Ústavní činitelia v Senci

Za posledný mesiac
sa v Senci striedali
známe
politické
tváre.
Na
sebe
nezávislé návštevy
prezidenta Rudolfa
Schustera, ministra
školstva
Martina
Fronca, či poslanca
Františka Mikloška
sa niesli v znamení
kontaktu s mladou
generáciou.
Prezidenta prekvapili

Ak ste nedostali do schránky
naše noviny, informujte nás na
tel. 0903 621 880.
redakcia

DO POZORNOSTI OBYVATEĽOM

Jarné čistenie mesta
Mesto Senec žiada obyvateľov, aby sa do pripravovanej akcie Jarné upratovanie zapojili a umožnili
tak včasný odvoz komunálneho a iného odpadu
na riadenú skládku.
Jarné upratovanie sa uskutoční v troch etapách.
Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na týchto miestach:

I. etapa: 16.-18. apríla 2004
(piatok až nedeľa)

najmä mladší študenti
seneckého
gymnázia
nečakanou autogramiádou,
minister
školstva
sa na tej istej škole
zahĺbil do diskusie
so študentami, poslanca F. Mikloška
privítala v Senci opäť
mládež.
Viac na s. 2

1. križovatka ulíc Moyzesova – Šafáriková
2. plocha na Robotníckej ulici – pivnice
3. parkovisko na Ul. Fraňa Kráľa (pri ZES)
4. sídlisko Jesenského (voľná plocha pri Zelovoci)
5. parkovisko pred Okresným úradom
6. parkovisko pred Zdrojom na Fučíkovej ulici
7. parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej ulici
8. parkovisko pred Zeleným Dvorom
9. plocha pred ZŠ na Mlynskej.
10. plocha pri križovatke na Letnej a Športovej ul.
(starý výkop)
11. plocha na Liptovskej ulici
12. roh ulíc Slnečná a Fučíková
13. Dúhová ulica pri bytovke
14. Rybárska ulica – Štefánikova ulica
15. roh Hollého a Hurbanovej ulice
16. Sv. Martin

II. etapa: 23. – 25. apríla 2004
(piatok až nedeľa)
1. plocha v zákrute Svätoplukovej a Hviezdoslavovej ulice
2. plocha pri kanceláriách Bytového podniku
na Sokolskej ulici
3. plocha pri telefónnej ústredni na Košickej ul.
4. plocha pri garážach (potraviny Oľga, teraz
Jednota)
5. sídlisko Inovecká na parkovisku pri vojenských
bytovkách
6. plocha pri bytovke na Žitavskej ulici
7. plocha pri garážach na Gagarinovej ulici
8. plocha pri bytovke na Novomeského ulici
9. plocha pri záhradách na Ul. E.B. Lukáča
10. Pivničná ulica – pivnice
11. Robotnícka ulica – pri soche
12. Vinohradnícka ulica
13. Bratislavská ulica
14. škôlka Košická a Svätoplukova ulica
15. cesta smerom hore k cintorínu a na Farské
námestie

III. etapa: 8. – 9. mája 2004
(sobota, nedeľa)
Slnečné jazerá
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S P R Á V Y
Zbierka šatstva
Mestský úrad v Senci organizuje zbierku osobného šatstva pre sociálne slabšie rodiny mesta.
Uskutoční sa 26. až 30. apríla 2004 v spoločenskej miestnosti Správy cestovného ruchu Senec
na južnej strane Slnečných jazier (oproti hotelu
Amur), denne od 10.00 do 18.00 h. Záujemcovia
si môžu prísť vyberať ošatenie v horeuvedenom
termíne. Veríme, že táto akcia nájde medzi občanmi pozitívnu odozvu a pomôžeme tým, ktorí to
najviac potrebujú.
(bon)

Dohoda medzi BSK a Regiónom
Brusel
V centre pôsobenia orgánov Európskej únie podpísal 9. marca predseda BSK Ľubo Roman dohodu
o spolupráci s Regiónom Brusel - hlavné mesto.
Dohoda zakotvuje rozvoj spolupráce v oblasti
ekonomickej, európskej integrácie, územného
plánovania, kultúrneho dedičstva, cestovného
ruchu a iných. Na jej základe sa v krátkom čase
vytvorí spoločná pracovná komisia, ktorá bude
vytvárať vykonávacie programy na jednotlivé časové obdobia.
(bsk)

Živnostníci informujú
Pracovné zasadnutie Predstavenstva Slovenskej
živnostenskej komory Krajskej zložky Bratislava
sa uskutočnilo v Senci. Pracovného stretnutia sa
zúčastnili aj zástupcovia štátnej správy. Hlavnou
témou rokovania bolo Zhromaždenie delegátov
SŽK Krajskej zložky Bratislava, ktoré sa uskutočnilo 24. marca v Senci. Ing. Eva Sýkorová (Krajský
úrad v Bratislave) informovala o zmenách v zabezpečovaní úloh na úseku živnostenského podnikania
v Bratislavskom kraji. Vzniká oba jeden obvodný
úrad v Bratislave, ktorý sídli na Staromestskej 6
v Bratislave.
Ing. Petra Závodská

Preskúšanie sirény
Sirény sa v roku 2004 budú akusticky skúšať
v jednotnom čase 12.00 h v nasledujúcich termínoch: 16.4., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11.,
10.12. Preskúšanie miestne ovládaných sirén
sa vykonáva v dvojminútových stálych tónoch.
Preskúšanie sa vykonáva v súlade so znením § 5
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z.z. o zabezpečení technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
(sul)

Zberný dvor
komunálneho odpadu

pre obyvateľov Senca v areáli býv.
PD smerom na obec Reca
Utorok – Piatok 10.00 - 18.00 h
Sobota
8.00 - 16.00 h

ZADARMO
(pre staré šatstvo, kartóny, starý nábytok,
autobatérie, atď.)

Valentínska kvapka krvi
Už po niekoľko rokov vyhlasuje Slovenský
Červený kríž akciu „Valentínska kvapka krvi“.
V Senci v rámci tejto akcie zorganizovali hromadný odber krvi. Ochotu darovať krv prejavilo 79 občanov, desiati z nich krv darovať
nemohli, takže sme zaznamenali 69 odberov
krvi. Potešiteľné je, že prišlo desať novodarcov – prevažne mladých ľudí, čo je aj cieľom
„Valentínskej kvapky krvi“. Z radov študentov
Gymnázia A. Bernoláka tentoraz darovalo krv
6 nádejných maturantov.
Podmienku pre ocenenie bronzovou plaketou
Dr. Janského splnila Anna Kolembusová a diamantovú plaketou Bohumil Očkai.
Vďaka za to, že pracovníci transfúznej stanice
oddelenia darcov krvi v Ružinovskej nemocnici si tentoraz zo Senca odviezli 69 vakov krvi,
patrí predovšetkým pochopeniu občanov, ktorí krv prišli darovať, ale aj organizátorom akcie
– členom predsedníctva Miestneho spolku
SČK v Senci, najmä Mariane Galovičovej a Lucii Strešňákovej, predsedovi Miroslavovi Guryčovi. Pri akcii pomáhali aj ďalší členovia SČK
Oľga Šillerová, Helena Šandorová, Mikuláš
Šesták, Adrián Labuda a pracovníci Strediska
sociálnych služieb na Hviezdoslavovej ulici,
kde sa obder konal.
MG

Krv bezplatne darovali:
Anna Albertusová (12-krát), Jozef Antal (26), Katarína Antalová (1), Edita Antalová (3), František Bajnóci
(53), Ing. Ján Bilec (12), Diana Bjelaková (1), Kristián
Bozsik (7), Daniel Čambal (81), Anton Časný (29),
Imrich Csenkey, st. (44), Imrich Csenkey, ml. (1), Igor
Čepel (1), Milan Englman (49), Milan Ferenci (75),
Mária Ferenciová, st. (21), Jozef Filo (34), Marta
Filová (6), Michal Folkman (2), Ján Fülöp (2), Ildiko
Gabrielová (13), Mária Glavaničová (24), Vladimír
Gráf (7), Monika Guldanová (1), Alojz Hlavatý (52),
Ladislav Horváth (16), Michaela Ižová (2), Edita
Kalmarová (22), Anna Kolembusová (10), Štefan Kolozsvári (22), Štefan Krechňák (58), Helena Lengyelová (17), Peter Lukačovič, st. (122), Iveta Maceková
(21), Ján Machaček (3), Manuela Machačková (8),
Edita Makačeková (1), Terezia Manoová (44), Petra
Mazuchová (2), Jana Minarčíková (2), Andrej Mitka
(1), Ernest Molnár (46), Zoltán Molnár (50), Tibor
Morvay (24), Pavel Mošteňan (27), Eva Mošteňanová
(19), Silvia Múčková (4), Gabriela Nagyová (1), Bohumil Očkay (80), Ladislav Odnechta (7), Peter Piroška
(7), Slávka Polakovičová (1), Vojtech Rajcsányi (25),
Erika Rajtová (3), Vojtech Szakál (36), Eva Saksunová
(4), Jozef Skurák (21), Tivadar Sloboda (22), Zuzana
Šebeňová (1), Jaroslav Šebo (19), Štefan Šulák (17),
Milan Švore (44), Albert Varga (30), Ján Vincze (11),
Pavel Vojčák (53), Eva Vrbiarová (17), Jozef Zmajkovič (56), Peter Zváč (4), Ľuboš Žilinec (15).

Prezident cez pešiu zónu po svojich

Krátko pred ukončením volebného obdobia
bezpečnostnými predpismi, ukončil obedom
navštívil prezident SR Rudolf Schuster Senec.
s volenými zástupcami a predstaviteľmi podPrvého muža republiky prijal 17. marca na
nikateľskej sféry mesta v reštaurácii Nostalgia.
Mestskom úrade v Senci primátor Karol Kvál.
Ešte predtým odmietol prezident vojsť na pešiu
Prezidentská delegácia, v ktorej nechýbal šéf
zónu autom a na miesto stretnutia išiel po svoúradu prezidenta Jozef Stank či jeho hovorca
jich.
(kd)
Ľubomír Fűlle, sa presunula
do budov Gymnázia Antona
Bernoláka a Gymnázia Alberta Molnára Szencziho. R.
Schuster zotrval s riaditeľmi
škôl Jozefom Radzom a Ildikó Kontár v rozhovore o aktuálnych ťažkostiach v školstve
a prezrel si nové priestory
oboch škôl a spoločnej
telocvične. Počas návštevy
sa stretol s vrelým prijatím
najmä mladších študentov,
na chodbách ho zastavovali
so žiadosťami o autogram.
R. Schuster sa zapojil i do
celodenného
školského
zhonu, po vyhodnotení súťaže v scrabble odovzdával
víťazom diplomy a medaile. Prezident SR Rudolf Schuster s primátorom Karolom KváNávštevu,
sprevádzanú lom a viceprimátorkou Helenou Nemcovou.

Poslanecký výjazd
Mladým spevákom zo Senca tlieska na obrázku František Mikloško s miestnym predsedom KDH Ivanom Fendekom. Na stretnutí
so sympatizantami v Združenej strednej škole
v Senci sa predovšetkým roztrhlo vrece s pripomienkami na reformu zdravotníctva, otázky
sa však týkali i vzťahu F. Mikloška k mladej generácii.
(kd)
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Fronc: Kvalita školy nie je otázkou regiónu

POD LUPOU
Vlámanie do chaty
Príslušníci Mestskej polície
v Senci 22. februára krátko
pred pravým poludním zadržali
páchateľa krádeže vlámaním do chaty na Slnečných
jazerách. Nakoľko v danom prípade ide o trestný čin,
páchateľ, ktorý pochádza z obce Boldog, bol predvedený na OO PZ Senec k ďalšej realizácií.

Kradol v predajni
Mestská polícia začala objasňovanie priestupku
proti majetku, ktorého sa dopustil R.A. zo Senca
tým, že v predajni Coop Jednota na Sokolskej ulici
odcudzil 20.2. o 13.15 h tovar v hodnote 349,0 Sk.
Prípad bol postupovaný na riešenie Obvodnému
úradu Senec.

Odcudzil bundu
S predstaviteľmi seneckej samosprávy a riaditeľom ZUŠ v Senci.
Minister školstva Martin Fronc si koncom
februára vybral za miesto pravidelného výjazdu Senec a neďalekú obec Igram. Návštevu
okresného mesta zahájil na mestskom úrade,
kde s vedením mesta hovoril o prechode škôl
a školských zariadení na samosprávy. Reč sa
nevyhla ani tlmočeniu praktických skúseností
s novou dotačnou filozofiou rezortu školstva,
ktorý udeľuje finančné normatívy na žiaka. Rokovania sa zúčastnil i riaditeľ Základnej umeleckej školy v Senci Gabriel Škriečka, ktorý
intervenoval za podporu umeleckého školstva
a ministra pozval na širšiu diskusiu do seneckej ZUŠ. Prednosta MsÚ Henrich Polakovič informoval vládneho zástupcu o kritickom stave
s materskými školami. M. Fronc prízvukoval
osobitné dofinancovanie týchto školských
zariadení. Krátko nato sa presunul na pedagogickú pôdu Gymnázia Antona Bernoláka.
Po uvítaní riaditeľom školy Jozefom Radzom
predstúpil pred najstarších študentov školy,
ktorým referoval o chystaných zmenách. Budúci vysokoškoláci žiadali informácie, ale tiež
vyjadrovali svoj názor na pripravované spoplatnenie vysokoškolského štúdia, či program
sociálnych a prospechových štipendií. „Z debaty mám príjemný pocit,“ skonštatoval pre
Senčan M. Fronc. „Je celkom prirodzené, že
vzdialenosť medzi ministrom a študentami je

Z diára vedenia mesta
- prijatie ministra školstva Fronca
- jednanie Rady Regionálneho združenia
Podunajsko, snem združenia
- jednanie s riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Danielom Gemeranom
o skvalitnení výstupu, znížení energetickej
spotreby a zvýšenie kapacity jestvujúcej
ČOV
- jednanie na Ministerstve dopravy SR
o kruhovej križovatke pri „mlyne“ a výjazde
z autostrády pri Blatnom
- rokovanie s riaditeľom Slovenskej správy
ciest D. Štoffom a F. Noskovičom z BSK

príliš veľká, čiže ťažko sa zo začiatku debata
rozbieha. Povedal by som, že v najlepšom
sme prestali. Otázky boli vecné, pokojné.“
Šéf rezortu neprišiel do Senca naprázdno,
študentom daroval futbalové lopty. Na našu
otázku, v čom sú zvýhodnené školy pri hlavnom meste, dodal: „Blízkosť centra robí to, že
deti v školách majú viac informácií, sú možno
odvážnejšie. Kvalita školy, myslím, nie je otázkou regiónu, ale závisí od jej vedenia.“ Podľa
ministra zohráva významnú úlohu tradícia školy.
(kd)

Mestská polícia Senec začala objasňovanie
priestupku proti majetku proti neznámemu
páchateľovi, ktorý odcudzil občanovi zo Senca
šuštiakovú bundu s dokladmi a inými vecami, čím
mu spôsobil škodu 3-tisíc Sk.

Za mesiac 153 priestupkov
Príslušníci MsP Senec za mesiac február 2004
realizovali porušenia VZN mesta Senec. Celkovo
28 prípadov na sumu 11 800 Sk, išlo hlavne o státie
na trávniku a chodníku, chov a držanie psov, znečisťovanie mesta, ďalej bolo odstúpených dopravnej
polícii 12 prípadov porušenia VZN státia na chodníku. Za uvedený mesiac bolo celkovo realizovaných
153 priestupkov na celkovú sumu 41 800 Sk.

MsP ďakuje
Mestská polícia Senec ďakuje občanom mesta
Senec, ktorí sú nápomocní pri odstraňovaní a zisťovaní priestupkov proti verejnému poriadku a pri
porušovaní VZN mesta Senec.
Vladimír Rybárik, náčelník MsP

Najviac požiarov na jar
Minister školstva prijal v Senci pozvanie
na obed do gymnaziálnej jedálne.

o kruhovom objazde pri „mlyne“ a rekonštrukcii „pezinskej cesty“
- zasadnutie komisie výstavby
- rokovanie s budúcimi majiteľmi bufetov na
juhu Slnečných jazier v Senci
- rokovanie so zástupcami firmy Aurex o projektoch
- zasadnutie sociálneho komisie
- zloženie sľubu volebných a referendových
komisií
- jednanie so zástupcami firmy Grow Up
o čistení jazier
- prijatie prezidenta SR
- jednanie so ZŠ Mlynská o spolupráci
s partnerským mestom Mosonmagyaróvár

V jarnom období vzniká podľa štatistických údajov
požiarovosti vzniká najviac požiarov. Vyšší počet je
zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. Príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
Vás, Vážení občania, touto cestou upozorňujú na nezodpovedné spaľovanie suchej révy a vypaľovanie
trávy okolo vinohradov a v záhradách bez toho, aby
ste vopred posúdili riziká, aby ste nepoužili otvorený
plameň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym
nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali
oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby ste
dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody
môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností
fyzických osôb, citovaných v zákone o ochrane pred
požiarmi, môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči
fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 10 tisíc Sk.
(has)
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D O K E D Y
Demolácia dopravných značiek zabieha v Senci
do krajností. Z nepríjemnej križovatky Oravskej
a Jánošikovej ulice vytvoril neznámy páchateľ
životunebezpečné miesto - odpílením dopravnej
značky STOP. Vinníkovi po vypátraní hrozí niekoľkotisícová finančná pokuta. Odbor výstavby
MsU v Senci urobil opatrenia, aby k „súboju“
s vandalom už nedochádzalo.
(red)

Straty idú na úkor výrobcu tepla

Pásy roztopeného snehu na sídlisku (na obrázku vpravo) nenechávajú niektorých odberateľov tepla chladnými. Do mailovej schránky
Senčana nám obrázok takéhoto javu zaslal
fotografujúci čitateľ mestských novín. Bližšie
o finančnom doplácaní občanov na tepelné
straty sme hovorili s prevádzkovým riaditeľom
spoločnosti Dalkia, ktorá v Senci vykuruje
2358 bytových jednotiek, Mgr. Ivanom Fendekom.

Akú dôležitosť pripisujete stratám tepla,
ktoré vznikajú na trase medzi vašou firmou
a odberateľom?
Veľkú. Všetky straty od kotolne až po vstup
do domu sú na úkor zisku výrobcu tepla. Vyplýva to zo spôsobu ceny tepla.
Čo je pre Dalkiu prioritné pre zníženie strát?
Dalkia kladie dôraz na celý proces výroby
a prenosu tepla. Poradie riešenia problémov
závisí od jeho naliehavosti. Prvý krok na
zníženie strát v kanáloch bola zmena horúcovodného systému (teplota vody v potrubí bola
130-150°C) na teplovodný (maximálna teplota
v potrubí 110°C, v našom prípade maximálne
90°C). Dosiahli sme zníženie strát o 2%, konkrétne z 8% na dovolených 6%. Od budúceho

roku pripravujeme výmenu potrubí, na sídlisku juhozápad II. za predizolované rúry, čím by
straty mali klesnúť na 3%. Ale aj tak sa sneh
nad kanálom bude topiť. Samozrejme, trochu
pomalšie. Je to však investične veľmi náročná
úloha.
Ako môžu v konečnom dôsledku odberatelia pocítiť opatrenia vašej spoločnosti?
Pocítiť to bude možné predovšetkým cez ekológiu. Na výrobu rovnakého množstva tepla
bude treba menej plynu a do ovzdušia sa
dostane menej emisíí, predovšetkým CO 2
a oxidov dusíka.

Do čakární televízory
Dva televízne prijímače so 63 centimetrovou
uhlopriečkou daroval Spolok seneckých podnikateľov seneckej poliklinike. Členovia spolku sa
nimi rozhodli chorým spríjemniť chvíle čakania
pred ambulanciami ich lekárov. Dary prevzala
riaditeľka polikliniky Viera Šilhavíková a zástupca lekárov František Jurča.
(kd)

Šíria sa fámy, že merače tepla na radiatory
vraj škodia zdraviu. Aká je pravda?
Ide o pomerové merače tepla na princípe odparovania kvapaliny. Nie je to moja oblasť. Dozvedel som sa o tom iba z tlače. Existujú však
aj elektronické, sú síce o niečo drahšie, ale sú
presnejšie a spoľahlivejšie. Ich nákup a inštalácia je v kompetencii správcov budov. (kd)

Bagrovanie jazier prerušia 15. júna
Pridali sa k petícii
Vyše 170 členov Základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých a Združenia zdravotne postihnutých Viktória OJ v Senci sa opäť stretlo v sobotu
20. marca. V jedálni Základnej školy na Tajovského ulici
rokovali na výročnej členskej schôdzi. Hlavným bodom
rokovania bola voľba nového predsedu a členov rady
základnej organizácie, ale i voľby zástupcov v okresnom či krajskom centre. Staronovou predsedníčkou
oboch zoskupení sa stala Ľubica Bartošovičová. „Je na
škodu veci, že z mladej generácie nemá nikto záujem
venovať sa bezplatne riadeniu organizácie v Senci,“
skonštatovala predsedníčka. Seneckí členovia sa na
schôdzi pripojili k petícií proti legislatívnej diskriminácii
zdravotne postihnutých ľudí.
(kd)

Ako vidíme na obrázku, ťažba štrkopiesku
a bahna z jazera na juhu Slnečných jazier sa
stáva atrakciou tejto časti rekreačného areálu.
Po počiatočnej príprave, keď bagrovacie stroje upravovali podklad
pre ďalšiu ťažbu, by sa
malo prejsť k odberu
štrku. Bagrovať by sa
malo do 15. júna, kedy
sa pre letnú turistickú
sezónu upravia brehy.
S ťažbou bude firma
Bratislavské štrkopiesky, ktorá revitalizáciu
realizuje,
pokračovať
opäť v septembri. Týmto
spôsobom sa prečistí
prvé jazero, pre čistenie
ďalších častí sa uvažuje
o využití sacích alebo
korčekových
bagrov.

Začiatok ťažby sa podľa primátora rodil veľmi
ťažko, predchádzali mu dlhé rokovania so zástupcami ťažobnej spoločnosti.
(kd)
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Volebné miestnosti do 22.00 h

V marci zložilo v Senci sľub vyše 160 členov
komisií pre voľby prezidenta SR a referendum
(na snímke). Oba plebiscity sa uskutočnia 3.
apríla od 7.00 h do 22.00 h. V Senci budú môcť
občania voliť v 13 volebných okrskoch pre referendum a voľby prezidenta zvlášť (uverejnili sme
v marcovom čísle), ktoré kopírujú ostatné ľudové
hlasovania. Jediná zmena nastala vo volebnom
okrsku č. 7. Obyvatelia Bernolákovej, Tureckej
ulice, Nám. 1. mája a Mierového námestia si svoje právo budú môcť uplatniť vo volebnej miestnosti na Mestskom úrade v Senci na Mierovom
námestí č. 8.
(red)

Jarné upratovanie cestou na Svätý Martin

Cesta na Svätý Martin môže po marci spĺňať
o niečo viac predstavy ekológov. Do jarného
upratovania sa na komunikácii do mestskej
časti, pustili pracovníci verejnoprospešných

prác Mestského úradu v Senci spoločne s nezamestnanými posilami z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na obrázkoch miesta pred
a po čistení.
(kd)

Príprava na Okrúhly stôl o výstavbe mesta
Medzi určite najdiskutovanejšie témy dnešných dní
patrí výstavba miest a obcí. Je vďačnou polemikou
medzi manželmi, ktorí majú snahu si buď postaviť
nový dom, chatku, zrekonštruovať, pristavať, skrátka riešiť výstavbou svoje predstavy, sny, túžby či
myšlienky. Podobne sa touto problematikou musia
zaoberať podnikatelia, ktorí chcú svoje podnikanie
riešiť formou výstavby rodinných domov, obchodov,
v poslednom čase hlavne pre Senec a blízke okolie
charakteristické logistické centrá, či výstavbou bytov
pre rôzne kategórie obyvateľov miest a obcí. Mohli by
sme spomenúť ďalšie a ďalšie skupiny občanov, ktorí
majú do činenia s touto problematikou.
Ešte donedávna sme mohli tieto aktivity riešiť spôsobom, ktorý bol v tom čase riadený legislatívou,
usmerňovanou centrálne štátom. Dnes, v čase
presunov kompetencií na samosprávu, keď má štát
snahu preniesť svoje právomoci čo najnižšie, najbližšie k občanovi, by bolo hriechom nechopiť sa ich. Je
možné povedať, že štát nás vlastne tlačí, aby sme ich
využívali. Nie je to inak ani v oblasti výstavby mesta
Senec.
V duchu týchto zmien a uvedomujúc si zodpovednosť,
ktorá visí na pleciach nás občanov, ale aj poslancov,
či členov odborných komisií, v komisii pre výstavbu
pri Mestskom zastupiteľstve v Senci, som nemal
problém pri získaní súhlasu na organizáciu okrúhleho
stola na tému Perspektíva výstavby mesta Senec.
Plánovaná akcia bude organizovaná pod záštitou primátora a odboru výstavby Mesta Senec, v spolupráci
s komisiou výstavby pri Mestskom zastupiteľstve
v Senci. Našou snahou bude vypočuť si Vás občanov,
ktorí tu žijete a máte právo povedať svoje predstavy
a názory o tom, ako by mala, či mohla vyzerať budúca

tvár nášho mestečka. Nemienime sa vŕtať v minulosti,
oslavovať, ani zatracovať tých, čo riešili tento problém
pred nami. Budeme sa zaoberať len konkrétnymi
názormi a hlavne návrhmi, ktoré budú musieť byť obsiahnuté v určitom časovom limite, pri pripomienkach
5 minút, pri predstavovaní štúdie či zámeru 10 minút.
Už vopred chcem upozorniť, že každý, kto sa zúčastní
tejto akcie a bude mať snahu prispieť k úspešnému
priebehu, bude mať priestor. Termín sa stanovil na 22.
máj o 15.00 h v kinosále v Senci. Tématické okruhy:
celková výstavba mesta, centrum mesta – námestie,
Slnečné jazerá, intravilán, extravilán.
Pri plánovaní sme sa snažili nájsť taký termín a miesto
konania, ktorý by zabezpečoval dostatočný časový
priestor pre čo najširší okruh záujemcov, s rôznymi,
aj modernými pomôckami na prezentáciu. Zároveň,
ale ako organizátor poverený vedením mesta chcem
tiež upozorniť, že nebude daný priestor pre žiadne
politické prejavy, osobné vybavovanie si účtov či
zneužitie tejto akcie na iné ako odborné predstavenie
prezentácie, predstáv a názorov.
Odpovede na prípadné otázky či určité podklady je
možné získať na odbore výstavby Mesta Senec.
Dôvody, ktoré vedú k organizácii okrúhleho stola je
viac, ale najdôležitejším musí byť snaha nás Senčanov
nebyť ľahostajnými k súčasnosti a hlavne k budúcnosti nášho mesta. Aj z uvedeného dôvodu chcem touto
cestou vyzvať starších, skúsených, ale i mladších, ba
i tých najmladších, aby využili aj takúto príležitosť
vyjadriť sa k problematike, ktorá môže ovplyvniť tvár
budúceho mesta Senec.
Ing. Gašpar Józan
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci

Na degustačnej výstave
172 vzoriek
Na 27. výstave vín v Senci ponúkali vincúri 119
vzoriek bielych a 53 červených vín. V ZŠ Tajovského sa 21. marca stalo šampiónom bielých
vín rulandské biele Petra Korenčiaka a rovnaký titul medzi červenými odrodami získal
alibernet Gustáva Hrubinského. Dpt. Michal
Kolárik uviedol v Senci najvyššie hodnotené
víno výstavy (zmes biela). Najlepším vystavovateľom v súčte bodov za vystavované vzorky
bol Vojtech Matlák. Degustačná komisia udelila 50 zlatých, 88 strieborných a 32 bronzových
medailí. Výstavu organizoval Slovenský zväz
záhradkárov ZO 6-13 Senec.
(kd)

Seneckí a parndorfskí
podnikatelia spoločne
Po úvodnej časti seminára s názvom „Kooperačné možnosti podnikateľov zo Senca
a Parndorfu“ v rakúskom meste pokračoval
projekt 23. marca v Senci slovenskou časťou.
Asi štyridsať účastníkov získalo v reštaurácii
Nostalgia aktuálne informácie k legislatívnym
podmienkam podnikania u nás a v Rakúsku,
či v štrukturálnych fondoch pre podnikateľský
sektor. Súčasťou seminára bola prezentácia
partnerstva Hotela Senec s Parndorfom v oblasti Feng Shui. Séria stretnutí podnikateľov
oboch partnerských miest bude pokračovať
seminárom 25. mája v Senci. Projekt Mestského úradu Senec a Obecného úradu Parndorf
je zameraný na tvorbu partnerstiev medzi podnikateľmi oboch miest. Bližšie o seminári v budúcom čísle.
(kd)

„Tento dokument bol vyprodukovaný
s finančnou pomocou Európskeho
spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom
sú názormi mesta Senec a nemôžu byť
preto
žiadnym
spôsobom brané tak,
že odrážajú oficiálny
názor
Európskeho
spoločenstva“.
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KULTÚRNE SPRÁVY
Pozvánka na koncert
Agentúra Klasik a Rímsko-katolícky farský úrad v Senci
Vás pozývajú na koncert AD UNA CORDA - Pezinský chrámový zbor dňa 25. apríla (nedeľa) o 16.00 h v rím.-katol.
kostole v Senci. Vstupné bude dobrovoľné. Koncert sa koná
s finančnou podporou Mestského úradu v Senci.
(red)

A. Sándor s čitateľmi

Psychotronik a fyzik, ktorý sa profesne zaoberá „liečením“
geopatogénnych zón, Ing. Andrej Sándor diskutoval s čitateľmi Mestskej knižnice v Senci. V stredu 17. marca prednášal o vplyve geopatogénnych zón na ľudské zdravie.
Atraktívna téma pritiahla do knižnice takmer päťdesiatku
záujemcov, niektorých až z Pezinka. Večerné stretnutie,
ktoré vyústilo do živej debaty, pripravila Mestská knižnica
v Senci v spolupráci s Kníhkupectvom Effect.
(msk)

J. Bezúrová v Piešťanoch

Pestrofarebná výtvarná porcia
Výstava detských prác v kultúrnom dome
v Senci ani tohto roku nesklamala invenčnosťou a zmyslom pre krásno. Klub umenia pri materských školách (MŠ) okresu Senec vystavil
do konca marca diela mladých umelcov pod
názvom „Deti a ich sny“. Výtvory pochádzali
z výtvarnej a pracovnej výchovy na všetkých
materských školách v okrese. Slávnostne otvorenie uvádzala vedúcu Klubu umenia Mária
Puchnerová z MŠ Dunajská Lužná. „Výtvarné
umenie a výtvarné činnosti výrazne ovplyvňujú
rozvoj detskej osobnosti. Je mnohostranne
zamerané, ale hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť, obrazotvornosť, iniciatívu, prirodzenú zvedavosť a jemnú motoriku dieťaťa,“ povedala M.
Puchnerová. Vystúpením obohatili vernisáž deti
z MŠ Ivanka pri Dunaji.
(kd)

Senecká výtvarníčka Jitka Bezúrová vystavovala
v marci v piešťanskej Galérii Fontána. Pod názvom
„Chvíľa ticha“ ponúkla zbierku svojich obrazov a grafík.
(red)

Prehliadka interpretov

Agentúra Camillius poriada 2. mája Prehliadku seneckých interpretov. V Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci o 15.00 h vystúpia mnohí seneckí umelci. (red)

Kráľ detských čitateľov

V Mestskej knižnici v Senci sa 14.apríla uskutoční súťaž „Kráľ detských čitateľov“. Pozývam žiakov 6. až 8.
ročníka základných škôl a študentov príslušných ročníkov osemročného gymnázia v Senci, aby si vyzdvihli
materiály k prvému kolu súťaže v knižnici.
(msk)

Klub milovníkov poézie

Pre ľudí, ktorí nielen radi čítajú, ale hlavne píšu básne,
a nemajú ambície vydať ich knižne, ale chcú sa podeliť s napísanými myšlienkami a vypočuť si aj iných,
zakladáme klub milovníkov poézie. Chceli by sme sa
stretávať, prípadne najkrajšie básne prezentovať na internetovej stránke MsKS v Senci. Záujemcovia hláste
sa osobne v knižnici alebo e-mailom na adrese: kniznica.msks@e-net.sk.
Jarmila Majová

KNIŽNÁ HITPARÁDA
(najpredávanejšie knihy v Senci za marec 2004)

Kníhkupectvo Effect

1. Richard Bach: Čajka
2. Boris Filan: Posledný Tam Tam
3. Danielle Steelová: Bozk

Kníhkupectvo Lassú – Agárdi
1. Danielle Steelová: Bozk
2. Robin Cook: Záchvat
3. Boris Filan: Posledný Tam Tam

Kníhkupectvo Pergamen

1. Danielle Steelová: Bozk
2. Boris Filan: Posledný Tam Tam
3. Peter Doktorov: English is easy, Csaba is dead
l Účtovná kancelária príjme účtovníčku a mzdovú
účtovníčku. Tel.: 4592 6557.
l Hľadám prácu v domácnosti – upratovanie, nákupy,
pod. Tel.: 0907 212 685
l Prenajmem 1-izbový byt nez. 0904 805 792
l Predám v Ivánke pri Dunaji pozemok (Bernolákovská cesta) na IBV o výmere 2 856 m 2. Cena 1 250
Sk/m 2. Dohoda možná. Tel.: 0903 818 666.

Výšivky starých materí
Ručné práce našich babičiek zahalili na jeden
marcový týždeň galériu Mestského kultúrneho
strediska v Senci. I viac než storočie staré výšivky zo Senca, Blatného, Zlatých Moraviec a okolia zaranžovali do pozoruhodnej mozaiky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Na mieste sa
mohli návštevníci kochať výšivkami rozmanitých
techník. Výstavu ženskej tvorivosti, ktorú otvárala bývalá ministerka Katarína Tóthová, organizovala Miestna organizácia HZDS.
(red)

Vychovávali
deti
Mesiac marec ponúkol žiakom a študentom seneckých škôl výchovné koncerty. Mladšie ročníky sa
mohli zoznámiť so stredovekou hudbou (na snímke),
starším prišiel zaspievať
slovenský drakula František Ďuriač.
(red)
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Kto seje vietor ?
- reakcia na klamlivý a zavádzajúci článok SMK v marcovom čísle mesačníka Senčan
V snahe politikov je mesto,
spoločenstvá i jednotlivcov
kultivovať, ale dosť často ich,
vďaka vlastnému egu, „devastujú“. Podobne
je to i v práci miestnej SMK. Svojím stanoviskom k nevyberaným spôsobom, akými
medializuje Ing. Karol Kvál svoje hypotézy
a dohady v bulvárnej tlači, sa vlastne pripája
SMK na tú istú stranu, kde je náš primátor.
Zarážajúce pre mňa je, že ani kresťanskí poslanci za SMK si nepreverili skutočnosti, ktoré
boli okolo verejnej súťaže s mestskými bytmi,
a chcú na verejnosti budiť dojem serióznosti
a „nestrannosti“. Aby som bol vecný a stručný, som nútený takto, cez médiá (nakoľko sa
nik nezaujíma zo strany SMK) uviesť niektoré
fakty k predmetnému článku.

V článku SMK nie je pravdivé tvrdenie:
1. ...že firme Golem je zverená úloha riešiť nájomníkov v mestských bytoch. Víťaz verejnej
súťaže nerieši spory s nájomníkmi. Tie si vždy
rieši majiteľ, teda v tomto prípade Mestský
úrad Senec. Kupujúci je viazaný ustanoveniami kúpnej zmluvy.
2. ...dlhy na nájme v niektorých bytoch dosahovali čiastku vyše 150 000 Sk a v jednom

Poslanci MsZ za klub
SMK-MKP k článku:
„Kto seje vietor...“
Úvodom: Pán Ivančík ako konateľ firmy Golem
asi stratil pamäť a kontrolu nad svojimi skutkami
a úsudkami. Poslanci SMK-MKP reagovali na články
v novinách! Ako „pravý kresťan-demokrat“ vybočuje
z roviny faktov a logiky a z neexistujúceho sporu s poslancami SMK-MKP chce nastoliť azda aj národnostný
spor, ktorý medzi poslancami mestského zastupiteľstva nikdy neexistoval a ani teraz nie je. Kde nechal
kritiku na bývalých „svojich“ poslancov z KDH? Veď
sa stotožnili s vyhlásením poslancov SMK-MKP! Ak
už režeme, tak s rovnakou mierou, pán Ivančík!
k bodu č. 1:
Konateľ firmy Golem a zároveň vtedajší poslanec MsZ
za KDH a v tom čase predseda KDH v Senci, pán Ivančík, dal verejný prísľub na riadnom zasadnutí MsZ,
že ak poslanci prijmú uznesenie o jeho víťazstve vo
verejnej súťaži, „...postarám sa o vysťahovaných ľudí
tak, že mesto s nimi už nikdy nebude mať starosti“.
Na otázku poslancov, čo s nimi urobí, ak ani jemu
nebudú platiť, odpovedal: „...to už bude moje riziko
podnikania“. Poslanci teda odsúhlasili uznesenie, aby
mesto uzavrelo s p. Ivančíkom mandátnu zmluvu. Pán
Ivančík v mene firmy Golem nedodržal svoj verejný
prísľub!
k bodu č. 2:
Naša reakcia na články v novinách nebagatelizovala kúpnu cenu bytov! Bola tam jasná formulácia, že 1000,- Sk
nebola kúpna cena za jeden byt, ale symbolická cena,
ktorá obnášala aj povinnosť víťaza verejnej súťaže
vyrovnať dlhy po neplatičoch, poskytnúť náhradné uby-
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prípade 210 000 Sk (byt na Jesenského 10).
Bagatelizovať kúpnu cenu bytov je zavádzajúce. Vzhľadom na obrovskú dlžobu týchto bytov sa vtedy neprihlásil nik do verejnej súťaže,
hoci sa vyše mesiaca táto súťaž prezentovala
v denníkoch. Čoskoro sa na Slovensku budú
odlžovať takéto byty, aby vôbec bol záujem zo
strany kupcov bytov postarať sa dobrovoľne
o marginálne skupiny osôb.
3. ...Mesto Senec k dnešnému dňu odpredalo 14 bytov a nie ako tvrdí SMK, že 17 bytov.
Všetky byty odporučila špeciálna komisia,
kde malo SMK svoje zastúpenie. Asi sa treba
spýtať pani Gabrielly Németh (členky tejto
komisie), že za čo zobrala od mesta Senec finančnú odmenu a kytičku, ak nie za prácu pri
výbere spomínaných bytov. Ja, ako kupujúci,
si čestne stojím za touto prácou, a čudujem
sa SMK, že sa zrazu nehlási k tejto sociálnej
koncepcii, vďaka ktorej sme znížili počas
dvoch rokov dlh mestských neplatičov z 2,7
mil. na 170 000 Sk!!!! Za takýto výkon si každý
zaslúži ocenenie, a nie primitívne osočovanie
v médiách, ktoré postráda prvky kresťanskej
kultúry.
4. ...Nie je pravda, že Golem predal byty Občianskemu združeniu Filip. Byty sa na základe
Zmluvy o budúcej zmluve predali našim klientom. Bulvárne denníky uvádzali nepravdivé
informácie a teraz plánujú uverejniť vlastnú
opravu týchto tvrdení, nakoľko firma Golem
ich bude žalovať. Smutné je, že klamlivé informácie týmto denníkom poskytuje primátor

Ing. Karol Kvál. Nad svojím správaním by sa
mal pán primátor zamyslieť sám pred sebou,
nakoľko v úrade nezastupuje seba, ale nás
všetkých.
5. ...Je klamlivá informácia ohľadom bytu pani
Škorvagovej na Fándlyho ulici. Pre účely tejto
rodiny mestské zastupiteľstvo vyčlenilo 1 000
000 Sk na nákup bytu. Od Občianskeho
združenia Filip nik a nikdy nežiadal, aby sa
previedol byt. Občianske združenie Filip je poradenské centrum, a nie realitná kancelária.
Je to opäť chyba SMK, že sa nevie postarať
o túto slovenskú rodinu, ktorá dobrovoľne
uvoľnila svoj byt za účelom rozšírenia maďarskej materskej škôlky. Pýtam sa Vás páni
poslanci SMK, postupovali by ste rovnako
v prípade, keby išlo o maďarskú rodinu? Kto
z vás osobne sa zaujíma, aké problémy spomínaná rodina teraz má?
6. ...Nie je pravda že by na základe uznesenia
MsZ niekto podal trestné oznámenie proti
mojej osobe, alebo mojej firme. Púšťaním takýchto správ do verejnosti poškodzujete moju
dobrú povesť a staviate svoju vlastnú stranu
do svetla populizmu a demagógie. Namiesto
verbalizácie vašich domnienok v médiách,
skúste si nájsť čas a preverte si páni poslanci
SMK holé fakty, alebo, keďže sa považujete za
kresťanských politikov, tak zasadnite so mnou
za jeden rokovací stôl a riešme vaše dohady
tak, ako sa na čestných a slušných ľudí patrí.
Ivan Ivančík

tovanie vysťahovaným neplatičom, náklady na rekonštrukciu často zdevastovaného bytu po neplatičoch,
ako aj režijné náklady pri kúpnych zmluvách.
k bodu č. 3:
My sme sa z novín dozvedeli, že sa predalo 17 bytov
(v Novom Čase bolo uvedených 16), pán Ivančík
hovorí o počte 14, pričom v liste Mestskému úradu
v Senci zo dňa 9. 4. 2003 priznáva 15 bytov. Komisia
navrhla a MsZ odsúhlasilo odpredaj iba 10 bytov, vrátane náhradne udobrených bytov za neuskutočniteľné
predaje z pôvodne vybraných 10 bytov. Kde je teda
pravda?
Pán Ivančík neuviedol, kto mu dal súhlas na prekročenie pôvodného počtu. Nebyť tejto svojvôle (alebo
manipulácie), Váš počin v riešení otázky neplatičov
by bol chvályhodný!
A čo sa týka práce komisie: odmena za analýzu
daného stavu, návrh účinného riešenia a za prijatie
účinných opatrení bola priznaná a schválená podľa
uznesenia MsZ č. 6/2002 v sume 2000,- Sk pre
každého člena komisie (Gabriella Németh, Ing. László
Ásványi, Mgr.Peter Galvánek, Mgr. Ivan Fendek, RNDr.
Jozef Radzo). Výsledkom práce komisie bolo zníženie
dlhu neplatičov na podstatne nižšiu sumu, než bol
pred začatím riešenia neplatičov. Aj tu môžeme s Vami súhlasiť, teda v čom nie je naše tvrdenie pravdivé?
k bodu č. 4
Poslanci SMK-MKP vo svojom vyhlásení k článkom
v Pravde a v Novom Čase sa vyjadrili iba k uvedeným
tvrdeniam. Skúmať pravdivosť novinových článkov
nám neprislúcha – nie sme totiž pôvodcami a zdrojom
týchto informácií.
k bodu č. 5:
Situáciu s bytom na Fándlyho ulici sme jasne opísali
– nemienime sa k tomu už vracať. Postarať sa o bývanie malo mesto na základe uznesenia MsZ. Neboli
by sme inak konali ani v prípade občana maďarskej

národnosti, nakoľko rovnako zastupujeme záujmy
všetkých občanov mesta. Zákony platia rovnako pre
všetkých! Mimochodom – SMK-MKP silne zalobovalo
za to, aby mesto dostalo mimoriadnu štátnu dotáciu
na uvedený účel a v plnej požadovanej výške!
k bodu č. 6:
Uzneseniami MsZ č. 123/2003 zo dňa 03.12.2003
a 145/2003 zo dňa 11.12.2003 bol primátor splnomocnený na podanie návrhu na začatie trestného stíhania voči firme Golem resp. p. Ivančíkovi. Uznesenia
sú verejne prístupné.
Poslanci SMK-MKP nehľadali príležitosť na zasadnutie
s pánom Ivančíkom za rokovací stôl, lebo osobne
s Vami sme nemali žiaden spor. Mesto má spor
s firmou Golem.
Záverom: na skutočne len rečnícku otázku „Kto seje
vietor...?“ je možné odpovedať jednoducho. Vietor bol
zasiaty vtedy, keď nebol plnený verejný prísľub! Kto
neplní svoje sľuby, bude žať zrejme búrky a hromobitie!

Vyhlásenie poslancov SMK-MKP
Oznamujeme verejnosti, že hľadanie dokumentov
a dokazovanie pravdy nás nesmierne zaťažuje
a oberá o drahocenný čas, ktorý vieme lepšie využiť
v prospech mesta a jeho občanov, napr. vyriešením
bytového problému pani Škorvagovej, ktorá sa ocitla
v nezávideniahodnej situácii aj pričinením pána Ivančíka a firmy Golem!
poslanci za klub SMK – MKP
Na základe rozhodnutia redakčnej rady mestských
novín Senčan sa k problematike riešenia neplatičov mestských bytov a sociálnej ubytovne na
Nitrianskej ulici nebudeme na stránkach nášho
periodika až do jej vyriešenia vracať.
redakcia
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Chatová zástavba
Módny trend vlastniť chalupu v 60-tych rokoch neobišiel ani Senec - jazerá. Pekné čisté brehy ponúkali priam
ideálne možnosti na výstavbu zopár chatiek.
Dopyt po vlastníctve – domčeka pri vode - vyústil
v ošiaľ, ktorý vrcholil v 80-tych rokoch, keď sa už
výslovne hľadali cm2 na uhasenie smädu niektorých
straníckych papalášov.
Pri pohľade z lietadla na areál Slnečných jazier sa dá povedať, že zástavba dosiahla maximálne maximum - inými slovami niečo obdobné v Európe už asi nenájdeme.
Hystéria, ktorá sprevádzala „udeľovanie“ pozemkov podporované dopytom, dala zabrať morálke nejedného poslanca či starostu. Dá sa „pochopiť“, že bolo jednoduchšie sa
podvoliť, alebo prijať iný vecný upomienkový darček…
Úplné začiatky sa datujú do roku 1956, keď sa vedenie
mesta rozhodlo urobiť expedíciu do Maďarska na Balaton (Füred), aby sa na vlastné oči presvedčili ako na to a
ako tú výstavbu urobiť.
Expedícia - exkurzia skončila „úspechom“, pretože
žiadnu zástavbu pri vode nenašli, ale zato maďarské
víno malo úspech a urobilo svoje, keď niektorí boli radi,
že vôbec trafili do vlasti.
Poučení súdruhovia sa pustili do rozdávania, pričom platilo: čím menej pozemkov, tým je to zaujímavejšie…
Niektorí činitelia dokonca v 90-tych rokoch dokonali
dielo a vsadili do milimetrových medzier ešte ďalšie
chatôčky…
„Kto neumí, ať čumí“ si pohudrávajú turisti, stojaci
- hľadajúci miesto aspoň na jednu deku na oficiálnych
plážach. Tento problém by mohol čiastočne vyriešiť
vznik nového chodníka - cesty, (sétány) pri chatovej
zástavbe pod štadiónom. V horúcich dňoch tam nájdu
stovky občanov aj miesto na opaľovanie a relax. Táto
myšlienka nie je nová, pretože začiatkom 60-tych rokov sa takáto cesta mala uskutočniť práve na mieste
súčasnej zástavby aj za cenu zbúrania už niekoľkých
existujúcich chát.
Viem si predstaviť napr. rybárske preteky, kde na brehoch zoči-voči súťažia rybári.
Faktom je, že so súčasným stavom Slnečných jazier
my Senčania musíme žiť. Obrovské pozitívum je bagrovanie južnej časti, čo aspoň čiastočne zmierňuje
bolesť už dosť devastovaných jazier.
Niektorí nedisciplinovaní chatári, samozrejme, porušujúc geometrický plán rôznymi betónovými výbežkami,
mólami a podobnými artefaktmi len v súčasnosti sťažujú prebagrovanie. Vôbec prístup k vode pod chatami
je skoro nemožný – myslím generelne - hoci návštevník
má na to plné právo. Toto je tiež z „mála“ problémov,
ktoré by novozvolené vedenie SCR mohlo čo najrýchlejšie doriešiť.
Potrebné by bolo aj stransparentniť ďalšie predaje tým,
že napr. komisia príde fyzicky k miestu „činu“ a budú 3D
namiesto 2D konfrontovať situáciu.
Tie opachy, ktoré vznikli transformáciou z malých chatiek na veľké, sú síce päsťou na oko… ale predsa niekto
na to musel vydať povolenie!
My Senčania sa do budúcna asi budeme musieť naučiť
si chrániť a vážiť Slnečné jazerá, lebo sú ešte zatiaľ jediným pokladom pre Senec.
Peter Sedala

Finančná zbierka
Mesto Senec vyhlasuje finančnú zbierku na knižnú
monografiu o našom meste. Ak chcete peňažne
podporiť jej tlač, posielajte svoje príspevky na
číslo účtu OTP BANKA 562 441, v.s. 333. Všetci
darcovia budú prezentovaní na stránkach publikácie.
(red)

Senec v mladších dobách

Vždy sa ma zmocní pocit určitej nostalgie za minulosťou
Senca, ktorú radšej nazvem mladšou dobou histórie
Senca. A týka sa to najmä bezprostredne práve tej časti,
ktorú výstižne nafotil a prezentoval v článku ”Senec chce
byť Sencom” Peter Sedala (Senčan február/2004). Ulica,
na ktorej som sa narodil, v tých časoch v najkrajšom
dome v Senci, ktorý musel padnúť dva týždne po nežnej
“kvázirevolúcií”. Nepomohli ani osobné intervencie na
vtedajšom Národnom výbore za záchranu môjho rodného
domu. Budúcnosť už bola predurčená budove pre seneckú
políciu. Maďarská televízia dokonca odvysielala reportáž
so zábermi tohto domu s podtextom, ktorý apeloval na
konanie slovami “ …takéto domy sa v Senci búrajú”. Tajne
som dúfal, že nie som sám tohto zmýšľania, a že raz vznikne jeho replika tak, ako vznikla replika Krušácovho domu.
Ten náš dom však bol zaujímavý svojou fasádou tvorenou
rôznymi plastickými reliéfmi a vyrezávanými drevenými
dverami (na obr.). Za dverami bola prechodová chodba

do dvora s peknou kvetinovou záhradou. Končila sa ručne
vyrobenou železnou ohradou, za ktorú by sa nehanbil, ani
v súčasnosti, žiaden zručný kovotepec. V chodbe boli uložené dlaždice so zaujímavými ornamentami, na tú dobu
(dom bol postavený asi okolo roku 1906) pre takéto objekty dosť nezvyčajnou. V ľavej časti sa nachádzali štyri
komnaty (prvá moja rodná), každá s pôdorysom (5x5m)
prepojené dvojkrídlovými dverami z červeného smreka.
Prirodzene aj rolety v predných miestnostiach boli z toho
istého dreva. V každej izbe boli rozdielne keramické kachle
(na obr.), ktoré sa týčili skoro až po
strop. Ideálne miesto na múzeum,
pamätné miesto alebo nejakú cukráreň s príjemným posedením pod
gangom v ružovej záhrade.
Časy sa však zmenili a z Gottwaldovej 19 ostala pôvodná len časť
záhrady, so zadnou bránou smerom
do Tureckej ulice, ktorú som neraz
ako decko preliezal (v súčasnosti
na nej leží dosť nepekné “pozastavenie” pre smädných pocestných).
Častokrát som ako malý chlapec
utekal dookola týchto objektov
postavených na paralelných uliciach (Turecká a Gottwaldova, t. č.
Lichnerova), aby som sa opäť dostal spredu cez kamenné
schodište do nášho domu.
Pri tom behu zozadu smerom k Tureckému domu na
Gottwaldovu som v retrospektíve 60-tych rokov minulého
storočia míňal na rohu Junghönigov dom, v ktorom bola
predajňa textílii a kobercov (smerom ešte do Nám. 1.
mája). Obsluhovali ju pani Kypsová s mamičkou. Myslím,
že v tomto dome sa našli pri búracích prácach strieborné
lyžičky… Tento dom na druhom konci končil miernym
odskokom, čím sa uvoľnil priestor pre širšiu uličnú zónu.
Druhý dom bol Pikáliových, kam som chodieval na kyslú
kapustu. Vpredu bola Čistiareň, kde istý čas pracovala aj
moja mama. Za domom Rakovičových bola Samoobsluha
a za ňou až Nogli dom. Ten mal vpredu výklady, v ľavej
časti dlho nebolo nič, neskôr tam bola opravovňa pančúch
a potom, tuším, hodiniek. V pravej časti bolo Zlatníctvo
a hodinárstvo, hore bývali Andrášioví, za nimi Koffleroví.
Poznamenaný zubom času bol dom Czizmaziových, kde
bývali Olléoví. Vzadu bol ich dvor prepojený z dvorom
pána Lechtu v časti, ktorá dlho odolávala temer do terajšej
doby v podobe železobetónového skeletu (na Tureckej

ulici), kde bývali Jánošíkoví. Vo dvore pána Lechtu, ktorý
býval na poschodí, bývalo mnoho podnájomníkov (Bakušoví, Horváthoví, Saboví…), naľavo bola predajňa hračiek
tzv. Luba. Nasledoval dom Brachňákových, vpredu Emil
a Bedrich, vzadu Juraj. Neskôr ho predali Kováčovým, tí
zase Fodorovým. Pri búraní sa v stene našli peniaze.
Náš dom patril niekedy Póorovcom. Bola tam zriadená
istý čas zubná ambulancia. Pri búracích prácach sa našla
skrinka s údajmi, kedy a kto ho staval, žiaľ, tak ako aj
niektoré iné komponenty vybavenia, pri búracích prácach
zmizla. Pri rozoberaní krovu tu boli hrady s dĺžkou až 15 m.
Túto večnú škodu mám v krátkosti cca (2,5 min.) zachytenú na amatérsky super 8 mm film. V dome bývali tri rodiny
Ján a Ondrej Šebokoví a Urbančokoví, ktorých neskôr
vystriedali Világioví, Slobodoví a Juhásoví. Susedný dom
Stefanekov, kde bolo Pohrebníctvo s Kvetinárstvom, sa
zachoval dodnes. V tomto dvore s úzkymi vstupnými dverami bývalo najviac - až sedem rodín. Vpredu na poschodí
býval zubný lekár Dr. Walner, za nimi, už na prízemí,
zubný lekár Dr. Répási, pani Kozmova, Klásekoví (Laco sa
mimochodom tiež vyučil za zubného lekára), Vavrekoví,
pani Grűnerová (pôrodná asistentka) a Horváthoví (pani
Horváthová, ktorá dlhé roky pracovala ako biletárka
v starom kine, sa neskôr presťahovala do USA). Vzadu sa
dodnes zachovala garáž pána Stefaneka, ktorý tam mal
zaparkovanú svoju Tatru 12, a ktorú naštartovával neraz
len ručne kľukou. Ďalší dom paril Salayovým na poschodí,
pod nimi bola predajňa Tabak s milou pani Schillerovou,
ktorá na nás - spolu so sestrou, keď matka musela na
pole, veľakrát dohliadala. Dom Zoldánových a Kohnov
susedil so zbúraniskom a ďalšou zubom času nahlodanou
stavbou Zelmanových, kde bývali Gazdoví a neskôr Vargoví. Na tejto ploche sa postavil neskôr komplex, ktorý sa
v súčasnosti nazýva Amita. Cez otvorený dvor Gazdových
si to neraz kdekto skracoval cestu smerom na Tureckú
ulicu, najviac však obyvatelia činžiaka za Amitou, ktorý
sa tiež zachoval. Nasledovali domy Kurucov, Kramaričov,
vchod úzkej bránky Gašparekov a nakoniec na rohu pred
uličkou Krušácov dom s pánskym holičstvom, kam som
sa chodieval neskôr strihať (páni Turner, Maďarič, Bordáč,
Baláž), keď náš sused oproti pán Majo prestal už s touto
činnosťou.
Tesne za uličkou, myslím, že sa nazývala Kollárova a chodievalo sa ňou na priestranstvo, ktoré bolo ponúkané
väčšinou kolotoču alebo cirkusovému šapitó, bol dom,
v ktorom bývali Ďuračkoví. Ďalšia bránka patrila Zlejším
v tesnej blízkosti Bufetu s vedúcou pani Zvolenskou
a našou pani susedou Fodorovou. Úzkym vchodom do
ďalšieho dvora vchádzali Kováčovi. Vpredu bola miniatúrna predajňa Klobúky, za ňou prerobený dom Horáčekov.
Zaujímavý vchod v tvare románskeho poloblúka bol na
dome Mihalyiových. Za nimi pokračovalo Algajerovo Mäsiarstvo s vchodom pre Klebercových. Myslím, že to bolo
pôvodné vlastníctvo Kompanových, o ktoré sa doposiaľ
vedie nepríjemný súdny spor. Za domom Kauschitzových
bola Drogéria a staré kino pána Čechoviča. Na prízemí bývala pani Borovičková. Neskôr sa tam presťahoval z druhej
strany pán Fodor so svojím Vkusom. Nasledujúci dom trochu neskôr pán Gajur Tairovič prebudoval na Zmrzlináreň.
Odvtedy, čo s tým prestal, som takú kakaovú zmrzlinu už
nikdy nikde nedostal. Dom Tvarožkových prebudoval pán
Kan, dom Burianových neskôr odkúpili, aby sa tam zriadili laboratória psychotroniky pána Ing. Šándora, najprv
pod správou Československého metrologického ústavu,
neskôr pod správou iných inštitúcií (Nitra...). V predposlednom dome, tesne pred Hollého ulicou, býval mäsiar
pán Szakál, ktorý mal neskôr mäsový Výsek, a na rohu
bola Záhradná reštaurácia Cihatský rodiny Šmihelových,
ktorá patrí zrejme k stále nedoriešeným smutným súdnym
kauzám, týkajúcich sa reštitúcií.
Toto by bol o trochu podrobnejší a presnejší obraz jednej
- východnej strany, časti, Gottwaldovej ulice v 60-tych
a na začiatku 70-tych rokov minulého storočia. Mnohí
z Vás, ktorí tam bývali sa tu nájdu, podaktorí boli možno opomenutí, no nie zabudnutí. Ostávate v srdciach
a mysli niekoho, kto tam s Vami vyrastal. Podnet k tomuto
podrobnejšiemu opisu situácie urýchlil Petrov nápad,
ktorému držím palce pri nastávajúcom objavovaní miest
Senca v jeho mladších dobách, ktoré stoja za zmienku.
RNDr. Ján Šebok
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Záplavové vody strpčujú život
Vážená redakcia časopisu Senčan,
dovoľujeme si touto cestou upozorniť Mestský úrad
v Senci na naliehavú potrebu a nutnosť vyriešenia
problému záplavovej vody na určitom úseku Štefánikovej ulice (pred domom č. 33), ktorý sa permanentne
opakuje počas letných dažďov.
Tieto opakujúce sa záplavy sú už atrakciou návštevníkov „severnej“ strany Seneckých jazier. Autá prechádzajúce veľkou rýchlosťou si „umývajú“ podvozky,
voda strieka až na steny domov, čo vzbudzuje nevôľu
priľahlých obytvateľov ulice a aj peších turistov, ktorí
musia s vykasanými nohavicami, s deťmi na ramenách brodiť túto špinavú vodu.
Keď voda konečne odtečie do kanalizácie (trvá to vždy
pár hodín!), zostane „na ulici a na chodníku“ vrstva
blata a naplavených odpadkov (najmä cigaretových
ohorkov). Po vyschnutí ostáva prach, ktorí musia odstraňovať obyvatelia ulice. Nakoniec to najlepšie, čo

by vedelo potvrdiť bývalé vedenie mesta, Slovenská
poisťovňa, pravidelné zatopenie pivníc a jej následné
pumpovanie technikou a likvidovanie škôd (Vodárne
a kanalizácie, súkromníci, mesto).
Štefánikova ulica tvorí dôležitú komunikačnú spojnicu
turistickej verejnosti (teraz už aj športovcov – Národné športové centrum) k severnej časti jazier a najmä
ich existujúcich (a aj budúcich – budovaný Aquapark)
objektov a v takomto, neriešenom stave, domnievame
sa, že to nie je vábny, naopak skôr odstrašujúci faktor pre turistickú verejnosť a hanbou pre seneckých
„radných“.
Verím, že tento príspevok bude dobre pochopený každým, komu leží dobré meno Senca na srdci a komu
voliči dali svoj hlas vo voľbách (všetci boli za rozvoj
Senca!).
Mária Jablonská, Rozália Šípošová,
Helena Járková, Milan Beňuška

Riešiť situáciu by mali v prvom rade správcovia
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Vážení čitatelia,
snahou mestských novín Senčan bolo a je vytvoriť
tribúnu pre otvorenú diskusiu o veciach verejných.
Aby sme však predišli zneužitiu mestských novín
na riešenie osobných sporov, sme nútení vyhradiť
si právo neuverejniť nepodložené osobné útoky
a anonymné príspevky, za ktoré nemôžeme niesť
zodpovednosť. Ďakujeme za pochopenie. redakcia

Az elindulóknak
Őrizd a lángot – a hűséglángot!
Őrizd a hitet – hisz ő a tied!
Őrizd az Évet-a Jót, a Szépet!
Őrizd a Múltat- Jövőbe mutat!
Őrizd a Szót – örök biztatót!
Őrizd a Reményt – a dicső Erényt!
Őrizd a Létet – Jövőt így éred!
Őrizd a Szívet – a Rosszból kivet!
Őrizd a Földet – tégy érte többet!
Őrizd az Álmot – ezerszer áldott!
Őrizd a Rózsát – Tavaszod hozzák!
Őrizd a Kezet – előre vezet!
Éorizd a Csókot – töri a Bókot!
Őrizd a Nótát – szívből szól hozzád!
Őrizd a Reggelt – a Jóval kezdd el!
Őrizd a Könyvet – egyre csak többet!
Őrizd az Imát – meglásd, ki megáld!
Őrizd a Népet – vele van Élet!
Őrizd a Nyelvet – ez el nem veszhet!
Őrizd a Követ – hisz ő is követ!
Őrizd a Lángot – szívedbe mártott!
Őrizd a Tavaszt – Virágot fakaszt!
Őrizd az Éned – Jövődet véded!
Őrizd a Kertet – hisz neked termett!
Őrizd a Forrást – kövesd a Szokást!
Őrizd a Hajnalt – csíráztass magvat!
Őrizd az Utcát – a Kerted kútját!
Őrizd a Rétet – Életre ébred!
Őrizd a Társad – érted itt fárad!
Őrizz meg mindent – Embert és Istent!
Őrizd a Szülőt – teremts szép jövőt!
Őrizd a Verset – az el nem veszhet!
Őrizd a Posztot – az a Te Sorsod!
Áldott az Őrző – övé a Jövő!
Mgr. Katona Roland

Nedá mi nereagovať na riešenie problematiky neporiadku okolo kontajnerov. Riešenie pána primátora nevidím
ako veľmi šťastné. Mesto má svoje VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu (KO), kde
medzi povinnosťami občanov a podnikateľov je: b.) zapojiť sa do separovaného zberu KO podľa jednotlivých
zložiek, e.) dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu
zberných nádob zmesového KO. Ak táto situácia nastane, je povinný prehodnotiť počet zberných nádob.
Mám pocit, že riešiť túto situáciu by mali v prvom rade
správcovia bytov a nie mesto.
Podľa zákona 223/2001 o odpadoch sa uloženie odpadov
na iné miesto než na miesto určené obcou považuje za priestupok (§80 ods.1 písm.b.), za ktorý možno uložiť pokutu
do 5000 Sk. Tieto priestupky má prejednávať obec a výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce(§80 ods.2 a ods.5).
Pokiaľ viem v spomínanom VZN sú spomínané aj miesta,
kde možno odpad uložiť a to sú zberné nádoby podľa typu
zástavby a zberný dvor. Okolie zberných nádob k nim
nepatrí!
Preto by som sa chcela opýtať pána primátora: Udelilo mesto správcom alebo majiteľom bytov niekedy
pokutu? Nariadilo im mesto zabezpečenie ďalšej nádoby? Ako sa mesto snažilo riešiť tento problém pred
zvýšením intenzity vývozu zberných nádob? Kto dá do
mestského rozpočtu 300 000 Sk, ktoré sú potrebné
na zabezpečenie tohoto riešenia?
Najjednoduchšie je zvýšiť poplatok všetkým obyvateľom
Senca, ale uvedomme si, že najjednoduchšie riešenia
problém často nevyriešia. Sám ste uznali, že za neporiadok si obyvatelia môžu sami. Ako sa majú podľa vás
cítiť tí, ktorí si udržujú poriadok, alebo neprodukujú toľko
odpadu, aby využili intenzitu odvozu odpadu, ktorú majú

a v dôsledku podobných opatrení sa im poplatky za vývoz
odpadov budú zvyšovať? Nepovedia si aj na iných sídliskách: veď načo by sme kupovali ďalšiu nádobu (ktorú by
sme sami museli kupovať), keď nám celé mesto môže
zaplatiť častejší vývoz existujúcich nádob?
Celosvetový trend v nakladaní s odpadmi smeruje minimálne k separácii s následnou recykláciou a v najlepšom
prípade k minimalizácii vznikajúceho množstva odpadov.
Dosiahnuť tieto ciele nie je jednoduché a vyžaduje si
veľa práce. Avšak „riešenia“, kde si budú v platení rovní
ľahostajní znečisťovatelia a presvedčení minimalizátori,
dosiahnutie podobných cieľov iba sťažujú.
Aj vaše riešenie môže byť dobré a pomôcť. Stačí, ak
financie potrebné na zvýšenie intenzity vývozu vyzbierajú
medzi sebou obyvatelia, ktorých sa toto opatrenie dotýka.
Na nich zostane rozhodnutie, čo je pre nich výhodnejšie.
Odpadový fanatik (meno autora je v redakcii)
Zvážili sme problematiku a pre mesto je výhodnejšie
odvážať komunálny odpad častejšie, než držať v ňom
viac nádob (cena jednej je 10 tisíc Sk). Z toho dôvodu,
že Mesto Senec neplatí za počet výnosov, ale za tonáž
vyneseného a zlikvidovaného komunálneho odpadu. Čiže
je úplne jedno, či vyvezieme jeden kontajner desaťkrát
alebo desať kontajnerov raz. Naviac v letných mesiacoch
je častejší vývoz prínosom, keďže odpad časom môže
podliehať hnilobe a šíriť zápach. Uložiť pokutu za uloženie
na iné miesto, než je zberná nádoba alebo zberný dvor, je
mimoriadne obtiažne, pokým konkrétnu osobu neprichytíte pri čine. V prípade pristihnutia bude riešený pohovorom,
prípadne pokutou.
Primátor Karol Kvál

Nerozumiem zhrozeniu čitateľky Senčana z posledného čísla nad tým, že na oslavách Sv. Mikuláša pred
Mestským kultúrnym strediskom v Senci nespievali
účinkujúce deti naživo. Napriek pôvodným plánom
sme museli zvoliť playback s ohľadom na nepriaznivé
počasie s teplotou pod nulou.
Mgr. Peter Szabo, riaditeľ MsKS v Senci

Ad: Artézska studňa

„Už pri výstavbe rodinného domu som mal so studňou
problémy a finančné náklady, nakoľko pozemok bol
podmáčaný a bolo potrebné vodu odviesť mimo stavebných činností,“ opisuje svoje skúsenosti J. Polčic
a pokračuje: „Problém, čo s vodou, ostal aj po ukončení stavby. Okolo domu sme museli urobiť spevnenú
priekopu na obvod vody. Okolo studne je urobené
umelé jazierko. Voda v jazierku často zapácha, občas
je na hladine bádať mastné škvrny a jazierko je zanášané usadeninami železa a difúznym zákalom. Z uvedených dôvodov som na vlastné náklady nechal urobiť
dňa 17. 6. 2003 rozbor vody v artézskej studne. Žiaľ,
výsledky zo dňa 23.6.2003 potvrdili vyššie uvedenú
skutočnosť. Nález: Železo mg/l norma 0,3 skutočnosť

0,848, Zákal ZF norma 5,0 skutočnosť 15,0, Zápach
stupeň norma 0,0 skutočnosť -2,0, Farba mg/l norma 20,0 skutočnosť 159,0. Správa: Voda v rozsahu
stanovených ukazovateľov nevyhovuje požiadavkám
Vyhl. MZ SR č.29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú
vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Podpis: MUDr. Eva
Haladová CSc., MPH riaditeľka.“ Exprimátor J. Elšík
sa na Senčan obrátil s pochybnosťami o stanovisku
odborníka z roku 1998, ktoré sme v minulom čísle
uverejnili. V skutočnosti išlo o rozbor vody z, v tom
čase, náhradného zdroja kojeneckej vody v Senci.
Témou Artézskej studne sme v mestských novinách
reagovali na verejnú výzvu bývalého primátora venovať sa jej.
(kd)

V ostatnom Senčanovi sme sa vrátili k artézskej studni, pričom sme žiadali čitateľov, ktorí môžu poskytnúť
ďalšie informácie, aby sa obrátili na našu redakciu.
Bývalý primátor Senca Ing. Jozef Elšík označil vrt
za havarovaný. Uviedol, že podľa odborníkov je rúra
prehrdzavená, z čoho vzniká tzv. difúzny zákal, t.j. do
vrtu sa dostáva to, čo by sa za normálnych podmienok
nedostalo. Exprimátor v liste redakcii pripomenul rozbor vody z roku 2003, ktorý však v evidencii odboru
výstavby mestského úradu (čerpali sme z neho) nie
je. K objednávke rozboru sa prihlásil majiteľ pozemku,
na ktorom sa nachádza artézska studňa, Jozef Polčic.

Zvýšiť intenzitu vývozu je výhodnejšie

Playback v mraze
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Ad: Odpredaj mestských nehnuteľností
Nerealizovaný predaj mestského pozemku
na Tureckej ulici, ktorý bol v kompetencii
Mestského zastupiteľstva v Senci a poslanci ho nakoniec ani neschválili, vzbudil
predsa len pozornosť. Do redakcie sme
obdržali otázky, adresované zástupcom
mesta. Čitateľ, ktorý sa nepodpísal, sa
pýta, prečo presadzuje primátor mesta Karol Kvál odpredaj „najlukratívnejšieho pozemku v strede mesta“ (na Tureckej ulici)
bez verejnej súťaže, prečo sa dostal tento
materiál napriek neodsúhlaseniu mestskej
rady do mestského zastupiteľstva.
Primátor K. Kvál: Vôbec nepresadzujem odpredaj tohto pozemku. Žiadosť na jeho kúpu
prejednala príslušná komisia, ktorá odporučila nemalú cenu 2 500 Sk/m 2 . Záujemca s týmto súhlasil. Na rokovaní šesťčlennej mestskej
rady boli traja za, traja sa zdržali, napriek
tomu materiál išiel na mestské zastupiteľstvo,
ktoré odpredaj neodsúhlasilo. Záujemca sa
odvolal.
Môžete vysvetliť proces odpredaja mestských nehnuteľností?
Keď si niekto zväčša nejaký pozemok vytipuje, požiada o kúpu Mesto Senec. V prípade,
že ho mesto nepotrebuje a nemá s ním iný
zámer, dá žiadosť na posúdenie komisii, ktorá
navrhne cenu pozemku a po dohode s radou
a odsúhlasení zastupiteľstvom sa pozemok
buď odpredá alebo neodpredá. Ide o štandardný postup, do ktorého primátor nemôže
zasiahnuť.
Existuje uznesenie, ktoré umožňuje primátorovi predávať mestský majetok do sumy
250 tisíc Sk?
Nikdy som ho nevyužil.
V predvolebnej kampani ste uvádzali, že
medzi prvým práve toto zrušíte.
Požiadal som o to mestské zastupiteľstvo, ktoré
moju žiadosť zamietlo. Uznesenie neplánujem
využiť. Pripravuje sa nové VZN o hospodárení
s majetkom obce a táto formulácia o odpredaji majetku do 250 tis. Sk bez súhlasu MsZ
bude daná do súladu so zákonom o majetku
obce, kde akýkoľvek odpredaj majetku musí
odsúhlasiť MsZ.
Budete presadzovať návrh predaja mestského majetku formou verejných súťaží,
dražieb?
Osobne tento postup nepovažujem za šťastný, pretože si myslím, že by sme mali pri voľbe
kupcov uprednostňovať občanov Senca.
V prípade cudzieho záujemcu, nevieme, čo sa
s pozemkom bude ďalej diať. So Senčanom,
ktorý má k mestu vybudovaný vzťah, vieme
lepšie spolupracovať, môžeme predpokladať,
že mu bude záležať na zveľadení mesta.
Čitateľ sa práve pýta, „prečo preferujete pri
odpredaji mestských nehnuteľností seneckých podnikateľov“, pokiaľ je s nimi mesto
„spokojné“. Čo to znamená?
Pokiaľ pravidelne sponzoruje mestské aktivity
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vrátane Seneckého leta a karnevalu, senecké
školy a iné zariadenia a organizácie, resp. dotuje ich podujatia.
Chcel by som tiež reagovať na otázku prispievateľa, citujem: „Kto je Ľ. S., ktorému (rozumej
primátor) za veľmi pochybných okolností znovu netransparentne odpredáva pozemok na
Slnečných jazerách pod chatu.“ O pozemok
boli dvoja záujemcovia, a preto MsZ poverilo
mestskú radu, aby si oboch záujemcov pozvala a medzi nimi urobila súťaž, v ktorej menovaný navrhol vyššiu cenu 250 tisíc Sk. Len tak na
porovnanie, hneď vedľajší pozemok v podobnej rozlohe bol odpredaný v decembri 2002,
ešte pred mojím nástupom na úrad, za cca 15
tisíc Sk.
(red)

Z redakčnej pošty
Dňa 12. februára 2004 som sa zúčastnil zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Bol som nemilo prekvapený reakciou poslankyne SMK Gabrielly Németh,
reagujúcej na žiadosť mojej manželky ohľadne kúpy
pozemku na Tureckej ulici. Finančná komisia odsúhlasila cenu 2 500 Sk/m 2, čo si myslím, nie je nízka cena.
Na zastupiteľstve pani poslankyňa nervózne reagovala, že to by mohol každý a čo som „urobil pre mesto“.
Vôbec ju nezaujímala cena, ale to, komu sa pozemok
predáva. Pýtam sa pani poslankyne Gabrielly Németh,
či bola mestská nehnuteľnosť na Šafárikovej ulici,
ktorú nakoniec odkúpil jej brat, ponúknutá aj iným
záujemcom. Nadobudol som presvedčenie, že v našom meste môžu kupovať mestské nehnuteľnosti len
vopred určení ľudia. Chcem pritom uviesť, že mesto
30 rokov bezplatne užíva pozemok mojej manželky na
Fándlyho ulici, v areáli aj maďarskej škôlky.
Prečo neboli dražby, keď mestské nehnuteľnosti kupovali poslanci, vrátane SMK a KDH, a zamestnanci
mestského úradu? Boli uzavreté desiatky nevýhodných zmlúv s mestom, pri ktorých asistovala aj poslankyňa Gabriella Németh. Napríklad predaj pozemku
firme Pohrebníctvo Nádaský a spol. na rozšírenie katolíckeho cintorína.
Som pripravený menovať a kedykoľvek predložiť dôkazy o tom, ako sa predával mestský majetok a ako
sa niektorí poslanci a zamestnanci mestského úradu
obohacovali na úkor mesta. Bolo by zaujímavé vyčísliť
škodu, aká týmto všetkým ostatným Senčanom
vznikla. Môžem menovať konkrétne osoby, mená,
kúpne zmluvy a ceny.
Som presvedčený, že niektorí poslanci KDH a SMK
nemajú morálne právo sedieť v mestskom zastupiteľstve.
Ladislav Kuruc

Reakcie poslancov
Z článku srší nenávisť a osočovanie terajších a bývalých poslancov. Zdá sa mi, že som si strčila ruku
do osieho hniezda a niekomu som prekazila plány do
budúcnosti s lukratívnym pozemkom v srdci mesta.
Nakoľko som v článku menovite napadnutá aj ja, som
nútená na lži a ataky reagovať. Aj keď dopisovanie cez
noviny vôbec neuznávam, som nútená hájiť si svoju
česť a dobré meno:
- tak ako doteraz, aj v budúcnosti budem presadzovať,
aby sa mestské nehnuteľnosti nepredávali priamo, ale
formou výberového konania za najvyššiu ponúknutú
sumu.
- svoj nesúhlas s priamymi predajmi som vyslovila
už aj na zasadnutí MsZ dňa 30.10.2003 a opätovne
aj 12.02.2004 pri návrhu predaja záhrady na Tureckej

ulici. Tento svoj názor som prezentovala aj svojim konaním pri hlasovaní, t.j. zdržaním sa alebo hlasovaním
proti (viď.zápisnice zo zasadnutí MsZ)
- nehnuteľnosť na Moyzesovej ulici (nie Šafárikovej)
bola zaradená do výberového konania, ktoré sa konalo
16.6.1999 za účasti piatich záujemcov. Cena nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku bola 374.840,- Sk.
Navrhnutá na odpredaj bola výberovou komisiou za
v tom čase nezvyčajne vysokú cenu 1.600.000,- Sk
(uznesenie MsZ č. 55/1999), za ktorú cenu bola aj
predaná. Podotýkam, že som nebola členkou výberovej komisie, ktorá rozhodovala o víťazovi výberového
konania.
- nechápem ako súvisí 30-ročné užívanie pozemku
pri MŠ Fándlyho s odpredajom záhrady na Tureckej.
Majetkovo právne vysporiadanie pozemku jeho manželky treba uskutočniť buď v rámci reštitučného konania (do konca r. 2004), alebo v občiansko-právnom
konaní, pokiaľ existuje právny nárok na uplatnenie si
vlastníckeho práva.
- moja asistencia pri predaji pozemku pre Pohrebníctvo Nádaský, ako aj ďalších, je výmysel pána Kuruca
z toho prostého dôvodu, že v období 1994-1998 som
nebola poslankyňou mestského zastupiteľstva, z čoho jasne vyplýva, že som sa nemohla zúčastňovať ani
hlasovania. Uvedená nehnuteľnosť bola predaná uznesením MsZ č.63/1995, takže som asistovať v žiadnom
prípade nemohla.
Pán Kuruc si vybral tú nepravú osobu, na ktorú
smeruje svoj útok. Nechtiac mi dal priestor, aby som
informovala všetkých Senčanov, že som jedna z tých
poslancov bývalého aj terajšieho zastupiteľstva, ktorá
za svoje 10 ročné pôsobenie v MsZ žiadny mestský
majetok neodkúpila.
O tom, kto má a kto nemá morálne právo sedieť
v mestskom zastupiteľstve, našťastie rozhodujú
občania - voliči nášho mesta vo voľbách každé štyri
roky. O dva roky bude mať šancu sa uchádzať o priazeň voličov aj pán Kuruc.
Žiadam pána Kuruca, ak má dôkazy o tom, že hocikto sa neprávom obohatil na úkor mesta, aby ich
predložil na mestský úrad, aby zodpovední pracovníci
mohli dať podnet na začatie trestného stíhania. Pokiaľ
takéto dôkazy nemá, odmietam jeho osočovanie a dôrazne ho žiadam, aby na mňa v budúcnosti neútočil.
V opačnom prípade budem nútená hájiť si svoju česť
a dobré meno súdnou cestou v občiansko-právnom
konaní.
Gabriella Németh
poslankyňa MsZ za SMK-MKP
Na skutočnosti, ktoré sú spomínané v článku, by som
reagoval prehlásením p. Veroniky V. zo dňa 20.1.1994
(ktoré je overené na Obvodnom úrade v Senci), ako
Pohrebná služba nadobudla pozemok, ktorý mal
byť pôvodne určený na rozšírenie cintorína: „Dolupodpísaná Veronika V. ... prehlasujem, že pozemok
... v kat. úz. Senec som predala Mestskému úradu
v Senci na zriadenie cintorína. Nakoľko tento zámer
sa neuskutočnil z dôvodu, že hygienici nedali súhlas,
podporujem, aby tieto pozemky boli odpredané
Pohrebnej službe G a N v Senci. V opačnom prípade
budem žiadať o vrátenie týchto pozemkov.“ K poslednej vete daného článku: „že niektorí poslanci KDH
a SMK nemajú morálne právo sedieť v MsZ“, by som
dodal, že len tí obyvatelia mesta, ktorí nás volili, majú
právo pochybovať o našej morálke. A verím tomu, že
naša práca v MsZ pochybnosti, ktoré boli spomenuté
v tomto článku, vyvráti.
Ladislav Nádaský, poslanec MsZ za KDH
nájomca Pohrebníctva Nádaský
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Dobre sme sa cítili
Členovia seneckého mládežníckeho a detského klubu
Kincskeresö navštívili 12. februára a 19. marca 2004,
v rámci výmeny kultúrnych podujatí medzi Sencom
a Mosonmagyaróvárom, navštívili naše družobné
mesto. Stali sa účastníkmi bohatého programu
a pekných zážitkov. Navštívili stredisko Flesch Károly
Müvelödési Kozpont, mestskú knižnicu Huszár Gál
Városi Könyvtár, kde sa oboznámili s prácou v oddelení pre deti a mládež. V mestskom múzeu Csellei
Ház sa oboznámili s významnými umeleckými dielami
maďarského maliarského umenia 19. a 20. storočia.
Stretli sa aj so žiakmi 4. triedy školy Piarista Általános
Iskola, s ktorými členovia detského klubu pestujú
priateľské vzťahy. Stretnutie charakterizovalo láskyplné prijatie a milé pohostenie. Vo veľkej
sále školy pred početným obecenstvom
mali možnosť deti vzájomne si predviesť
svoje literárne programy. V podobnom
ovzduší prebiehalo aj vystúpenie v kultúrnom dome Fehér Ló, s tým rozdielom,
že obecenstvo tu malo možnosť vidieť
ukážky z tanečného umenia súboru ESO,
úspech bol vyjadrený veľkým potleskom.
Dobre padli aj slová uznania našej literárnej činnosti. Vydarené bolo aj stretnutie
s básnikom a literátom Lajos Böröndim,
ktorý porozprával aj zaujímavosti z literárneho a kultúrneho života mesta.
Pri oboch návštevách sa postarali o dobrý
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obed v reštaurácii Egyetem Étterem.
Po príjemnom kúpaní a osviežení na kúpalisku Termál
Fürdö sme šťastní a spokojní nastúpili do autobusu
na cestu domov.
(pm)

Jól éreztük magunkat
A szenci Kincskeresö – ifjúsági és gyermekklub tagjai
2004. február 12.-én és március 19.-én a Szenc és
Mosonmagyaróvár közötti kulturális cserekapcsolat
keretében, városunk testvérvárosába látogatott.
Gazdag programban és szép élményekben volt részük
a szenci kisdiákoknak és az öket kísérö felnötteknek.
Az elsö kirándulás alkalmából ellátogattak a mosonmagyaróvári Flesch Károly Müvelödési Központba
és ismerkedtek a Huszár Gál Városi Könyvtár gyer-

mekrészlegének munkájával. Örömteli volt a találkozás a Piarista Általános Iskola 4. osztályos tanulóival,
akikkel baráti kapcsolatot ápol a szenci Kincskeresö.
Szeretetteljes fogadtatás, kedves vendéglátás öszinte
baráti légkör jellemezte a találkozót, ahol a gyermekek egymásnak és szép számú közönségnek mutatták
be müsoraikat.
A március 19.- ei kirándulás az irodalom és a müvészet jegyében telt el. Böröndi Lajos költövel találkoztunk
és megtekintettükk a Csellei Házban lévö értékes
képkiállítást, a 19. és 20. századi magyar festészet
remekeit. A Játsszunk vásárt címü szerkesztett népi
játék bemutatása és az ESO táncosainak fellépése
nagy sikert aratott a Fehér Ló Müvelödési Ház fiatal
közönsége elött.
Örömmel elmondhatjuk, hogy nagyon jó volt mindkét
alkalommal Mosonmagyaróváron. A finom ebédröl az
Egyetem Étterem és Konyha gondoskodott. A tartalmas programok után a Termál Fürdöben lazíthattunk.
Mindez a szenci Városi Hivatal jvoltából, mert ezt
a programot besorolta a Phare pályázatának a Szenc és
Mosonmagyaróvár közti kulturális cserekapcsolat tervezetébe.
(pm)
„Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou
pomocou Európskeho spoločenstva. Názory
vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec
a nemôžu byť preto žiadnym
spôsobom brané tak, že
odrážajú oficiálny názor
Európskeho spoločenstva“.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

11. apríla 2004 oslávi prekrásne životné jubileum 80 rokov

Katarína Pomšahárová

Timea Csicsaiová, Lukáš Mészaroš, Tifany
Heráková, Mário Nikodem, Jozef Eliaš, Adam
Strnad, Alica Lichá, Peter Horáček, Kristína
Gábrišová, Lea Stranská, Silvia Mokošová,
Kristián Nagy

Z celého srdca jej želáme
veľa zdravia, šťastia, pohody
a božieho požehnania.
Dcéry, syn s rodinami, 8 vnúčat a 6 pravnúčat a ostatná rodina.

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci

K.R.-nak, aki április 15-én tartja 70. születésnapját, minden jót kíván barátja Károly.

Júlia Križanová (60)
Juraj Vrbiar (70)

Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých a združenia zdravotne postihnutých v Senci
Sara Horváthová (70)
Alica Mičudiková (50)

Klub dôchodcov

Helena Füzesiová (85)
Alžbeta Balážová (75)
Helena Hanuštiaková (75)
Margita Holocyová (60)
Alexander Mókoš (60)

Navždy nás opustili
Ján Pšenko (1963)
Štefan Kalupka (1935)
Štefan Domotor (1944)
Fridrich Szabados (1943)
Pavol Biro (1921)
Marta Foglová (1920)
Ján Podolinský (1939)
Mária Zelmanová (1924)
Gejza Schultheis (1929)
Zoltán Pálfy (1957)
Karol Rosenberg (1933)

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zástupcom
organizácií, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho drahého

Karola Rosenberga
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina
8. apríla si pripomenieme prvé výročie úmrtia
nášho drahého otecka

Ladislava Wirklera
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou naňho spomína
Manželka, dcéra a syn s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
priateľom a spolupracovníkom za kvetinové
dary a poslednú rozlúčku s naším zosnulým

Štefanom Dömötörom
dňa 10. 3. 2004. Smútiaca rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac apríl 2004 v kine MIER v SENCI
začiatok o 18,00 hod.
1.-2. štvrtok-piatok ROZVOD PO FRANCÚZSKY
Dve Američanky v konfrontácii s parížskymi intrigami, ľudskými vášňami a štýlom života. ... môže byť
poriadny škandál. USA MP 115 min. Vstupné: 70,- Sk
3.-4. so-ne PÁN PRSTEŇOV NÁVRAT KRÁĽA
Veľkolepý záver fantasy trilógie podľa románov. J.R.R.
Tolkiena. Najväčšia bitka v dejinách filmu začína. Film
získal 11 Oscarov /2003/ USA/NZ/VB MP 210 min.
Vstupné: 75,- Sk
5.-6. pondelok-utorok POLNOČNÁ MÍĽA
V živote a láske očakávaj neočakávané. Film je hereckým koncertom hollywoodských hviezd Susan Sarandonovej, Holly Hunterovej a Dustina Hoffmana.
USA MP 117 min. Vstupné: 70,- Sk
7. streda JEEPERS CREEPERS 2
Vychutná si tvoj strach. Mráz behá po chrbte... budete
sa báť. USA MN 15 100 min. Vstupné: 65,- Sk
8. štvrtok LÁSKOU BUCHNUTÁ
Pravidlo č. 1. Zabudni na pravidlá. Romantická komédia o milostných peripetiách krásnej Halley (Mandy
Moore). USA MP 105 min. Vstupné: 60,- Sk
11. Veľkonočná nedeľa o 17 00 hod.

MEDVEDIE SRDCE

Vitajte v dávnych časoch, keď svet bol plný kúziel
a vládli mu zvieratá. Film pre celú rodinu. Hudba:
Phil Collins. USA MP 85 min. slovenský dabing
Vstupné: 65,- Sk
12. Veľkonočný pondelok
13. utorok SCARY MOVIE 3
Scary Movie 3 si tentokrát berie na mušku najúspešnejšie filmy tohto roku.
Okrem osvedčeného hereckého obsadenia vás čaká

MESTSKÉ

množstvo hereckých hviezd.
USA MP 15 84 min. Vstupné: 75,- Sk
15.-16. štvrtok-piatok MAZANÝ FILIP
Ostro nabitá paródia. “Chandlerovsky“ – hľadanie
nezvestnej osoby. Zamotané klbko vzťahov a motívov.
V hlavnej úlohe: Tomáš Hanák.
ČR MP 99 min. Vstupné: 70,- Sk
17. sobota PRAVIDLÁ VÁŠNE
Láska nemá žiadne pravidlá. Sex všetky porušuje.
Čierna komédia od spoluautora Pulp Fiction – historiek
z podsvetia. USA MP 15 110 min. Vstupné: 70,- Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:
3.-4. sobota-nedeľa LOONEY TUNES OPAŤ V AKCII

Králik Bugs a Káčer Duffy v animovanej dobrodružnej
komédii. Pozor, sú tu znova!
Americký film 90 min. Vstupné: 60,- Sk
11. Veľkonočná nedeľa o 17.00 hod.
12. Veľkonočný pondelok o 15.30 hod.
13. utorok o 15.30 hod. MEDVEDIE SRDCE
Vitajte v dávnych časoch, keď svet bol plný kúziel
a vládli mu zvieratá. Hudba: Phil Collins. Americký
film 85 min. slovenský dabing. Vstupné:65,-Sk

20.-21. utorok-streda RISKNI TO S POLLY
Muž, ktorý sa bojí riskovať, ale živí sa analýzou rizika,
sa nakoniec riskantne zamiluje a podvádza svoju novomanželku, ktorá obráti jeho kľudný život.
USA MP 100 min. Vstupné: 70,- Sk

17. sobota HĽADÁ SA NEMO
Neuveriteľné dobrodružstvá tropických rybičiek.
Americký film 101 min. slovenský dabing. Vstupné:
60,- Sk

22.-23.štvrtok-piatok STRAŠIDELNÝ ZÁMOK
Strašidelná komédia na spôsob filmov Addams Familly, či Krotitelia duchov s fantastickými vizuálnymi
efektami. V hlavnej úlohe: Eddie Murphy.
USA MP 87 min. Vstupné: 70,- Sk

Kultúrne podujatia:

25. nedeľa UNDERWORLD
Môžu krásna upírka a nepriateľský vlkolak prekonať
rasové a spoločenské rozdiely?
USA MP 15 118 min. Vstupné: 70,- Sk

18. 4. DIABOLSKÉ HUSLE Berky Mrenicu ml.
19.00 hod. Vstupné: 170,- Sk

26.-27. pondelok-utorok MAMBO ITALIANO
Štiplavá komédia na taliansky spôsob!
USA /CAN MP 15 97 min. Vstupné:65,-Sk
29.-30. štvrtok-piatok

ZBESILOSŤ NA DVOCH KOLESÁCH
Od tvorcov filmov Rýchlo a zbesilo.
USA MP 107 min. Vstupné: 70,- Sk

NOVIN Y

4. 4. Beseda - Feng-shuej - Harmonizácia vzťahov,
Mgr. Magdaléna Juríčková
14. 4. KRÁĽ ČITATEĽOV – súťaž 10.00 hod

19.-20. 4. Stretnutie s malou Táliou
– krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
24. 4. ČERVENÉ JABĹČKO - tanečné vystúpenie
SZUŠ a súboru SETAS R. Madarászovej. 18.00 hod.
25. nedeľa DEŇ MATIEK - ANYÁK NAPJA 15.00 hod.

Výstava:
13.4- 10.5. Výstava fotografií EGYPT
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