možný
alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim
zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný
alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).

III.
Spoločné
ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom,
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a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných
odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program
odpadového hospodárstva plní pre komunálne
odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len
“drobné stavebné odpady“) mesto , na ktorej území
tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí
vypracúvajú program podľa Zákona, sa môžu
dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu a mesto sú okrem povinností
podľa odseku 1 povinní vypracovať
a dodržiavať
schválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom; ten, komu
vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom
zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú
podľa Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste,
ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom
a týmto VZN,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak,
ako v súlade so Zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním
do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov
spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zák. č.223/2001 Z. z.,
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných
odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať
s odpadmi z domácností,
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd,
podzemných vôd a do kanalizácie,
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek
vypúšťať zostatky po spracovaní odpadových olejov
do pôdy.
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií
a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľovi autorizácie, tzv. osobitného
oprávnenia udeleného Ministerstvom životného
prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti
smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady
na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu,
pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane
zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ
odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy
držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby
odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na
území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu Okresný úrad, na území ktorého sa
odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený
odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to
oznámiť bezodkladne okresnému úradu a mestu,
v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej
správy alebo mesta požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu
na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto
zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné
náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1
písm. b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku
1 písm. i) Zákona.
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IV.
Nakladanie s komunálnymi
odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi
1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je
možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré
vznikli na území mesta a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá
mesto.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak
s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne
záväzným nariadením mesta. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov v meste,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené
zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu
na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálnych odpadov
v meste.
4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom,
ak túto činnosť nezabezpečuje mesto samo.
Mesto v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto
odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva mesta a s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
5. Kto nakladá na území mesta s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez
uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 7 Zákona do konca
roku 2001, nemôže po tomto termíne túto činnosť
ďalej na území mesta vykonávať.
6. Mesto pre plnenie povinností podľa § 19 ods.
1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená požadovať
od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa
drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, potrebné
informácie.
7. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného
stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi.

V.
Systém zberu, prepravy
a zneškodňovania
komunálneho odpadu.
1. Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu
komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so Zákonom.
b) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu,
c) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do
roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín a drobných stavebných odpadov.
d) zabezpečuje zberový dvor odpadov pre občanov
s nasledovnými otváracími hodinami:
pondelok: zatvorené
utorok – piatok : 10 00 – 18 00
sobota: 8 00 – 16 00
nedeľa: zatvorené

VI.
Zavedený systém zberu,
prepravy a zneškodňovania
komunálneho odpadu
a jeho zložiek
l. Komunálny odpad
Zberné nádoby na komunálny odpad sa používajú
v rámci celého územia mesta a to pre:
a/ individuálnu bytovú výstavbu – 110 l, 120 l KUKA
nádoba - vývoz 52 x ročne, - 1 nádoba maximálne
pre 5 osôb
b/ komplexnú bytovú výstavbu - 1100 l nádobu /
BOBR/ - intenzita vývozu 104 x ročne - jedna nádoba
je spravidla určená pre 70 obyvateľov - pri väčšom
počte obyvateľov alebo prepĺňaní nádob môže
mesto nariadiť zabezpečenie ďalšej nádoby.
c/ rekreačné chaty na individuálnu rekreáciu v areáli
Slnečných jazier - 110 l, 120l - intenzita vývozu 1x
týždenne v sobotu od 1. apríla do 30. septembra
d/ veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 m3 a 7 m3
- odvoz odpadov - zberové dni organizované 2x ročne na území mesta, ako aj v areáli Slnečných jazier
/jesenné a jarné upratovanie/
e/ Pôvodca komunálneho odpadu v rámci zavedeného systému zberu odpadov je povinný si zabezpečiť zberné nádoby na vlastné náklady (či už kúpou
alebo prenájmom nádoby).
2. Zberné nádoby uvedené v bode 1 písm. a),
b)môžu byť predmetom prenájmu od organizácie
poverenej zberom a pritom platí:
a/ pre 120 l nádoba KUKA
- životnosť nádoby je stanovená minimálne 5 rokov,
- ročná výška nájmu 240,- Sk ,
b/ pre 1100 l nádobu BOBR
- životnosť nádoby je stanovená minimálne 5 rokov,
- ročná výška nájmu 1.968,- Sk
3. Separovaný zber
Zberné nádoby na separové zložky
a/ sklo,
b/ PET fľaše a plasty
- pri bytových domoch sú rozmiestnené zberné
nádoby pri nádobách na komunálny odpad a slovne
označené pre aký druh separovaného odpadu budú
slúžiť
- rodinné domy - mesto zabezpečuje na tento účel
igelitové vrecia
- zber sa uskutoční 1x týždenne /v stredu/
4. Nebezpečné zložky komunálneho odpadu
Nebezpečné zložky, ktoré sa budú v meste Senec
zbierať.
kat. č. 20 01 33 batérie a akumulátory
kat. č. 20 01 26 oleje a tuky
kat.č. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
kat. č. 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické
zariadenia
Spôsob zberu:
Po zabezpečení vhodných podmienok na likvidáciu
ďalších zložiek komunálneho odpadu mesto zabezpečuje podmienky na ich separáciu v zberovom
dvore.

VII.
Stanovište
zberných nádob
1. Zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo
prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú hygienickým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým
a iným predpisom a je k nim zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze
odpadu.
2. Občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ
sú povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné
nádoby na zmesový komunálny odpad tak, aby
k miestu nakládky bolo čo najbližšie, bolo ľahko
prístupné a aby bolo možné bez časových strát
a zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať a sú
povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok
a čistotu.
3. Pri ukladaní zmesového komunálneho odpadu
musia byť zberné nádoby umiestnené do 10 m
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od zberného miesta, nesmú byť za bránkou a inými
prekážkami.
4. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo
sťažujú prístup k zbernému miestu nádob na zmesový komunálny odpad občan, fyzická a právnická
osoba – podnikateľ sú povinní postarať sa o náhradné umiestnenie.
5. Stanovišťa nádob na triedený zber zriadi mesto
tak, aby boli dostupné pre občanov a pre prevádzkovateľov produkujúcich komunálny odpad.
6. Od obytných objektov a objektov občianskej
vybavenosti musia byť stanovištia zberných nádob
umiestnené minimálne vo vzdialenosti 6 m.

VIII.
Povinnosť občanov,
fyzických a právnických
osôb – podnikateľov
Občan, fyzická a právnická osoba – podnikateľ sú
povinní:
a) pri odvoze zmesového komunálneho odpadu
dbať o to, aby zberná nádoba slúžila iba pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu,
b) zapojiť sa do separovaného zberu komunálnych
odpadov podľa jednotlivých zložiek
c) počas celého roku sprístupniť zbernú nádobu
zmesového komunálneho odpadu (vyhradené
miesto očistiť od snehu a iných nečistôt),
d) objednať opravu, resp. výmenu poškodených
zberných nádob zmesového komunálneho odpadu
u oprávnenej organizácie,
e) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu
zberných nádob zmesového komunálneho odpadu.
Ak takáto situácia nastane, je povinný prehodnotiť
počet zberných nádob.
f) sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.

IX.
Povinnosti oprávnenej
osoby pri odvoze
odpadu
1. Oprávnená osoba je pri manipulácii so zmesovým
komunálnym odpadom povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym
a iným problémom, ku škode na majetku alebo
k poškodeniu životného prostredia,
b) premiestniť naplnené zberné nádoby z ich
stanovišťa na nákladové miesto na čas na ich
vyprázdnenie,
c) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť
na ich stanovište,
d) dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov,
e) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo
možné dodržať dohodnutý interval vývozu /poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla
a pod./, najneskôr však do 24 hodín,
f) evidovať počet odvozov odpadov z jednotlivých
stanovíšť,
g) minimálne 1x ročne zabezpečiť čistenie a dezinfekciu zberných nádob.
2. Ak sa v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob znečistí verejné
priestranstvo, stanovište zberných nádob alebo
iný priestor, je oprávnená osoba povinná znečistenie
okamžite odstrániť.
3. Pri manipulácii s vytriedenými odpadmi je oprávnená osoba povinná:
a) mať pri manipulácii s odpadmi, ktoré majú
nebezpečné vlastnosti /žiarivky, ropné látky,
akumulátory/, osobitný súhlas na výkon tejto činnosti,
b) okamžite odstrániť znečistenie verejného
priestranstva, stanovišťa zberných nádob alebo
iného priestoru, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovanie zberných nádob
s roztriedenými zložkami domového odpadu,

c) evidovať množstvo vytriedeného odpadu,
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo
možné dodržať dohodnutý interval vývozu /poveternostné podmienky, porucha zberného vozidla
a pod./, najneskôr však do 24 hodín,
e) vykonávať kontrolu obsahu zberných nádob
na separované zložky komunálnych odpadov, ak
je v zbernej nádobe iný odpad, oprávnená osoba
nádobu nevyvezie ako vytriedený odpad, ale pri
nasledujúcom vývoze ako zmesový komunálny
odpad,
f) dodržiavať ustanovenia ods. 1, 2, 3.

X.
Miestny poplatok za zber,
prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov.
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí mestu miestny poplatok.
2. Poplatok za zber , prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli
na území mesta a za drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli na území mesta . Poplatok sa nevyberá za
činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale
iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
3. Poplatok platí
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má
v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad
a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území mesta, určenú na podnikanie,
c/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej
sa na území mesta a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo
nebytový priestor.
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo
nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového
priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový
priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je
platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu,
určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát alebo
mesto, je platiteľom správca.
5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na
území mesta, sú povinní sa prihlásiť na mestskom
úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia tohto VZN.
6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť
na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
7. Platitelia poplatku sú povinní mestu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie
výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
8. Sadzba poplatku v zmysle § 10d zákona č.
544/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
je podrobne uvedená v dodatku k VZN o miestnych
poplatkoch č. 14/2001
9. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za
daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných
jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.
10. Príjem poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže mesto použiť výhradne na
úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
11. Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť
na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou

pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto týchto činností, ktorým je odpad.

XI.
Mesto
Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§ 80 ods. 3 písm. a) Zákona/,
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi
na území mesta a o držiteľoch autorizácie udelenej
Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami
a akumulátormi a starými vozidlami.
c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej
činnosti s výnimkou drobného odpadu.

XII.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a/ zneškodní odpad alebo zhodnotí v rozpore s týmto VZN, /§ 18 ods. 3 písm. b/ zákona,
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené
mestom v tomto VZN /§18 ods. 3 písm. a/ a § 39 ods.
5 písm. c/ zákona/,
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. III. ods.
10 tohto VZN /§18 ods. 6 zákona/,
d/ neposkytne mestom /obcou/ požadované údaje
podľa tohto VZN /§ 39 ods. 9 zákona/.
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a/ až d/ možno uložiť pokutu do 5000 Sk.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až d/ prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za
priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje
všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov/
zák. č.372/1990 Zb. v platnom znení/, ak tento zákon neustanovuje inak.

XIII.
Pokuty právnickým
osobám
1. Primátor mesta môže právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 200 000.-Sk, ak poruší povinnosti
vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta. Pokuta je príjmom mesta.
2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa ,
kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa konania
podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch
rokov od porušenia nariadenia. Pri ukladaní pokút
sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

XIV.
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Senec dňa 28. 11. 2002 uznesením č. 93/2002.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené
dňa 28. 11. 2002
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2003.

Ing. Jozef E l š í k
primátor mesta
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Dodatok

k Všeobecne záväznemu nariadeniu MsZ č. 14/2001 o miestnych poplatkoch
V súlade so zák.č. 223/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zák.č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch, VZN č. 14/2001
o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení takto:
Časť II, článok 2 Druhy poplatkov sa dopĺňa o bod 10, ktorý
znie:
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov /ďalej len poplatok
za komunálny odpad/ na rok 2003.
Článok 12 VZN sa mení na Článok 13.
Za článkom 11 nasleduje Článok 12, ktorý znie:
Článok 12 Poplatok za komunálny odpad
§ 10 d Odsek 1) Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1./ Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov platí
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste
trvalý alebo prechodný pobyt,
b/ právnická osoba, alebo fyzická osoba–podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta,
určenú na podnikanie
c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta
a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako
aj záhrada, byt alebo nebytový priestor (ďalej len poplatník za
komunálny odpad)
2./ Platiteľom poplatku je vlastník nehnuteľnosti slúžiacej
na bývanie, bytu, nebytového priestoru, nehnuteľnosti
slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu,
nehnuteľnosti určenej na podnikanie, nachádzajúce sa na
území mesta.
3./ Ak nehnuteľnosti sú v spoluvlastníctve viacerých osôb,
platiteľom poplatku je zástupca určený spoluvlastníkmi.
V prípade zmeny zástupcu spoluvlastníci oznámia túto skutočnosť najneskôr do 31.1.2003. Ak spoluvlastníci neoznámia
zástupcu mestu, určí platiteľa poplatku mesto. Ak je vlastníkom štát alebo mesto, platiteľom poplatku je správca.
Ak nehnuteľnosti uvedené v bode 2/ sú v nájme alebo v užívaní inej osoby, ako vlastníka, platiteľom poplatku je nájomca,
alebo užívateľ.
4./ Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na MsÚ
najneskôr do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik
poplatkovej povinnosti.
5./ Platitelia poplatku sú povinní správcovi poplatku oznámiť
všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky
poplatku najneskôr do 30 dní, keď táto skutočnosť nastala.
Odsek 2) Sadzba poplatku na rok 2003
Sadzby poplatkov s intervalom vývozu 1 x týždenne, pri
bytových domoch 2x týždenne sú:
1./ Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému
pobytu v meste vo výške 300,- Sk na osobu,
2/ pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v meste
prihlásený ani k trvalému, ani k prechodnému pobytu, stanovuje sa poplatok vo výške 300,- Sk s intervalom vývozu
1x mesačne,
3/ pri nehnuteľnosti slúžiacom na individuálnu rekreáciu
v areáli Slnečných jazier je poplatok určený paušálom – 700,Sk na jednu nehnuteľnosť /pri dvojchate paušál 1.400,- Sk/,
4/ pri nehnuteľnosti a byte, alebo nebytovom priestore,
ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba
alebo fyzická osoba–podnikateľ podľa priemerného počtu
zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad,
poplatok činí:
a/ školy a škôlky bez jedálne /učitelia, pracovníci/ 1 osoba =
0,9 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
b/ školy a škôlky s jedálňou 1 osoba = 1,5 ekvivalentnej
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hodnoty na obyvateľa,
c/ školské internáty /počet osôb = počet lôžok + zamestnanca/ 1 osoba = 0,6 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
d/ zariadenia samostatné ambulancie, lekárne a ostatné
zdravotnícke zariadenia
/počet osôb = počet zamestnancov vrátane lekára/ 1 osoba
= 0,7 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
e/ obchody s predajom potravín alebo mäsa
1 zamestnanec = 5,5 ekvivalentov na obyvateľa,
f/ iné obchody 1 zamestnanec = 3 ekvivalenty na obyvateľa,
g/ hotely, rekreačné zariadenia slúžiace na rekreáciu a na
prechodný pobyt, pohostinstvá, jedálne, bufety, nehnuteľnosť slúžiaca na poskytovanie ubytovacích služieb,
sociálnych služieb /domov opatrovateľskej služby, penzion
/BETÁNIA/
- hotely a rekreačné zariadenia slúžiace na rekreáciu a na
prechodný pobyt
/počet osôb = počet lôžok + počet zamestnancov/ 1 osoba
= 1,5 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
- reštaurácie, kaviarne / Internet cafe, bistrá, bary, pohostinstvá a jedálne,
/počet osôb = počet zamestnancov/
1 osoba = 5 ekvivalentov hodnoty na obyvateľa,
- cukráreň , zmrzlina
1 zamestnanec = 3 ekvivalenty na obyvateľa,
- bufety /počet osôb = počet zamestnancov/
1 osoba = 6 ekvivalentov hodnoty na obyvateľa,
- nehnuteľnosť slúžiaca na poskytovanie ubytovacích služieb, sociálnych služieb
/počet osôb = počet lôžok + počet zamestnancov/ 1 osoba
= 1 ekvivalent hodnoty na obyvateľa,
h/ administratíva /verejná správa, banky, poisťovne ,kancelárie, úrady, nadácie a pod./
/počet osôb = počet zamestnancov/
1 osoba = 0,7 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
ch/ kvetinárstva /počet osôb = počet zamestnancov/
1 osoba = 5 ekvivalentov hodnoty na obyvateľa,
i/ trhoviská /počet osôb = počet trhových miest/
1 osoba = 2,5 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
j/ nehnuteľnosť alebo byt na poskytovanie rekreačných alebo
ubytovacích služieb
/aj sezónne podľa alikvotnej čiastky/ mimo areálu Slnečných
jazier
/počet osôb = počet lôžok/
1 osoba = 1,5 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
k/ priemysel, poľnohospodárstvo vrátane ostatných činností
neuvedených v predchádzajúcich bodoch
1 osoba = 1 zamestnanec
- do 50 zamestnancov 1 osoba = 0,7 ekvivalentnej hodnoty
na obyvateľa,
- nad 50 zamestnancov 1 osoba = 0,5 ekvivalentnej hodnoty
na obyvateľa.
l/ kaderníctvo, kozmetika
1 osoba = 0,7 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
m/ pedikúra, manikúra, solárium, fitnes, masér
1 osoba = 0,6 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
n/ všetky druhy opráv a ostatné vyššie neuvedené služby
1 osoba = 0,7 ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,
o/ sadzba poplatku pri využití verejného priestranstva na
ambulantný predaj sa stanovuje paušálom 1500,- Sk.
5/ Výška poplatku za záhrady, záhradné chatky a nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu v záhradkárskej
osade
a/ ak vlastník záhrady, alebo záhradnej chatky a nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu v záhradkárskej
osade je občan prihlásený k trvalému pobytu a nevyužíva ju
na prenájom, poplatok je súčasťou miestneho poplatku,
b/ ak vlastník záhrady, alebo záhradnej chatky v záhradkárskej osade je občan, ktorý nie je trvalo alebo prechodne

prihlásený k pobytu v meste poplatok = 0,5 ekvivalentnej
hodnoty na obyvateľa,
6/ Výška poplatku za bufety a stánky na Slnečných jazerách
sa určuje podľa množstva vyprodukovaného objemu odpadu ako množstevný zber = cena vývozu x počet vývozu,
Správcom sa ustanovuje Správa cestovného ruchu v Senci.
7/ Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba bude
vykonávať množstevný zber /množstevný zber = cena
vývozu x počet vývozov/ poplatok sa nevyrubuje platobným
výmerom, ale sa bude faktúrovať podľa skutočnosti.
Cena vývozu 110 l a 120 l nádoby je: 35,- Sk
Cena vývozu 1100 l nádoby je: 170,- Sk
8/Fyzická osoba – podnikateľ je oslobodená od miestneho
poplatku, ak jej miestom podnikania je miesto trvalého
pobytu, alebo podniká bez prevádzky a neprodukuje odpad.
Nárok na oslobodenie od miestneho poplatku si fyzická osoba – podnikateľ môže uplatniť písomne vo forme čestného
prehlásenia.
9/ To či sa u fyzických osôb – podnikateľov a právnických
osôb podnikajúcich v meste bude vyrubený poplatok podľa
bodu 4/alebo podľa bodu 7/ sa ponecháva na dôkladnom
zvážení správcu miestneho poplatku. Správca miestneho
poplatku pri tomto postupe bude vychádzať z posledných
jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru,
resp. faktúry za množstevný zber.
10/ Pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka vyrubí sa poplatok na rok v ktorom poplatková
povinnosť vznikla, podľa stavu ku dňu vzniku poplatkovej
povinnosti sumou zodpovedajúcou toľkým dvanástinám ročného poplatku koľko mesiacov chýba do konca roka.
Odsek 3) Splatnosť poplatku
1/ Splatnosť poplatku u fyzických osôb je:
a) poplatok do 1.000,- Sk je splatný do 15 dní od doručenia
platobného výmeru,
b) poplatok nad 1.000,- Sk je splatný v dvoch rovnakých
splátkach a to: do 31. 3. a do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.
2/ Splatnosť poplatku u právnických osôb je:
a) poplatok do 5.000,- Sk je splatný do 15 dní od doručenia
platobného výmeru,
b) poplatok nad 5.000,- Sk je splatný v dvoch rovnakých
splátkach a to:
do 31. 3. a do 30. 9. príslušného roka.
3/ Splatnosť poplatku správcov bytových domov vo výške
1/12 je mesačne, vždy k 15. dňu daného mesiaca.
Odsek 4) Úľavy
Mesto poskytuje úľavu:
a/ dôchodcom nad 70 rokov samostatne bývajúcim a občanom zdravotne ťažko postihnutým / držiteľom preukazu/
úľava 100,- Sk na domácnosť,
b/ vojakom základnej vojenskej služby /podľa nástupu na
ZVS/
c/ študentom škôl s prechodným pobytom v mieste školy
.................. 60 %
d/ pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska
s prechodným pobytom v mieste pracoviska ........... 60 %
e/ študenti v zahraničí, stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí
s dĺžkou trvania nad 3 mesiace pobytu, podľa dĺžky pobytu
Tento dodatok bol schválený MsZ dňa 28. 11. 2002 č. uzn.
94/2002.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia
na verejnej tabuli v zmysle zákona č.369/90 Zb.o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, t.j. od 13. 12. 2002.
Ing. Jozef Elšík
primátor mesta
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