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Zberný dvor
komunálneho odpadu

ZDARMA
pre obyvateľov Senca v areáli bývalé-
ho PD (smerom na obec Reca)
Utorok – piatok 10.00 – 18.00 h
Sobota   8.00 – 16.00 h

Kalendár podujatí na rok 2005
Mesto Senec vydáva Kalendár podujatí na 

rok 2005, vytvorený v Turistickej informač-
nej kancelárii v Senci. Obsahuje podrobný 
zoznam akcií kultúrneho, športového, spolo-
čenského charakteru. Aby sa činnosť mesta, 
inštitúcií, organizácií, spolkov a agentúr do-
stala čo najviac do všeobecnej pozornosti, 
vychádza kalendár podujatí ako príloha ja- 
nuárového vydania mestských novín Senčan, 
ktorý je distribuovaný Slovenskou poštou do 
schránok seneckých domácností. 

Praktický prospekt zhŕňa udalosti nadchá-
dzajúcich 365 dní v roku tak, aby sa v nich čita-
teľ ľahko orientoval. Obsahuje tiež dôležité kon-
takty a úradné hodiny najfrekventovanejších 
úradov, ktorých služby Senčania využívajú. 

Kalendár sumarizuje množstvo informácií 
seneckých i neseneckých subjektov, ktoré boli 
oslovené alebo sami dali o sebe vedieť. Pokiaľ 
sa organizátorom zdá, že práve ich podujatie 
v kalendári chýba alebo by uvítali podrobnej-
šie informácie, môžu sa obrátiť na TIK (tel.: 
02/4292 8224, e-mail:scr@senec.sk), do re-
dakcie mestských novín Senčan a mestského 
portálu www.senec.sk (02/4592 2474, sen-
can@senec.sk, webmaster@senec.sk), ktoré 
údaje zaradia do svojej propagačnej činnosti. 
Vyzývame všetkých, aby o svojich aktivitách 
informovali s dostatočným predstihom.

Upozornenie: uzávierka Kalendára po- 
dujatí na rok 2006 bude 20. novembra 
2005. (red)

Teplota vzduchu 8,5 oC, teplota vody 3,5 oC, 
to bolo Trojkráľové kúpanie 2005. V krásnom 
„jarnom“ počasí sa na zelenej tráve zhromaždili 
vo štvrtok 6. januára traja králi s vyše 40 ľado-
vými medveďmi, aby otvorili na Slnečných jaze-
rách plaveckú sezónu. Známych otužilcov s ne-
odmysliteľným operným spevákom Martinom 
Babjakom teplo neodradilo a opäť sa ponorili 
do seneckého jazera. Hoci chýbal sneh, ľad 
a romantika s tým spojená, náladu to nikomu 
nepokazilo. Celodenné daždivé počasie malo 
síce na svedomí prudký pokles diváckeho 
osadenstva, ale tí, čo prišli, neľutovali. Mohli 
sa osviežiť v stánku s vareným vínom, teplým 
čajom a masteným chlebom s cibuľou. 

Úvodné slovo na zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva v Senci 16. decembra mali deti zo 
Základnej umeleckej školy v Senci. Vianočným 
vystúpením vniesli na rokovanie poslancov štip-
ku sviatočnej atmosféry. V pracovný deň v reš-
taurácii Nostalgia bolo na programe 27 bodov. 

Úpravy rozpočtov na rok 2004
Poslanci sa zaoberali úpravou rozpočtov 

mesta Senec a Správy cestovného ruchu na 
rok 2004.

Príjmy Mesta Senec boli v roku 2004 roz-
počtované na 189,625 mil. Sk (z toho bežné 
príjmy 158,425 mil. Sk, kapitálové príjmy 31,2 
mil. Sk) a výdavky na 189,625 mil. Sk (z toho 

bežné výdavky 165,620 mil., kapitálové výdavky 
24,005 mil. Sk). 

Správa cestovného ruchu v Senci vykázala 
v poslednej úprave príjmy 26,322 mil. Sk a vý-
davky 24,668 mil. Sk. 

Rozpočty na rok 2005 schválené
MsZ odobrilo tiež rozpočet mesta na rok 

2005, podobne prešiel rozpočet Mestského 
kultúrneho strediska Senec a Správy cestovné-
ho ruchu Senec na nadchádzajúci rok. Všetky 
rozpočty koncipovali aj výhľadovo na roky 2006 
a 2007. 

Zastupiteľstvo rokovalo o rozpočtoch

(Pokračovanie na 3. strane)

Ľadové medvede sa 
v Senci obišli bez ľadu

(Pokračovanie na 2. strane)

Senčan s prílohou
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Silvestrovalo sa aj na námestí
Senec privítal Nový rok 2005 ohňostrojom 

na Nám. 1. mája. Oslavujúcim, ktorí prišli pria-
mo pred kultúrny dom, sa prihovoril primátor 
Senca Karol Kvál. (red)

Pred nami galavečer 
Športovec roka 

Najúspešnejší športovci a športové kolektí-
vy Senca si opäť prevezmú ocenenie v Mest-
skom kultúrnom stredisku. Slávnostný večer 
bude 19. januára 2005 o 18.00 h. (red)

Štefan Kollát opäť prezidentom
Na decembrovom 3. valnom zhromaždení 

Spolku seneckých podnikateľov (SSP) zvolili 
delegáti za staronového prezidenta SSP Šte-
fana Kolláta a opätovne aj za viceprezidenta 
Tibora Labudu. Spolok seneckých podnika-
teľov združuje malých a stredných podnikate-
ľov z mesta i okresu Senec. 

Medzi priroritami činnosti na budúci rok je 
posilnenie podnikateľského povedomia v spo-
jení s humánnou činnosťou v prospech sociálne 
slabších vrstiev. SSP zo získaných členských 
prostriedkov a prostriedkov z organizovaných 
podujatí venuje časť na charitatívne účely. (rb)

Kontaktujte poslankyňu
Katarína Takáčová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Senci (za obvod č. 4), ozna-
muje občanom, že so svojimi dotazmi a po-
žiadavkami sa môžu kontaktovať na tel. číslo: 
40206510, 0903 77 88 02, prípadne e-mail:

takacova.katarina@zoznam.sk
(red)

Povinnosti organizátorov
Každé kultúrne a zábavné podujatie, vrá- 

tane plesov, podlieha ohlasovacej povin-
nosti. Podľa zákona o verejných kultúrnych 
podujatiach je usporiadateľ povinný zámer 
zorganizovať podujatie písomne oznámiť 
v mieste, v ktorom sa koná. Organizátori 
podujatí v Senci tak musia najneskôr 7 dní 
pred jeho uskutočnením ohlásiť projekt na 
adresu Mestský úrad v Senci (Mierové nám. 
8). V písomnom oznámení uvedú svoje ozna-
čenie a adresu, názov a obsahové zameranie 
akcie, termín a miesto konania. 

(red)

Daňový úrad v centre
Daňový úrad Senec sa presťahoval z Ky-

suckej ulice do centra Senca. Úrad sídli 
oproti mestskému úradu, v novej budove na 
Mierovom námestí 17. (red)

Úrad práce - zmena
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezin-

ku, pracovisko Senec, oznamuje klientom, že 
od 28.12.2004 bolo pracovisko odboru služieb 
zamestnanosti presťahované z Krátkej č.1 do bu-
dovy Obvodného úradu, Hurbanova 21, Senec.

(red)

Novú publikáciu o meste Senec pokrstil vo 
štvrtok 16. decembra Ladislav Chudík. V reš-
taurácii Nostalgia uviedol herec do života mo-
nografiu s názvom Senec: Bránou do tretieho 
milénia. Takmer dva roky na knihe pracovalo 
vyše 30 autorov. Primátor Karol Kvál odovzdal 
všetkým, ktorí sa najviac pričinili o vznik diela, 
ďakovné dekréty. Vážnosť a dôstojnosť chvíle 
dodala recitáciou Elena Čajková a spevác-
kym  vystúpením Zuzany Szabó, sprevádzaná 
Ilonou Takácsovou na klavíri. K prítomným sa 
okrem krstného otca prihovoril primátor Karol 
Kvál a viceprimátorka Helena Nemcová.

Prvé súborné dielo o turistickom mestečku 
pri Slnečných jazerách vyšlo vďaka Petrovi 
Fedorovi s kolektívom a Mestskému úradu v 
Senci, ktorý na vydanie našiel financie. Čita-
telia spoznajú prírodu mesta, publikácia im 
priblíži život samosprávy, ako aj spoločenský 
a kultúrny život. Autori monografiu vytvorili 
nielen pre občanov Senca, ale aj pre turistov, 
ktorí sa sem každoročne vracajú na Slneč-
né jazerá. „Už dlho sme pociťovali potrebu 
propagácie Senca v knižnej podobe. Hľadali 
sme knihu, ktorá našim občanom posilní po-
cit spolupatričnosti. Zároveň sme pátrali po 
publikácii, ktorá nás priblíži návštevníkom, 
odpovie na ich otázniky a ako milá spomien-
ka na príjemnú dovolenku nájde miesto v ich 
knižnici,“ skonštatoval primátor Senca Karol 
Kvál. Knihu, ktorá vyšla v náklade 2 tisíc ku-
sov, si môžu záujemcovia kúpiť v seneckých 
kníhkupectvách a mestskej knižnici.

(kd)

Novú monografiu Senec: Bránou do 
tretieho milénia od Petra Fedora a kol. 
pokrstil veľký slovenský herec Ladislav 
Chudík. Známy doktor Sova z televíznej 
obrazovky je so Sencom úzko spätý, už 
dlhé roky sa sem vracia na svoju chatu 
na Slnečných jazerách. Majstra sme sa 
spýtali, na čo pomyslel, keď bol požiada-
ný o to, aby sa stal krstným otcom novej 
monografie o Senci. 

Napadlo ma, že uznali moju spoluúčasť na 
dianí v Senci. Aj pri tejto príležitosti sa chcem 
Senčanom poďakovať, že majú takúto kniž-
ku. Je dôležitá pre registrovanie, čo sa stalo, 
čo bolo a čo bude. Srdečne ďakujem, že sme 
sa znášali po tie roky.

Spomeňme čitateľom, čo vás viaže 
k nášmu mestu.

Viete, odžil som si v Senci kus života, ale 
aj kus roboty. Nemyslím tým len opatrovanie 
trávnika alebo udržiavanie chaty, ale pre mňa 
to bolo aj pracovné miesto pre moju robotu ako 
herca alebo recitátora. Na chate bola totálna izo-
lácia, najmä mimo sezóny, a mohol som sa tam 
naplno, bez toho, aby som sa za to hanbil, učiť 
nahlas texty. Mnohé veci som tu cvičil, trénoval.

Prezradíte vaše obľúbené miesta, kam 
v Senci rád chodievate?

No tak najradšej chodím na chatu, lebo čím 
ďalej som väčší samotár a už inde sa mi ani 
nechce... Poznám to všetko, pretože okolo 
Senca a priamo tu to boli také moje trasy, 
najmä na chôdzu, ktoré pre mňa zostali domi-
nantným kondičným tréningom. Jazerá som 
poobchádzal toľko, že to nemám ani spočíta-
né... To bola súčasť mojej rannej prechádzky. 

Stihli ste si už novú publikáciu pozrieť?
Nie, akurát som sa jej dotkol, má peknú úpra-

vu... Budem si v nej listovať, lebo keď človek 41 
rokov chodí na to isté miesto, tak ho zaujíma, 
ako to bolo, ako to je, aká je perspektíva. 

Ďakujem za rozhovor. (kd)

Knihu pokrstil Ladislav Chudík

V Senci si odžil kus života

Krstilo sa šampanským

Primátor odovzdal autorom ďakovné dekréty.

„Keď boli veľké zimy a hrubý ľad, tak voda 
na povrchu 20 - 30 centimetrov mala aj 0,5 
stupňa. A to je ten dobrý pocit, že si môžem 
v takej vode zaplávať. Dnes to bolo jednoduch-
šie, pretože, keď vonku nemrzne a nie je veľká 
kosa, je to iný pocit, keď ideme do ľadovej 
vody,“ hodnotil netradične teplé podmienky 
maskot medveďov Martin Babjak, ktorý sa 
otužilectvu venuje vyše desať rokov. Opačný 
názor mal zástupca Senčanov medzi odvážliv-
cami Silvester Poór. „Keď je ľad, je voda lepšia, 
studenšia a vonku je zimšie. Pre mňa to nie je 
až taký rozdiel.“ Do vody šiel so sebazaprením, 
keďže kvôli zdravotným problémom mesiac 
neplával. Všetkých zúčastnených otužilcov 
po krátkej rekonvalescencii pri guláši v Hoteli 
Senec ocenil pamätným osvedčením primátor 
Senca Karol Kvál. Podujatie, tak ako každý rok, 
organizovalo Mesto Senec.

(kd), foto: autor

Ľadové medvede sa 
v Senci obišli bez ľadu

(Dokončenie z 1. strany)
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Pod lupou
Na Silvestra kľud
Mestská polícia v Senci  
nehlásila na Silvestra zása-
hy. Pokojný priebeh vítania 
nového roka potvrdil náčel-
ník Vladimír Rybárik. Policajti nezazname-
nali ani priestupok a nemali hlásené žiadne 
výtržnosti. Deň pred koncom roka, keď ešte 
neplatila silvestrovská výnimka na neohláse-
né ohňostroje, zadržali 13-ročného chlapca 
s pyrotechnikou. Policajti ho vzhľadom na vek 
riešili pohovorom. V opačnom prípade by mu 
hrozil finančný postih od 500 do 2 000 korún. 
Posilnená hliadka sa posledný deň roka sú-
streďovala predovšetkým na stred mesta.

(mp) 

MsZ prijalo rozpočet mesta Senec na rok 
2005 s príjmami 189,235 mil. Sk (z toho bežné 
príjmy 165,235 mil. Sk, kapitálové príjmy a príj-
mové finančné operácie 24 mil. Sk) a výdavkami 
189,235 mil. Sk (z toho bežné výdavky 165,235 
mil. Sk, kapitálové a výdavkové finančné operá-
cie 24 mil. Sk). Výhľadovo sa v roku 2006 počíta 
s približne 192,8 mil. rozpočtom. V roku 2007 
by malo ísť o sumu cca 200,8 mil. Sk. Rozpočet 
na rok 2005 uverejňujeme na s. 4-5.

Mestské kultúrne stredisko predpokladá v ro-
ku 2005 vyrovnaný rozpočet na 9,456 mil. Sk.

Správe cestovného ruchu schválili poslanci 
návrh rozpočtu na rok 2005 s príjmami 25 mil. 
Sk a výdavkami 24,726 mil. Sk (z toho kapitálo-
vé 2 mil. Sk). 

VZN o miestnych daniach
Schvaľovací proces čakal nové Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Senec o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady č.9/2004 
na rok 2005. Návrh, ktorý bol v rámci pripomien-
kového konania dostupný verejnosti, schválili 
poslancami s drobnými úpravami. Jeho znenie 
a výklad uverejňujeme na s. 10-13.

Finančná kontrola
Hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová 

informovala poslancov o následnej finančnej 
kontrole. Vykonanou kontrolou upozornila na 
dôslednejšie dodržiavanie VZN o hospodárení 
s majetkom mesta, ktoré vyplýva zo zákona o 
majetku obcí. 

Zároveň poslanci schválili plán kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2005.

Mesačný príspevok na škôlky a kluby
Poslanci určili na rokovaní mesačný príspe-

vok na predškolské zariadenie (300 Sk/mesiac) 
a na školský klub (130 Sk/mesiac). Príspevok 
čiastočne hradí náklady spojené s hmotným 
zabezpečením v materských školách a niekdaj-
ších družinách, ktorých zriaďovateľom je mesto. 

Kráľová sa pripojila k Sencu
Na žiadosť starostu obce Kráľová pri Senci, 

Alojza Koiša, súhlasili poslanci MsZ so zria-
dením Spoločného školského úradu. „Vaše 
možnosti a tým aj operatívnosť, informovanosť 
a dôslednosť v tejto oblasti ďaleko prevyšuje 
možnosti našej malej obce,“ uviedol starosta. 

Investičný plán
MsZ schválilo spoločnosti Dalkia Senec 

investičný plán na rok 2005. Hodnota investič-
ných akcií by mala byť 1,2 mil. Sk bez DPH. 

Zmeny a doplnky územného plánu 
Na decembrovom rokovaní mestského zastu-

piteľstvo sa hovorilo tiež o zmenách funkčného 
využitia lokality v katastri Senca. 

Pre spoločnosť Aquathermal, a.s. Senec sú-
hlasili poslanci s návrhom na obstaranie zmeny 
funkčného využitia z „bývanie, služby a drobné 
prevádzky“ na „šport a rekreácia“. Cieľom tohto 
opatrenia je rozšíriť jestvujúci areál a vybudo-
vať novú prístupovú komunikáciu. Komplexné 

dopravné riešenie prispeje podľa žiadateľa 
k odstráneniu mnohých ťažkostí spojených 
s dopravou, pretože Štefánikova a Dúhova ulica 
boli podľa vyjadrenia občanov nadmerne zaťa-
žené. Poslanci žiadali predložiť hlukovú štúdiu, 
ktorá by počítala s hlukovou clonou, na rokova-
ní padla myšlienka viesť novú prístupovú komu-
nikáciu popri aquaparku od Récskej strany. 

MsZ sa zaoberalo doplnkom funkčného využi-
tia lokality „Polyfunkčná zóna – Čierna voda“ na 
„vybavenosť a služby“, kam mieni svoju prevádz-
ku verejno-prospešných služieb presťahovať spo-
ločnosť VPP Senec a odbremeniť tak obývané 
časti mesta. MsZ súhlasilo s návrhom zadania 
Urbanistickej štúdie (UŠ), ktorá sa spracováva 
ako územnoplánovací podklad k Územnému 
plánu mesta Senec a k jeho obstarávaným Zme-
nám a doplnkom (ZaD) za podmienok, že budú 
prerokované s dotknutými orgánmi a organizá-
ciami v zmysle stavebného zákona, prerokovanie 
zabezpečí odborne spôsobilá osoba, náklady 
na obstaranie a prerokovanie UŠ a ZaD uhradí 
žiadateľ, náklady na realizáciu inžinierskych sietí 
súvisiacich s výstavbou polyfunkčného areálu 
budú uhradené výlučne z prostriedkov žiadateľa 
alebo budúceho investora.

Doplnok funkčného využitia Územného plánu 
mesta Senec však neschválili poslanci v prípa-
de lokalít „Senec – Červený majer I.“ a „Senec 
– Červený majer II. – Svätý Martin“. V oboch prí-
padoch bola navrhovaná zmena funkčného vyu-
žitia na „bývanie, služby a drobné prevádzky.“

Tri autá pre úrad
Vozový park Mesta Senec sa rozšíril. Tri mo-

torové vozidla značky Renault zakúpil úrad pre 
Spoločný stavebný úrad, Mestské kultúrne stre-
disko v Senci a Mestskú políciu v Senci. Nákup 
na leasing schválilo MsZ.

Turecký dom prenajatý
Poslanci MsZ odsúhlasili prenájom Turecké-

ho domu pre podnikateľa, ktorého odporučila 
výberová komisia. Podľa jeho slov by mal otvoriť 
reštauráciu v priestoroch renesančnej kúrie na 
hlavnom seneckom námestí v marci. Turecký 
dom prenajalo Mesto Senec na dĺžku nájmu 
10 rokov, s mesačnou výškou nájmu 25 tisíc Sk 
(okrem energií), merače energií budú na mene 
nájomcu a ten musí tiež hradiť náklady na reví-
zie, protipožiarnu ochranu.

Noví členovia komisie
V zložení komisie výstavby a územného 

plánovania nastala zmena. Miesto Ing. Martina 
Nádaského je od decembra jej členom Ing. 
Juraj Nádaský. 

Téma pošta
Poslanci MsZ v decembri poverili primátora 

mesta vstúpiť do rokovania s vedením Sloven-
skej pošty, a.s. kvôli zlepšeniu kvality poštových 
služieb a výstavby novej pošty v Senci. 

Termíny zasadnutí na polrok 2005
Mestské zastupiteľstvo v Senci bude v roku 

2005 zasadať v termínoch 10.2.2005, 31.3.2005, 
19.5.2005 a 23.6.2005. Rokovania v reštaurácii 
Nostalgia budú ako vždy verejné.

Pripravila K.D.

Zastupiteľstvo rokovalo o rozpočtoch
(Pokračovanie z 1. strany)

Seneckí drobnochovatelia oslavovali v de-
cembri v ZŠ Tajovského 40. výročie organizo-
vaného chovateľstva v Senci. Bol pri tom pred-
seda RR Slovenského zväzu chovateľov MUDr. 
Michal Straka a predseda Malokarpatského 
oblastného výboru v Senci Peter Nádašdy. Po 
tom, čo zaspievali deti zo ZUŠ v Senci, na mies-
te zástupca SZCh ocenil zásluhy Senčanov 
v oblasti slovenského chovateľstva. Pri príle-
žitosti osláv udelil diplom P. Birovi, Ľ. Fialovi, 
J. Helembaiovi, B. Kabilovi, G. Šuriczovi a R. 
Šustovi. Odznak „Vzorný chovateľ“ putoval A. 
Bognárovi, M. Fialovej, J. Kollárovi, D. Pálenič-
kovi a J. Šalkovičovi. 

Slávnostne sa oslávencom prihovoril predse-
da základnej organizácie Oto Lévai. Poďakoval 
sa zakladateľom, tým, ktorí prispeli k dobrým 
výsledkom chovateľstva v Senci, a všetkým, čo 
zámery chovateľov v meste pochopili a akýmkoľ-
vek spôsobom podporili. Uviedol, že „chovateľ-
stvo je v podstate atribútom merania kultúrnosti 
národa“. V príhovore sa vrátil do histórie. Vznik 
organizovaného chovateľstva v Senci siaha do 
roku 1964, keď sa začali angažovať členovia 
záhradkárov. V tej dobe nemohla byť reč o 
čistokrvných a označených zvieratách, o chove 
holubov sa len hovorilo. Členstvo bolo sprvu 
najmä o výhodách v podobe výhodných náku-
pov zvierat a krmiva. Spočiatku sa vytvorila silná 
králikárska skupina, z ktorej sa niektorí špeciali-
zovali a zúčastňovali výstav. Súčasná ZO SZCH 
podľa neho dokázala, že chovateľské úspechy 
aj v zahraničí nie sú náhodné a prezentácia na 
verejnosti je dobrá. Senecká drobnochovateľská 
výstava s účasťou 800 až 900 zvierat sa radí me-
dzi najväčšie na Slovensku. Letné chovateľské 
burzy v Senci dnes navštevujú drobnochovatelia 
z Maďarska, Rakúska, ČR. (kd)

40 rokov seneckého 
drobnochovateľstva



SENČAN JANUÁR/20054

VÝDAVKY MESTA SENEC NA ROK 2005   
   
  schv.rozp. schv.rozp. % 
  r.2004 r.2005 r.05/r.04 

VŠEOBECNÉ VEREJ. SLUŽBY 43 995 42 535 96,68
Výdavky verejnej správy 38 558 37 275 96,67
z toho:  mzdy, platy, ost.osob.vyrov. 15 103 17 685 117,10
             poistné, prísp.do poisť. 5 262 6 190 117,64
            tovary a ďalšie služby 12 943 10 200 78,81
             kapit.výd.,osob.aut.,PC,kopír. 5 250 3 200 60,95
Finančná a rozpočtová oblasť 230 230 100,00
z toho:  advokáts., práv.,kontr. služby 120 120 100,00
            poplatky banke 110 110 100,00
Iné všeob.služby matrika 385 400 103,90
z toho:  mzdy, platy, ost.osob.vyrov. 250 267 106,80
             poistné, prísp.do poisť. 95 93 97,89
             tovary a ďalšie služby 40 40 100,00
Transakcie verejného dlhu 4 822 4 630 96,02
z toho:  splácanie úrokov 1 552 1 520 97,94
            splácanie istiny 3 270 3 110 95,11

OBRANA  320 335 104,69
Civilná ochrana 320 335 104,69
z toho:  mzdové prostriedky 225 241 107,11
            poistné, prísp.do poisť. 85 84 98,82
            špec.materiál CO 10 10 100,00

VEREJ. PORIADOK A BEZPEČ. 7 385 7 430 100,61 
Policajné služby 6 865 7 275 105,97
z toho:  mzdy, platy, ost.osob.vyrov. 4 237 4 675 110,34
 poistné, prísp.do poisť. 1 458 1 635 112,14 
            tovary a ďalšie služby 730 720 98,63
            osobný automobil /leasing/ 440 205 46,59
            kúpa PC 0 40  
Požiarna ochrana 520 155 29,81
z toho:  EE, vodné, stočné,špec.mat. 40 40 100,00
             súťaže, transfér 75 75 100,00
             výkon činnosti požiar.tech. 405 40 9,88

EKONOMICKÁ OBLASŤ 21 745 22 030 101,31
Veterinárna oblasť 50 50 100,00 
z toho:  veterinárna prevencia 50 50 100,00 
Elektrina  150 300 200,00
z toho:  realizácia nových stavieb 150 300 200,00
Výstavba  5 345 3 120 58,37
z toho:  nákup pozemkov 1 905 300 15,75
              príprav.a projekt.dokument. 1 590 1 150 72,33
              osobný automobil SOÚ 350 0 0,00
              tarifný plat útvar architekta 310 368 118,71
              poistné odvody útvar architek. 120 127 105,83
              tarifný plat SOÚ 765 870 113,73
              poistné odvody SOÚ 305 305 100,00
Cestná doprava 15 400 17 460 113,38
z toho:  údržba ciest a chodníkov 5 300 7 300 137,74
             údržba+nákup dopr.značiek 600 850 141,67
            realiz.nových stavieb 9 500 9 310 98,00
            realiz.nových stavieb - dotácie 0  0,00
Cestovný ruch 800 1 100 137,50
z toho:  kultúrne podujatia 700 1 000 142,86
             reklama a propagácia 100 100 100,00

OCHRANA ŽIVOT. PROSTR. 11 930 11 900 99,75
Nakladanie s odpadmi 10 630 10 500 98,78
z toho:  čistenie verej.priestr. 1 500 500 33,33
             nákup smet.nád.,prev.zber.dvor 930 1 000 107,53

            za služby za ulož.a likv.odpadu 8 200 9 000 109,76
Nakladanie s odpad.vodami 1 300 1 400 
z toho: údržba kanalizácie+odvod.ulíc 1 000 1 400 140,00
             ČOV - údržba 100 0 
             revitalizácia SJ 0 0 
             ČOV-modernizácia 200 0 
    
BÝVANIE A OBČ.VYBAVENOSŤ 10 260 9 735 94,88
Rozvoj obcí 4 940 4 715 95,45
z toho:  ihriská /r.2003 prev.bud.Koba/ 400 500 
             kosačky  1 100 0 0,00
             údržba verejnej zelene, chaty 1 600 1 000 62,50
             uličné tabule, lavičky, OON údr. 570 550 96,49
             tarifný plat údržba mesta 970 1 975 203,61
             poistné údržba mesta 300 690 230,00
Zásobovanie vodou 50 20 40,00
z toho:  údržba vodovodov 50 20 40,00
Verejné osvetlenie 5 200 5 000 96,15
z toho:  el.energia 3 200 3 000 93,75
              údržba VO+materiál 2 000 2 000 100,00
Býv.a obč.vybav.inde neklasifik. 70 0 0,00
    
ZDRAVOTNÍCTVO 0 0 
Zdrav.iné: dotácie nefin.subjektom 0 0 
    
REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽ. 10 250 10 345 100,93
Rekreač.a šport.služby 1 880 2 000 106,38
z toho:  transf.na šport.činn.+šport.pod. 300 150 50,00
             el.energia, vodné, stočné 400 600 150,00
             transfér SCR 1 180 1 250 
Ostatné kultúrne služby 4 700 5 200 110,64
z toho: transfér MsKS 4 700 5 200 110,64
Vysielacie vydavat.služby 830 930 112,05
z toho:  údržba miest.rozhlasu 0 0 0,00
             tlač Senčana 450 465 103,33
             fotoslužby, telefón 65 65 100,00
             tarifný plat 225 297 132,00
             poistné odvody, SF novinárka 90 103 114,44
Nábož.a iné spoločens.služby 2 840 2 215 77,99
z toho:  obradné siene-odmeny ZPOZ 165 170 103,03
             EE, voda,odpad-pohrebníctvo 270 270 100,00
             údržba cintorínov 25 25 100,00
             transfer cirkvám 725 300 41,38
             na členské príspevky 960 900 93,75
             transfer obč.združ., nadác. 695 550 79,14
    
VZDELÁVANIE 77 925 78 650 100,93
Delimitované školské zariadenia 77 825 78 510 100,88
z toho:  transféry 800 4 000 500,00
             prenesené kompet. 77 000 44 000 96,75
             originálne kompetencie  30 500
             transféry osobitná škola 25 10 
Gymnáziá  0 40 
z toho:  transfér pre Gymnázium 0 40 
SOU a odbor.učilištia 20 20 100,00
z toho:  transfér pre ZSŠ 20 20 100,00
Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne 80 80 100,00
z toho:  školenia, kurzy, semináre 80 80 100,00

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 5 815 6 275 107,91 
Stredisko sociálnych služieb 4 050 4 660 115,06 
z toho:  mzdové prostr. 1 435 1 845 128,57 
 poistné a prísp.do poisť. 570 645 113,16 
             tovary a ďalšie služby 1 795 2 000 111,42 
 elektrospotrebiče 250 170 68,00

ROZPOČET MESTA 2005
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Zariadenie opatrov.služby 1 565 1 415 90,42
z toho:  tovary a ďalšie služby 140 140 100,00
             mzdové prostr. 1 025 945 92,20
             poistné a prísp.do poisť. 400 330 82,50
    
Soc.pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi 200 200 100,00
z toho:  dávky sociál.pomoci 200 200 100,00
    
VÝDAVKY SPOLU 234 111 825 110 735 99,0
VÝDAVKY SPOLU 218 77 800 78 500 100,90
VÝDAVKY SPOLU 218 + 234 189 625 189 235 99,79

PRÍJMY MESTA SENEC NA ROK 2005 
  
  schv.rozp. schv.rozp. %
  r.2004 r.2005 r.05/r.04
    
DAŇOVÉ PRÍJMY 61 500 106 965 173,93
Dane z príjmov, ziskov a kapit.majet. 28 150 72 270 256,73 
Daň z majetku 16 380 21 000 128,21
z toho: dane z nehnuteľností 16 380 21 000 128,21
Domáce dane na tovary a služby 16 970 13 695 80,70
z toho: z predaja alk.a tabak.výrobkov 1 050 0 0,00
           za zábavné hracie automaty 700 1 200 171,43
           cestná daň 3 500 0 0,00
           popl.za komunálne odpady 6 800 9 000 132,35
    
NEDAŇOVÉ PRÍJMY 27 660 20 800 75,20
Príjmy z podnikania a z vlast.majet. 2 380 3 250 136,55
Administratívne a iné popl.a platby 6 680 6 750 101,05
z toho: príjmy za stravov.služby 1 500 1 500 100,00
           správne poplatky a pokuty 2 370 2 450 103,38
           ostatné služby /v tom:monitoring/ 2 810 2 800 99,64
Kapitálové príjmy 17 700 10 000 56,50
z toho: z predaja majetku 17 500 9 800 56,00
            združ.prostriedky kanal.SJ 200 200 100,00
Ostatné príjmy 410 300 73,17
z toho: osobitný odvod SCR 0 0 0,00
Úroky z účtov 490 500 102,04
    
GRANTY A TRANSFERY 86 965 46 970 54,01
Tuzemské granty 1 500 300 20,00
z toho: štruktur.fondy - projekty 0 0 0,00
           sponzorské SL a karneval 1 500 300 20,00
Transfery 74713 46 670 46 670 
z toho: matrika 325 400 123,08
            vyvlastňovacie konanie 300 100 33,33
            školstvo-prenes.kompet. 77 000 44 000 57,14
            ZOS 1 255 1 300 103,59
            terénne opatrovateľky 6 000 0 0,00
            ŠFRB 330 350 106,06
            školský úrad 255 520 203,92
    
PRIJATÉ ÚVERY 0 0 0,00
z toho: tuzemské 0 0 0,00
     
POUŽITIE REZERV.FONDU 1 500 0 0,00
     
PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA 12 000 14 000 0,00
     
PRÍJMY SPOLU 235 102 660 142 265 138,58
     
PRÍJMY SPOLU 217 86 965 46 970 54,01
     
PRÍJMY SPOLU 217 + 235 189 625 189 235 99,79

Rozpočet odboru výstavby na rok 2005   

Oddiel Názov Žiadaná Schválený
  suma rozpočet

04.5.1  Oprava a rekonštrukcia MK 2 000 000 2 000 000
Cestná Odvoz staveb.sute z údržby a opráv komunikácie 300 000 300 000
doprava Údržba a oprava DZ, spomalovače, ochr.zábradlia 850 000 850 000
 Údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov,  4 000 000 3 000 000
 spev.park.plochy,  
 Pezinská,Vinohradnícka,Jasná, Vajanského, 2 000 000 2 000 000
 Mlynská, Bratislavská,Trnavská,SNP,
 Záhradnícka,Tehelná,križov.Vinohradnícka  
 Svetelné signalizácie /SNP/ 400 000 0
Spolu  7 550 000 6 150 000
   
05.2.0  ČOV údržba 200 000 0
Naklad. Údržba vodojemov a kanaliz.rozvodov,  850 000 850 000
s odpad. zdroj pitnej vody, stojaté vody - čistenie 
vodami uličných vpustí  
 Revitalizácia SJ 3 550 000 0
 Odvodnenie ulíc /Jánošíková,Hurbanova 
 pri ObÚ,Rybárska, Gagarinova-garáže,Farské nám.
 -odvod.žľab,Trnavská 67, B.Bartóka/  
Spolu  5 150 000 1 400 000
   
06.2.0  Označenie ulíc, súpisné čísla 200 000 200 000
Rozvoj  Lokálny informačný systém 300 000 300 000
obcí  
Spolu  500 000 500 000
   
Bežné výdavky 13 200 000 8 050 000
   
01.1.1.6  Rekonštrukcia budovy MsÚ 3 000 000 3 000 000
Obce  
Spolu  3 000 000 3 000 000
   
04.3.5 
Elektrina Rekonštruk.elektric. rozvodov Mierové nám. 300 000 300 000
Spolu  300 000 300 000
   
04.4.3  Výkup pozemkov  1 500 000 300 000
Výstavba Vypracovanie PD Fr.Kráľa, Mierové nám. atď. 300 000 300 000
 Nová ÚPD mesto 1 000 000 500 000
 PD Slnečné jazerá - sever 200 000 100 000
 PD Kruh. križovatka SNP+geodet. zameranie 100 000 100 000
 PD Farské nám., urnový háj, starý cintorín 150 000 150 000
Spolu  3 250 000 1 450 000
   
04.5.1  Rekonštrukcia Pivničná štvrť 5 500 000 4 500 000
Cestná Autobus.stanica, vybudovanie protihluk. stien 3 500 000 2 500 000
doprava Rekonštrukcia Nám. 1.mája 3 000 000 2 000 000
 Ostatné služby súv.s verej.obst.-IČ,stat. 150 000 150 000
 posudky, geom.pl. 
 Zavlaž.systém kruh.križovatka SNP+údržba 60 000 60 000
 Výstavba vstup. brány Sever-dofinancovanie 550 000 0
 Stavebné úpravy nový cintorín-chodníky 100 000 100 000
Spolu  12 860 000 9 310 000
   
05.2.0 
Naklad. ČOV Modernizácia PD II.etapa  1 000 000 0
s odpad. rozšírenia stavby
vodami   
Spolu  1 000 000 0
   
Kapitálové 
výdavky  20 410 000 11 060 000

ROZPOČET MESTA 2005
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Zelená pre päť centier a skladov
Územno-plánovacia dokumentácia (Územný 
plán mesta Senec) vytvára predpoklady na 
investičný rozvoj a výstavbu, ktorá musí byť 
v súlade so schváleným funkčným využitím 
územia a inými záväznými, resp. doporuču-
júcimi regulatívami (druh prevádzky- funkčné 
využitie, percento zastavanosti pozemku, 
podlažnosť, dopravné riešenie, napojenie a 
kapacitné možnosti sietí technickej vybave-
nosti a pod.).
Rozsah stavieb, ich umiestnenie a plošné 
výmery, ako aj iné technicko-kapacitné údaje 
sú na základe žiadosti konkrétneho investora 
upresnené v etape územného konania a ná-
sledne stavebného konania.
Na základe doteraz schválených zmien a do-
plnkov územného plánu mesta v roku 2003  
a 2004 sa v lokalite pri výjazde z diaľnice D1 
realizujú, resp. sú dokončené nasledovné 
stavby určené na „logistické centrá – doprav-
né zariadenia, vybavenosť a služby“: 

• Sklad firmy BILLA Slovakia, a.s. Bratislava 
– v prevádzke

• Logistické centrum ESA  Logistika, a.s. 
– v realizácii

• Logistické centrum UBM – v realizácií
• Logistické skladové centrum – Alpin 

Real, s.r.o – v etape územného konania
• Logistické centrum „Park Ridge“ – v realizácii

Výmera plôch (pozemkov) v schválenej 
územnoplánovacej dokumentácii mesta 
formou zmien a doplnkov v rokoch 2003 
a 2004 je 109,4235 ha. Na uvedené lo-
kality bol Krajským pozemkovým úradom 
v Bratislave (predtým Krajský úrad v Bra-
tislave, odbor PPa LH) udelený súhlas na 
použitie poľnohospodárskej pôdy (PPF) 
na nepoľnohospodárske účely a násled-
ne Obvodným pozemkovým úradom 
v Senci súhlas na trvalé odňatie PPF.

Pribudnú ďalšie tri?
Na základe uznesení Mestského zastu-
piteľstva v Senci z roku 2004 sa formou 
Zmien a doplnkov obstarávajú nasle-
dovné lokality pri výjazde z diaľnice D1 
určené na  „logistické centrá – dopravné 
zariadenia, vybavenosť a služby“ :

• Logistické centrum IPEC Management, 
s.r.o., Bratislava

• Logistické centrum GAMA GOLD, s.r.o., 
Bratislava

• Logistické centrum PROFINEX, s.r.o., B. 
Bystrica

 
Výmera plôch (pozemkov) v  obstarávanej 
územnoplánovacej dokumentácii mesta 
formou Zmien a doplnkov č  2/2004 
je 213,2152 ha. Uvedené lokality budú 
predmetom prerokovania dokumentácie 
„Zmeny a doplnky č. 2/2004“ s dotknu-
tými orgánmi a organizáciami (susedné 
obce, právnické osoby - správcovia sietí 
technickej vybavenosti, orgány štátnej 
správy, verejnosti a samosprávneho orgá-
nu – Bratislavský samosprávny kraj). 

Novovybudované sklady výrazne prispejú 
do rozpočtu Senca

O logistických centrách, ktoré sa v posled-
nom období budujú za mestom na Diaľnič-
nej ceste, hovoríme s Ing. arch Igorom 
Križkom, vedúcim oddelenia územného 
plánovania a rozvoje mesta na Mestskom 
úrade v Senci a odborne spôsobilou oso-
bou na obstarávenie ÚPP a ÚPD.

Pán Križko, za Sencom vzniká a stále sa 
rozširuje logistické centrum, plné veľko-
skladov. Prečo práva táto lokalita?
Mesto Senec z hľadiska geografického, naj-
mä dopravného, má veľmi výhodnú polohu 
vzhľadom na výjazd z dialnice D1 Bratislava-
-Trnava. S etablovaním sa tzv. strategických 
investorov najmä v oblasti automobilového 
priemyslu (Trnava, Žilina) vzrástol na území 
Slovenska a aj na území mesta Senec záu-
jem investorov o investičné zámery a rozvo-
jové programy hlavne z dôvodu výhodnej 
dopravnej dostupnosti lokalít pri diaľnici D1 
a štátnej cesty I/61 Bratislava-Senec, ako aj 
štátnej cesty Pezinok–Sládkovičovo–Galan-
ta, a tiež väzieb na euroregión miest Viedeň-
-Budapešť-Bratislava.
Pri prerokovávaní Zmien a doplnkov Územ- 
ného plánu regiónu Bratislavského samo-
správneho kraja týkajúceho sa „Priemysel-
ných parkov“ v roku 1991 sme sa uchádzali 
o štatút zriadenia „priemyselného parku“ 
najmä pri diaľnici D1 za účelom hospodár-       
skeho a sociálneho rozvoje mesta s poskyt-
nutím príslušných možných dotácií. Uvedený 

návrh nebol príslušnými orgánmi štátnej 
správy (Ministerstvo pôdodohospodársva 
SR, Vláda SR) schválený.
Pre rozvoj mesta Senec ako mesta s domi-
nantnou funkciou rekreačného, kultúrno-spo-
ločenského centra a  vzhľadom na dopravnú 
a časovú dostupnosť k Bratislave, hlavnému 
mestu SR, a  na výhodné dopravné napoje-
nie bolo, s odstupom času, toto rozhodnutie 
akceptovateľné.
Bolo by však nezodpovedné z hľadiska 
možností budúceho rozvoja územia, nevyužiť 
výhodnú polohu mesta Senec, najmä z do-
pravného hľadiska.
Na základe prieskumov a rozborov o 
možnosti funkčného využitia a rozšírenia 
riešeného územia v novom územnom plá-
ne mesta (a s tým súvisiacimi zmenami 
a doplnkami) bol prijatý  zámer zriadenia 
tzv. „Logistických centier“ v lokalite okolo 
diaľnice D1 s návrhom na funkčné využitie 
„dopravné zariadenie, vybavenosť a služby“. 
Tento zámer bol, resp. bude formou Zmien a 
doplnkov územno-plánovacej dokumentácie 
mesta Senec schválený, resp. po preroko-
vaní s dotknutými orgánmi a organizáciami 
schvaľovaný.

Možno jednoduchá, ale základná otázka: 
Čo z logistických skladov mesto má, res-
pektíve bude mať?

Rozpočet mesta je tvorený okrem iného, 
najmä z dani z nehnuteľností a podielových 
daní z príjmu fyzických a právnických osôb 
prerozdelením (doteraz) zo štátneho roz-
počtu v závislosti na počte trvalo bývajúcich 
osôb na území mesta. Výstavbou skladov 
(nehnuteľností) sa po kolaudácií výrazne 
zvýši príjem do rozpočtu mesta, z titulu da- 
ne z nehnuteľností (budov a pozemkov) a 
predpokladá sa aj zmena daňového systému 
v prerozdelení podielových daní. 
Okrem toho, každý investor, ktorý chce pod-
nikať na území mesta Senec, si je vedomý 
toho, že bude potrebovať využívať zariadenia 
technickej vybavenosti mesta (vodovod, ka-
nalizáciu, ČOV, elektrické a dopravné zaria-
denia a pod.), ktoré sú v súčasnom období 
minimálne nedostačujúce a formou združe-
nia investičných prostriedkov prispeje na ich 
revitalizáciu, modernizáciu, obnovu, resp. 
dobudovanie (týka sa to najmä rozšírenia 
kapacity jestvujúcej ČOV o II. etapu).
Nie zanedbateľnou otázkou sú aj zamestna-
necké príležitosti pre obyvateľov mesta. Aj 
keď sa mesto Senec z hľadiska “nezamest-
nanosti“ zaraďuje medzi regióny s nižším per-
centom nezamestnanosti, je zo štatistických 
údajov zrejmé, že prevažná časť produktívne 
činných obyvateľov dochádza, respektíve 
bude dochádzať za zamestnaním do okoli-
tých miest, s čím súvisia aj ich vyššie náklady 
na dopravu a časová náročnosť dochádzky 
do zamestnania.
  (ik, red)

TÉMA LOGISTICKÉ CENTRÁ

Tvár krajiny na ceste medzi Sencom a Viničným, pri odbočke na diaľnicu, sa pod-
statne mení. Najprv tu otvorili centrálny veľkosklad firmy BILLA a dnes plocha 
okolo Horného Dvora pripomína veľké stavenisko. Na doteraz obrábaných poľ-
nohospodárskych pôdach budú stáť logistické centrá, zjednodušene povedané 
veľkosklady. Dovedna ide o cca 30 miliardovú investíciu, ktorá sa v katastri mesta 
Senec zrealizuje. Mesto predpokladá, že o štyri, päť rokov prinesú centrá do mest-
ského rozpočtu, vďaka dani z nehnuteľnosti, desiatky miliónov Sk ročne. Akého 
zamerania, na akej ploche a v akom termíne budú logistické centrá otvorené, rozo-
berá tematická strana, ktorú sme pre čitateľov Senčana v spolupráci s oddelením 
územného plánovania a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Senci pripravili.

Sklady prinesú mestu desiatky miliónov ročne
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Šampiónom Odemat
Dalo sa z čoho vyberať – bol záver poroty, 

zloženej zo zástupcov komisie podnikateľ-
skej činnosti pri MsZ, ktorá hodnotila naj-
krajšie vianočné výklady 2004. Hoci mrazivé 
počasie neprialo prechádzke ulicami Senca, 
porotcovia si opäť dali záležať, aby dôkladne 
posúdili sviatočnú výzdobu mesta. Prvýkrát 
v histórii súťaže udelila najvyššie ocenenie – 
Šampión najkrajších výkladov v Senci 2004, 
získal ho Obchodný dom Odemat. S veľkým 
odstupom vyčnieva z rady a aj v tomto roku 
nenašiel konkurenciu. Vysoká estetická úro-
veň je výsledkom spolupráce majiteľky domu 
p. Matlákovej a aranžérky Kataríny Olleovej. 
Obe navyše aj tento raz očarili novými motív-
mi. Blahoželáme.

Okrem hlavnej ceny určila porota poradie 
prvých troch vianočných výkladov roka. 
Zvažovala podstatne dlhšie než po iné roky, 
keďže vyberala zo širšej škály adeptov ako 
obyčajne. Za hlavné kritérium nakoniec 
označila prvý dojem a inovatívnosť riešenia. 
Prvé miesto si odniesla zelenkavá výzdoba 
výkladu Papiernictva na Kováčskej ulici 
(pri Lagúne), ktoré každoročne prichádza 
s novým nápadom. Aby vo výklade vynikla 
„vianočnosť“, obchodík potlačil vlastný sorti-
ment. Druhým miestom ocenila porota trend, 
akým sa ubrala predajňa s darčekovými 
predmetmi Z-Art na Lichnerovej ulici. Tretie 
skončili kvalitné vianočné výklady Drogérie 
Helena. Na umiestnenie v prvej trojke ašpi-
rovali tiež krásne výklady obchodov z pešej 
zóny Makro, Galantéria, vysoký štandard 
si udržiavajú všetky drogérie. Najkrajšieho 
anjela mala Diana – predaj zbraní a streliva. 
Stále zaostávajú bankové domy, s malou 
výnimkou UniBanky. Dosť predajní vianočné 
sviatky odignorovali. Naopak gymnázium 
a ďalšie školy sa posnažili a vyzdobenými 
oknami prispeli k vianočnej atmosfére.

Pomyselný titul „skokan roka“ za najlepšie 
zlepšenie oproti minulým rokom udelila po-
rota centrálnemu vianočnému stromčeku. 
Husté konáre zdobilo takmer 600 žiaroviek. 

(kd)

Produkcia takéhoto druhu v Senci snáď ešte nebola. Prepracovaný sviatočný koncert v 
podaní detí zo Súkromnej Základnej umeleckej školy Renaty Madaraszovej skutočne oblažil. 
Divákom sa naskytol zážitok z farebného divadla, vianočne motívy v tancoch, zabalené do 
rozmanitých kostýmov. Videli sme vločky, snehuliakov, zvieratká, bábiky so šašami a vojačikmi 

spod stromčeka, Snehulienku i svätého Mi-
kuláša. K tomu sviatočne zaspieval bratislav-
ský spevácky zbor Cannens. Aspoň kúsok 
vzstúpenia v seneckom kultúrnom dome 
prinášame vo fotogalérii na www.senec.sk.

(kd)

FAREBNÉ DIVADLO TANCA

Farebné divadlo

KULTÚRA

SÚŤAŽ

Najvyššie ocenenie pre obchodný dom 
Odemat prebrala p. Matláková.

Maratón vystúpení
S najlepšími žiakmi sa verejne pochválila 

aj Základná umelecká škola v Senci. Umelci 
spievajúci, hrajúci, recitujúci a tancujúci sa 
predviedli na vianočnom koncerte v Mest-
skom kultúrnom stredisku. Hneď pri vstupe 
vítali návštevníkov výtvarníci s výrobkami 
na predaj. ZUŠ v Senci absolvovala pred 
sviatkami vyše 20 vianočných vystúpení na 
rôznych podujatiach v Senci, ktoré zavŕšili 
Trojkráľovým koncertom v Evanjelickom 
kostole.

(kd)

Sviatky s Mikulášom
Unavený Svätý Mikuláš rozsvietil ešte v 

decembri centrálny senecký stromček. Zmo-
rila ho celodenná šnúra po materských škôl-
kach, ktorú absolvoval spolu s čertom a an-
jelom. V trojici ich bolo možné zazrieť, ako 
uháňajú seneckými ulicami na koči alebo 
obdarovávajú deti na pešej zóne. Tie im za 
to pripravili mikulášsku besiedku. Pred kul-
túrnym domom zaspievali deti z kabaretného 
zoskupenia Hurikán, zo ZŠ Alberta Molnára 
a speváckeho zboru Radosť. Vianočne 
zatancoval aj súbor ESO. Po rozsvietení 
stromčeka pokračovali oslavy Sv. Mikuláša 
v kine, kde Divadlo Maškrta ponúklo nežnú 
variáciu biblického príbehu o jezuliatkovi 
upravenú do rozprávkovej podoby o láske. 
Celé podujatie organizovalo Mesto Senec za 
sponzorskej spolupráce so Spolkom senec-
kých podnikateľov.

(kd)
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20. decembra 2004 o 17.00 h ožil Primaciálny palác v Bratislave vzácnymi hosťami. Na 
„Vianočnej bratislavskej káve“, tak znel názov podujatia, oceňovali osobnosti Zlatou medailou 
Ferdinanda Martinenga za činy v duchu ľudskosti a odovzdali umelecké diela „Bolesť v srdci“ 
francúzskemu veľvyslancovi Vladimírovi Valachovi na spomienku záchranárov, ktorí zahynuli 
pri výbuchu v belgickom ATH. 

Podujatie sa konalo pod záštitou  komisára EÚ Jána Fígeľa a zúčastnil sa ho aj prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Na prízemí Primaciálneho paláca pri jedličke vítali ko-
ledami vzácnych hostí aj žiaci Základnej umeleckej školy v Senci. Pán prezident sa zastavil 
pri deťoch a vypočul koledy v podaní komorného súboru Boženy Škriečkovej a vinš Marka 
Makoša, žiaka literárno-dramatického odboru, poďakoval deťom i pedagógom za vytvorenie 
vianočnej atmosféry. Na záver podujatia spolu s účinkujúcou Darinou Laščiakovou a ľudovou 
hudbou SĽUK-u sme všetci, nesúc „svetlo“ 
kahancov, spievali Tichú noc. 

Nádhernej akcie sme sa zúčastnili vďaka 
Ing. Viere Tomanovej, riaditeľke Domu so-
ciálnych služieb vo Veľkom Bieli, s ktorou 
spolupracuje naša škola už od minulého 
roku. Členovia tohto domu na slávnostnej 
Bratislavskej bielej káve rozdávali svoje vý-
robky – pohľadnice, výšivky, kresby a spievali 
koledy v priestoroch vstupu do Primaciálne-
ho paláca.

Helena Čajková

Spevácky zbor Radosť opäť preniesol 
kus Senca na vianočný koncert v ra-
kúskom Parndorfe (na snímke). Chrípková 
epidémia ubrala vedúcemu súboru Ferkovi 
Podolskému na počte detí, ktoré do part-
nerského mestečka Senca pricestovali. 
Tradične slovenské koledy i moderné via-
nočné piesne zaspievali zboristi v prepl-
nenom miestnom kostole a pridali aj vinše. 
Koncert vyvrcholil vystúpením domáceho 
telesa Tamburizza. 

(kd), foto: autor

S obnoveným repertoárom vstúpili do vianočnej atmosféry deti zo Speváckeho zboru 
Radosť. Svoj autorský vianočný koncert v nedeľu 12. decembra nazvali „Dnešný deň sa 
radujme“. Potešenie z prichádzajúcich sviatkov vyjadrili klasickým piesňami ako Narodil sa 
Kristus Pán, ale aj populárnymi melódiami Svetlo sveta, Čaro Vianoc alebo We Are The World 
v slovenskom prevedení. Jediná senecká zástupkyňa v televíznej súťaži Slovensko hľadá 
Superstars Monika Vojtková pripravila recitál s violončelom a gitarou Modlitba sv. Františka. 
Divákov zahriala Radosť zmesou deviatich slovenských kolied z rôznych regiónov. Nový roz-
mer dala slávnosti cimbálová hudba zo SĽUKU. Potešil tiež operný spevák Michal Želonka. 
Spevácke majstrovstvo doplnili tanečné výkony členov zboru. Tradičné tance „Tatranská 
zima“ a detský program „Cencúľ“ pripravila Karin Krígovská. Celým programom doprevádzal 
študent herectva na VŠMU Michal Kubovčík. Vianočný koncert, ktorý sa každoročne stretáva 
s veľkým záujmom verejnosti, odspievalo 80 detí naživo. „Koncert si vyžiadal hodiny a týždne 
námahy. Máme veľmi veľa nových, hlavne malých detí a o to to bolo ťažšie...,“ hodnotil prípra-
vu Ferko Podolský, pod ktorého vedením mladí speváci trénovali. K prítomným sa prihovorila 
viceprimátorka Helena Nemcová. Potvrdila, že mesto bude prispievať na spevácke teleso, 
pretože vidí za ním kus hodnotnej práce. Deň pred vianočným koncertom sa zbor vrátil z Bu-
dapešti, kde účinkoval na slávnosti slovenskej ambasády za účasti mnohých významných 
hostí – slovenský veľvyslanec Ján Fuzik (predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy), riadi-
teľ Slovenského inštitútu v Budapešti Milan Rasutík, vacovský diecézny biskup Miklós Beér, 
generálny biskup ECAV na Slovensku Dr. Július Filo a mnohí ďalší. Asi 45-minútový program 
sa jednoznačne vydaril, o čom svedčí pozvánka na februárové Dni Slovenska v Maďarsku. 

(kd)

Žiaci ZUŠ spievali koledy prezidentovi

Radosť v Parndorfe

Vianočný koncert z produkcie zboru Radosť

Na celoštátnu súťaž
Žiaci literárno-dramatického odboru 

Základnej umeleckej školy v Senci sa 8. 
decembra zúčastnili krajského kola súťaže 
v prednese kresťanskej poézie a prózy pod 
názvom „... a slovo bolo u Boha“. Získali veľ-
mi pekné ocenenie. Prvé miesto v prvej ka-
tegórii získala Paťka Bujńáková prednesom 
básne Jána Motulka „Nezábudka“. V druhej 
kategórii si prvé miesto priniesol David Hartl 
prednesom úryvku z knihy Terézie Bosco 
„Dominik“. Druhé miesto v tretej kategórii 
obsadila Ivanka Mikócziová prednesom 
poviedky zo seriálu príbehov Bruna Ferrera 
„Niekedy stačí jeden slnečný lúč“. Všetkým 
srdečne blahoželáme. Peťke Bujňákovej 
a Davidovi Hartlovi držíme palce, keď nás 
budú reprezentovať na celoštátnom kole 
v Ružomberku. 

(hc)

V galérii mladí autori
Vo februári budeme môcť vidieť v galérii 

Mestského kultúrneho strediska v Senci die-
la dvoch mladých, talentovaných fotografov 
zo Senca. Gabriel Szakál vstúpil do povedo-
mia Senčanov dávnejšie a zapísal sa doň naj- 
mä ako autor spätý s prírodou. Februárovú 
expozíciu pomenoval názvom „Gumovanie 
mozgov“. Druhým, ktorý vytiahne zo šuflíka 
svoje fotografie, je Filip Rázga. Poznáme ho 
ako karatistu (pravidelne v každoročnom 
rebríčku najúspešnejších športovcov mesta). 
Svoje fotografické umenie dokázal v súťaži 
amatérskych fotografov TOP FOTO 2004. 
Prestížny český časopis Fotografie – Maga-
zín zaradil jeho snímku Puto na druhé miesto, 
spomedzi finalistov niekoľkých kategórii. „Fo-
tografia vznikla na pláži v Egypte a vyjadruje 
„lásku až za hrob“. Je romantická, možno i 
smutná zároveň,“ hovorí autor. V Senci uvi-
díme „Rez digitálnou tvorbou“, ktorý vznikol 
za sponzorského prispenia stavebnín Resta 
Senec. Obe výstavy potrvajú od 1. do 28. 
februára. Vstup je voľný. 

(kd)

Puto

KULTÚRA
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 Járási szintű  Kerületi   Országos  nemzetközi  
Versenyek 1.hely 2.hely 3.hely 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.

Sportban 10 7 9 14 7 7 1   1 2

Honvédelmi 1 3 1 4 3 1     1

Veľa manželstiev sa uzatvára medzi mužom 
a ženou, ktorí nemajú rovnaký materinský ja-
zyk. Vzhľadom nato, že v dnešnej dobe dvakrát 
platí: koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom! 
– mali by sme mať na mysli budúcnosť našich 
detí a neobrať ich vedome o jeden jazyk, aj keď 
sa nejedná o jazyk svetový. Často zabúdame 
na materinskú reč svojich rodičov, prarodičov. 
Nie je nič smutnejšieho, keď rodič robí tlmoč- 
níka svojmu dieťaťu, aby vedelo povedať: ba- 
bička, deduško, ľúbim ťa! Starí rodičia často 
nerozumejú jazyku vnúčatám a vnúčatá jazy- 
ku starých rodičov. Rodičia sa prispôsobujú 
trendu, nakoľko dnes nie je v móde zapisovať 
dieťa do základnej školy s vyučovacím jazykom 
materinským. Často to odôvodňujú tým, že 
dieťaťu nemá kto pomáhať pri úlohách. Je tu 
namieste ale otázka, kto pomáha deťom, ktorí 

Milí rodičia – mamima, ocino! 
Treba sa rozhodnúť, kam do školy

Weöres Sándor e négy sora vezérelt bennün-
ket évtizedeken keresztül , hogy az emberpa-
lánták lelkivilágát megértve, a tanulási folyamat 
szerves részeként – de a tanuláson kívül is -, 
lehetőséget biztosítsunk a reánk bízott gyere-
keknek, hogy a különféle tanulási folyamatok-
ban,  játékban, versenyeken megvalósíthassák 
önmagukat, hogy  belső énjüket kifejtve szinte 
akaratlanul, észrevétlenül, az alkotás örömét 
kóstolgatva, érzelmileg  gazdagodva, bátrabbá 
válhassanak. Ennek köszönhetően egy olyan 

A nyelvtanulás mellett azonban a számítástechnikára is nagy gondot fordítunk.
Az újonnan berendezett informatikai tanteremben nagy érdeklődéssel tanulnak diákjaink, mert 

tudják, hogya számítástechnika a jelen és a jövő zenéje . 
A tornaórákról sem feledkezhetünk meg, hiszen  a legnagyobb tornatermünk van Szencen. Mind 

diákjaink, mind szüleik, az iskolabarátok és az ovisok is nagy örömmel tornáznak, játszanak itt. Sok 
ügyes diákunk van és volt, akik kerületi és országos szinten öregbítették iskolánk jó hírnevét.

Nem szabad megfeledkezni azonban a legfontosabbról -  a nevelésről sem, amely iskolánkon 
családias hangulatban  folyik. 

 Járási szintű verseny  Kerületi szintű   Országos
 -helyezések -   - helyezések -   - helyezések -  
Versenyek 1. 2. 3. SM 1. 2. 3. SM 1. 2. 3. SM

Matematikai 7 1 2 5 8 2  23 12   53

Fizikai   2  1   2    

Nyelvi  1  2 1    1    
/angol,német/

Szavalóverseny és  5 2 3     1    
szép magyar  beszéd

Biológiai         1   5

/ SM – sikeres megoldó/

(nie sú to iba sľuby)
navštevujú bilingválne školy? Je najvyšší čas, 
aby sme zobrali rozum do hrsti a brali do úvahy 
jednoznačne dobro nášho dieťaťa a jeho budú-
ce uplatnenie sa v živote.

Naša škola ponúka možnosti, kde Vaše dieťa 
od prvej triedy po deviaty ročník môže ovládať 
tri až štyri jazyky – maďarčinu, slovenčinu, ang-
ličtinu a nemčinu - ktorými sa dorozumie v celej 
Európe aj vo svete.

Okrem toho na vysokej úrovni vyučujeme 
matematiku, fyziku, chémiu a ostatné odborné 
predmety s vysokokvalifikovaným odborným 
personálom. Žiaci sa môžu odreagovať a od-
dychovať v rôznych krúžkoch, ako je strelecký, 
tanečný, internetový, enviromentálny a mohla 
by som menovať ďalej, máme ich 17.

Naša škola ponúka rodinnú atmosféru, kde 
je stredobodom pozornosti dieťa a jeho záujmy. 

Záleží nám tak na jeho duševnom, ako aj teles-
nom vývoji.

Sme malá škola, pravý opak mamutích škôl, 
kde počet žiakov je často od  800 až 1200 detí. 
U nás majú učitelia čas na každé jedno dieťa, 
venujú sa im individuálne podľa potreby, sú 
zároveň  rodičia aj kamaráti.

Milí rodičia! Čakáme každého z Vás, ktorí 
sa chcete presvedčiť o našich podmienkach 
a prosíme vás, až po návšteve našej ustanoviz-
ne si vyberte školu pre vaše dieťa. Kto nespraví 
tento krok, možno bude v budúcnosti ľutovať 
a robiť si výčitky svedomia, že nedoprial svoj-
mu dieťaťu to najlepšie, veď vo svete je trend 
– jazyky, jazyky, jazyky... Neberte vašim deťom 
možnosť učiť sa od 1. ročníka  tri jazyky!

Na ZŠ s vuč. jaz. maď. Alberta Molnára 
Szencziho v Senci vás privíta riaditeľka školy 
alebo zástupca riaditeľky aj počas vyučovania 
ako aj mimo vyučovacích hodín.

Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti
(ZSAM)

alkotó közösség tagjává válhattak, amelyben 
a tanítás után  is dolgoztak, teremtettek, s lettek 
szárnyaló madárrá. Diákjainkat mindig a szép 
és a jó befogadására kívántuk  nevelni. 

Ezt a célt szolgálják a tanítási órák is, melye-
ken a magyar nyelven kívül szlovák, angol és 
német nyelvet tanulhatnak már az 1.osztálytól.  
Hisz mindenki számára ismerős, hogy ahány 
nyelvet beszélsz, anyiszor vagy ember. A tudás 
alapjait tököletesen elsajátítani azonban csak 
anyanyelvünkön lehet.

Magas színvonalon folyik a matematika, ké-
mia, természetrajz és a többi tantárgy oktatása. 

A 2003/2004-es tanév versenyeiből röviden:

Anyu, apu - figyelem - elsős leszek

BEĺRATÁS
Kedves Szülők, tisztelettel értesítjük 

Önöket, hogy a beíratkozás a magyar 
tannyelvű alapiskolába a 2005/2006-os 
iskolai tanévre 2005. február 2- án és 3- án 
(szerdán és csütörtökön) 14şş órától 17łş 
óráig lesz az iskola épületében. A nagycs-
oportos óvodás gyerekekeket a szülőkkel 
és az óvónénikkel együtt, február 2-án 15łş 
órakor várjuk közös játékra és beszélgetés-
re. Oktató – nevelő programunk: az angol 
és német nyelvet az  első osztálytól tanítjuk, 
az 1-4. évfolyam osztályaiban egész napos 
foglalkozás. (am)

A mamutiskola (800 – i. 1200 diák ) ellentéte 
vagyunk, nálunk jut idő minden diákra. Aki mind-
ezt szeretné a saját szemével látni és tapasztalni, 
nagy szeretettel várjuk a hét bármely napján.

Kedves szülők! Győződjenek meg saját 
szemükkel arról is, hogy elsős kisdiákjaink me-
seszép tanteremben, szinte észrevétlenül illesz-
kednek be az óvoda után az iskolai oktatásba, 
nevelésbe. Törékeny kis gyermeklelküket nem vi-
seli meg az átállás az új, ismeretlen környzetben, 
hiszen a kislétszámú osztályban mindenkire jut 
idő. Befejezésül: Sok tanítványunkból lett orvos, 
mérnök, pedagógus, hivatalnok, érettségizett 
szakember. Mennyi szorgalmas, sok mindenhez 
értő mesteremberünk van, akik kitűnően megáll-
ják helyüket az életben! 

Ebben az évben megnyílt a komáromi egyet-
em, ahol a gimnáziumok és szakközépiskolák 
elvégzése után a diákok magyar nyelven foly-
tathatják az egyetemi tanulmányaikat is. Euró-
pai  Uniós tagország lévén,diákjaink előtt nyitva 
áll a nyugateurópai országokon kívül a magyar-
országi munkaerőpiac is.

Reméljük, hogy ezek az elgondoltató érvek 
a példa ereje, a jó szó, segítséget nyújt majd 
a döntéshez, hogy csemetéjét a Szenczi Molnár 
Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába 
Szencre iratják be a 2004/2005-ös tanévben az 
1. osztályba.  /VE/

„Az ember akkor lesz ember, 
ha átvilágítja önmagát,
s a belső világosságból

a külső világba sugarat bocsát.“
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Mesto Daň za psa  Daň za ubytovanie Daň za predajné  Daň za nevýherné hracie
 (Sk/ks/rok) (Sk/osoba/noc) automaty (Sk/ks/rok) prístroje (Sk/ks/rok)

Senec v rodinnom dome 200,  20 do 10 druhov tovaru 3000 elektronické na počítačové
 v bytovke malé plemeno   s viac ako 10-timi druhmi hry 2000, automatické 
 500 stredné, veľké 1500,   4000,ak aj cigarety alebo hojdačky pre deti 1000,
 chovaného podnikateľom   alkohol,tak 5-násobok inak 25 000
 1000     

Malacky v rodinnom dome 200,  nevyberajú nevyberajú nevyberajú
 v bytovke 1100 

Pezinok v dome s najmenej  10 Sk/lôžko/noc do 10 druhov tovaru 2000, 3000
 4 bytmi 800, inak 150  s vyše 10 druhmi 5000, ak aj  
   cigarety, alkohol, tak 50 000

Trnava v bytovke 1000,  v hoteli, moteli, nezaviedli 5000, s úľavami
 v rodinnom dome 300, penzióne 20,  (PC na internet 0)
 za ďalšieho +2000 v ubytovni, chate 10  

Zdroj: SME

Mesto Poplatok za komunálne odpady... 
Senec s vlastnou nádobou 1,15 Sk/osoba/deň,inak pre 1. až 3. člena domácnosti 3,30, pre ďalšieho 1,15
Malacky za 1. až 4. člena domácnosti 1,09 Sk/deň, za 5. a ďalšieho 0,55
Pezinok fyzické osoby v rodinnom dome 1,10Sk/osoba/deň, v bytovke 1,37; bez trvalého,prechodného pobytu v meste za užívanie  
 nehnuteľnosti inak ako na podnikanie 1,30
Trnava bytovka 300 Sk/rok, rodinný dom 320 (pri 4-člennej rodine)      Zdroj: SME

Porovnanie miestnych daní so susednými mestami

Ekonomický odbor Mestského úradu v Senci spracoval pre 
čitateľov Senčana vysvetľujúci komentár k zmenám a novým 
pravidlám, zakotveným vo VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Národná rada SR schválila zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedený zákon 
ruší zákon č. 317/1992 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov o dani z nehnuteľnosti a zákon č. 544/1990 
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o miestnych 
poplatkoch.

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného 
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v meste Senec sa zavádzajú na rok 
2005 tieto druhy miestnych daní: daň z nehnuteľností, 
daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 
daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za 
nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné  stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností
Každý daňovník (vlastník nehnuteľností) musí podať 

daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 
1.1.2005. Výnimku tvoria vlastníci už oslobodených 
bytov, ktorí podali daňové priznanie najneskôr do 31. 
1. 2004 a ktorým už plynie oslobodenie podľa zákona 
č. 317/1992 Zb. a okrem uvedeného bytu inú nehnu-
teľnosť  nemajú.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive do 28. 
2. 2005. Tlačivá sú k dispozícii na Mestskom úrade, odd. daní 
a poplatkov, č. dv. 18 .

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v spo- 
luvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá 
fyzická  osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlast-
níci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili 
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne 
oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na poda-
nie daňovej povinnosti.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti 
rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť 
v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého 

pobytu, rodné číslo a, ak ide o právnickú osobu alebo fy-
zickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť  aj 
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo 
alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný 
vyplniť  všetky údaje podľa daňového priznania.

Daňovník, ktorý požaduje oslobodenie alebo zníženie 
dane v zmysle VZN, musí tak urobiť  do 28. 2. 2005.

Zásadná zmena v oslobodení bytov a novostavieb! Podľa 
nového zákona byty nadobudnuté do vlastníctva v r. 2004 alebo 
skolaudované novostavby rodinných domov v r. 2004 už nebudú 
oslobodené!       

 Sadzby dane uvedené vo VZN vychádzajú zo zákona 
č. 582/2004 Z.z., t.j. keď hovoríme pri pozemkoch 
o zvýšení dane napr. na 45%, to neznamená, že sa zvy- 
šuje daň oproti r. 2004, ale že ročná sadzba dane sa 
počíta z hodnoty pozemku vo výške 45%. Pri stavbách 
sa taktiež nezvyšuje sadzba dane napr. za rodinné domy 
oproti r. 2004 , ale že sa sadzba dane zvyšuje z 1,00 Sk  
o 3,60 Sk, t.j. na 4,60 Sk, čo znamená v tomto prípade 
zvýšenie oproti  r. 2004   0,05 Sk. 

Daň bude vyrubená platobným výmerom a daň je 
splatná v zmysle § 10 VZN, t.j.:

a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohos-
podársku 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,

b) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahu-
je 1.000,- Sk a právnickej osobe 20.000,- Sk, je splatná 
naraz, a  to do 15 dní od doručenia platobného výmeru 
(ako I. splátka),

c) v ostatných prípadoch je daň splatná v štyroch 
rovnakých splátkach:

I. splátka  najneskôr do 15 dní od doručenia platob-
ného výmeru, 

II. splátka do 30. júna, 
III. splátka do30. septembra,
IV. splátka do 30. novembra.

Daň možno zaplatiť  naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako 
je uvedené v predchádzajúcom odseku.

  A ešte jedna dobrá rada pre daňovníkov. Nečakajte 
do konca februára, aby ste sa vyhli dlhej čakacej dobe 
na vybavenie, resp. odovzdanie daňového priznania!

Ostatné druhy miestnych daní sú vlastne len premeno-
vané z miestnych poplatkov. Niektoré druhy miestnych po-
platkov sú úplne zrušené, ako napr. poplatok zo vstupné-
ho, poplatok z reklamy a poplatok za ubytovaciu kapacitu.

V niektorých prípadoch sú zvýšené miestne dane, 
ako napr. pri dani za psa sa zvýšila daň za psa chova- 
ného v bytovom dome (stredné a veľké plemená) z 
1.000.-  Sk  na 1.500,- Sk. 

Pri dani za užívanie verejného priestranstva sa 
v niektorých prípadoch zvýšila daň hlavne z dôvodu, 
že sa musela prepočítať  daň za m2 a deň, čo sa nedalo 
presne stanoviť v prípadoch, kde bol napr. predtým 
paušálny poplatok .

Pri dani za ubytovanie je mierne zvýšenie hlavne 
z dôvodu, že prevádzkovateľom ubytovacích zariadení 
odpadla povinnosť platenia poplatku za ubytovaciu ka- 
pacitu (300,- Sk za  každé lôžko).

 Daň za predajné automaty - daň sa zvýšila z 1.000,- 
Sk na 3.000,- Sk a z 2.000,- Sk na 4.000,- Sk, nakoľko 
bol doteraz poplatok určený maximálnou sadzbou pod- 
ľa zákona o miestnych poplatkoch.

Daň za nevýherné hracie prístroje vyvolala najväčší 
ohlas z okruhu prevádzkovateľov internetových kaviarní, 
kde sa určila daň vo výške 2.000,- Sk za jeden nevýherný 
hrací prístroj. Na porovnanie, v Pezinku je to napr. 3.000,- 
Sk, v Šamoríne 5.000,- Sk, v  Hlohovci 5.000,- Sk.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa zvýšil o 0,15 Sk za osobu a kalen-
dárny deň, čo znamená  60,- Sk zvýšenie na osobu za 
kalendárny rok. Uvedené zvýšenie bolo nutné z dôvodu, 
že mesto doteraz doplácalo na poplatkoch za vývoz 
a uloženie komunálneho odpadu cca  900 tis. Sk. Ob-
čania, ktorí požadujú zníženie poplatku v zmysle VZN, 
musia tak urobiť  do konca januára 2005. V prípade, že 
nastanú zmeny v poplatkovej povinnosti,  poplatník je 
povinný zmenu nahlásiť  do 30 dní.

Zdroj: Ekonomický odbor, MsÚ Senec

Aké zmeny prináša 
VZN č. 9/2004

VZN
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady

č. 9/2004

§ 1
Úvodné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 11 ods. 4 
písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov ustanovuje v meste Senec 
v nadväznosti na § 98 Zákona č.582/2004 Z.z o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a zavádza s účinnos-
ťou od 1. januára 2005 na kalendárny rok 2005, tieto 
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady: 

§ 2
Druhy miestnych daní

1.  Miestnymi daňami, ktoré ukladá mesto sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

2.  Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne  
 odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 3
Daň z nehnuteľností zahŕňa 
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom  

 dome /ďalej len ”daň z bytov”/.

Daň z pozemkov
§ 4

Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne 
porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vy-
násobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy 
za m2, uvedenej prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 
záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné po-
zemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v  m2  a hodnoty po-
zemkov za m2, uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/
2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 5
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z pozemkov na celom území 
mesta sa upravuje takto:

a. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, sadzba dane 
sa zvyšuje na 0,30% zo základu dane, t.j. 27,99 
Sk/m2 x 0,30%,

b. trvalé trávne porasty, sadzba dane sa zvyšuje na 0,30% 
zo základu dane, t.j. 4,69 Sk/m2x 0,30%,

c. záhrady, ročná sadza dane sa zvyšuje na 0,45 % zo 
základu dane, t. j. 140 ,- Sk/m2 x 0,45% 

d. zastavané plochy a nádvoria, ročná sadza dane sa zvyšu-
je na 0,45 % zo základu dane, t. j. 140,- Sk x 0,45%  

e. stavebné pozemky, ročná sadzba dane sa zvyšuje na 
0,45 % zo základu dane, t.j. 1.400,- Sk x 0,45%

f. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov, ročná sadza 
dane sa zvyšuje na 0,45 % zo základu dane, t.j. 140,- 
Sk x 0,45% 

DAŇ ZO STAVIEB
§ 6

Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto čle-

není:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslu-

šenstvo hlavnej stavby,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohos-
podárskej produkcie, stavby pre vodné hospodár-
stvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na 
administratívu,

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domče-
kov na individuálnu rekreáciu,

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby 
hromadných garáží a stavby určené alebo pou-
žívané na tieto účely postavené mimo bytových 
domov,

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, 
stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou  stavieb na 
skladovanie a administratívu,

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú čin-
nosť, skladovanie a  administratívu,

g) ostatné stavby.

§ 7
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy sa v celom meste upravuje takto:

a) za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo 
hlavnej stavby sa zvyšuje o 3,60 Sk, t.j. na 4,60 Sk na 
celom území mesta, okrem Svätého Martina a Hor-
ného Dvora, kde sa zvyšuje sadzba dane o 1,60 Sk, 
t.j. na 2,60 Sk,

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnim-
kou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdo-
hospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 
sa zvyšuje o 5,- Sk, t.j. na 6,- Sk,

c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
na individuálnu rekreáciu sa zvyšuje o 24,- Sk, t.j. na 
25,-Sk m2 na celom území mesta, okrem Strieborné-
ho jazera, kde sa zvyšuje sadzba dane o 19,- Sk, t.j. 
na 20,- Sk,

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných 
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely posta-
vené mimo bytových domov sa zvyšuje o 17,- Sk,  t.j.  na 
18,- Sk,

e) za priemyselné stavby  a stavby slúžiace energetike, stavby 
slúžiace stavebníctvu s výnimkou  stavieb na skladovanie 
a administratívu sa zvyšuje o 34,- Sk , t.j. na 35,- Sk, 

f) za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu sa zvyšuje o 64,- Sk, t j. na 
65,- Sk,

g) za ostatné stavby sa zvyšuje o 27,- Sk, t.j. na 28,- Sk.
2. Upravená ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v 

§ 7 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia 
sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 2,60 Sk za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďal-
šie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

DAŇ Z  BYTOV
§ 8

Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov sa v celom meste zvyšuje 

o 3,60 Sk, t.j. na 4,60 Sk.
2. Ročná sadzba  dane z nebytových priestorov v bytovom 

dome sa v celom meste zvyšuje o  64,- Sk , t.j. na 
65,- Sk.

§ 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1)  Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov 
a) užívaných školami a školskými zariadeniami
b) na časti pozemkov, na ktorých sú zriadené  

meračské značky, signály a iné zariadenia budov,  
stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy teleko- 
munikačného vedenia a televízne prevádzače a  
nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích 
plynov,

c) verejne prístupných parkov a športovísk,
d) na pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiaci-

mi verejnej doprave.
2. Správca dane zníži daň za záhradu, ktorých vlastníkmi 

sú občania starší ako 70 rokov, ak slúži výhradne 
na ich osobnú potrebu vo výške 50% z daňovej po-
vinnosti za podmienok, že občan o zníženie požiada 
na tlačive určenom správcom a preukáže sa OP do 
28. februára, t.j. do termínu predloženia daňového 
priznania.

3. Správca dane poskytuje oslobodenie na stavby slúžia-
ce školám, školským zariadeniam a zdravotníckym 
zariadeniam na tú časť stavby, ktorá neslúži na 
podnikateľskú  alebo zárobkovú činnosť alebo na 
prenájom.

4. Správca dane zníži daň zo stavieb na bývanie a na 
daň z  bytov za podmienok, že občan o zníženie 
požiada na tlačive určenom správcom a  preukáže 
sa potrebnými dokladmi, ako sú OP, preukaz ZŤP 
alebo ZŤP/S, LV, ako aj s potvrdením z evidencie 
obyvateľstva do 28. februára, t.j. do termínu predlo-
ženia daňového priznania.

a)  50 % z daňovej povinnosti na byty a stavby na 
bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 
rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov 
- držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S - slúžiacich na 
ich trvalé bývanie, pokiaľ nebývajú so zárobkovo 
činnými osobami /jediným zdrojom príjmu je dôcho-
dok/ a v dome alebo v byte sa nepodniká alebo sa 
neprenajíma,

b) 50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové 
priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž 
vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov a 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím ale-                   
bo držiteľov preukazu ZŤP s potrebou sprievodcu, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 
dopravu.

§ 10
Platenie dane

1. Vyrubená daň je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľno hospo- 
 dársku výrobu, daň je splatná v troch splátkach  
 a to 20% dane do 30. júna, 30% dane do 30. sep- 
 tembra a 50 % dane do 30. novembra,
b)  ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresa- 
 huje 1.000,- Sk a právnickej osobe 20.000,- Sk je  
 splatná naraz a  to  do 15 dní od doručenia platob-       
 ného výmeru / ako I. splátka/,

Mesto Senec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zá-
kona č. 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v znení ne-
skorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 8 ods. 2, 
§ 12ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17ods.2,3,4 a 6, § 20ods. 
3, §21 ods.2, 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu- 
nálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva 
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c) v ostatných prípadoch je daň splatná v štyroch  
 rovnakých splátkach:
 I. splátka  najneskôr do 15 dní od doručenia pla-  
 tobného výmeru,
 II. splátka do 30. júna,
 III. splátka do30. septembra,
 IV. splátka 30. novembra.
2. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako  
 je uvedené v predchádzajúcom odseku 1).

DRUHÁ ČASŤ
§ 11

Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 me-

siacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie   

nevidomej osoby,
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným    

    postihnutím.
3. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlast-

ní.
4. Základom dane je počet psov. 
5. Sadzba dane za jedného psa chovaného
 - v rodinnom dome 200,-Sk
 - v bytovom dome malé, 500,-Sk 
 - v bytovom dome stredné, veľké plemeno 1 500,-Sk  
 - právnickou osobou, fyz. osobou podnikateľom            

 1 000,-Sk
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárne-

ho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník 
už nie je vlastníkom alebo držiteľom.

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej 
povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na 
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť na zostá-
vajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť.

8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňova-
cieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povin-
nosti podľa bodu  6) , správca dane vráti pomernú 
časť dane za zostávajúce obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.

9. Správca poskytne osamelému dôchodcovi oslo-
bodenie na daň za jedného psa, pričom daňovník 
je povinný požiadať o oslobodenie pri ohlasova- 
ní vzniku daňovej povinnosti na predpísanom 
tlačive, v ďalších zdaňovacích obdobiach do 31. 
januára.

TRETIA  ČASŤ
§ 12

Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestran-

stva je osobitné užívanie verejného priestranstva 
a dočasné parkovanie motorového vozidla na 
vyhradenom priestore verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú 
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 
rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného za-
riadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 

skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska a podobne.

4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva 
je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 
alebo parkovacie miesto.

6. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verej-
ného priestranstva a zaniká ukončením užívania  
verejného priestranstva. 

7. Daňovník za zabratie verejného priestranstva 
požiada o súhlas na zabratie priestranstva najne-
skôr 3 dni vopred. Nesplnenie si tejto povinnosti 
sa považuje za neoprávnené zabratie verejného 
priestranstva. 

       Správca dane vyrubí dať platobným výmerom, ktorý 
je splatný do 15 dní odo dľa doručenia platobného

       výmeru.
8. Na účely dane  za užívanie verejného priestranstva  

územie mesta Senec rozdeľujeme do 3 zón,  a  to:
a)  zóna A
b)  zóna B
c)  Slnečné jazerá.
 /viď priložená mapa/.
9. Sadzby poplatku za užívanie verejného priestran-

stva

        časť Zóna A, zóna B
a) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, za-

riadenia na poskytovanie služieb, záhradné sedenie 
pred prevádzkou    9,-Sk/m2/deň

b)    Stoly   10,-Sk/m2/deň
c)    Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zaria-

denia na poskytovanie služieb, záhradné sedenie 
      počas veľkonočných, vianočných  trhov a podujatia 

podobného charakteru 200,-Sk/m2/deň
d) Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, 

stavebné zariadenie
A zóna         8,-Sk/m2/deň
B zóna         5,-Sk/m2/deň
e) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie     20,-Sk/m2/deň
f) Umiestnenie reklamného zariadenia, 
   A zóna   5,50,-Sk/m2/deň   

  pútača B zóna   4,20,-Sk/m2/deň
g) Jednorázová reklamná akcia  700,-Sk/m2/deň
h) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parko-

viska 1,30 Sk/m2/deň   zóna A  
ch) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého par-

koviska za účelom podnikania /TAXI SLUŽBA/                                   
5,- Sk/m2/deň                       

časť  Slnečné jazerá
a)  Predajné stánky, bufety 12,-Sk/m2/deň  od zaháje-

nia prevádzky
 2,-Sk/m2/deň  po ukončení prevádzkovania
b)  Záhradné sedenie pred prevádzkou 2,- Sk/m2/deň
c)  Predajné stánky príležitostné - tovar sezónneho 

charakteru 45,- Sk/m2/deň
      - cukrovinky, cukrárske a pekárenské výrobky   20,- 

Sk/m2/deň
d)  Stoly 150,-Sk/m2/deň
e)  Predajné stánky počas Seneckého leta, Veľkého 

letného karnevalu a ostatných podujatí podobného 
charakteru - občerstvenie do 10m2 600,-Sk/m2/deň

      nad 10m2  800,-Sk/m2/deň 
      - ostatné stánky 300,- Sk/m2/deň 
f)  Lunaparky, cirkus, iné atrakcie 20,-Sk/m2/deň
      počas kultúrnych podujatí 30,-Sk/m2/deň 
g)  Využívanie vodnej plochy - za vodné bicykle, člny 

slúžiace na podnikanie 7,- Sk/m2/deň           
 - za vodné bicykle, člny slúžiace na súkromné účely     

0,35 Sk/m2/deň

h)  Jednorazové reklamné akcie 1 250,-Sk/m2/deň
ch) Jednorázová kultúrna akcia 500,-Sk/m2/deň
i)  Umiestnenie reklamného pútača 10,-Sk/m2/deň   
j)  Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, 

stavebné zariadenie   8,-Sk/m2/deň
10. Od platenia dane je oslobodená príspevková orga- 

nizácia  SCR.
11. Daň za užívanie verejného priestranstva je  splatná 

do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

ŠTVRTÁ  ČASŤ
§ 13

Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné pre- 

chodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení po- 
skytujúcom služby prechodného ubytovania.

2. Daňovníkom je  fyzická osoba, ktorá sa v zariadení 
odplatne prechodne ubytuje.

3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane sa stanovuje na  20,- Sk na osobu 

a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý 

odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6. Platiteľ je povinný :
     a) vydávať doklady z ktorých je zrejmá výška dane 

a počet prenocovaní,
       b) viesť evidenciu ubytovaných.
7.  Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi  vyúčto-

vanie nasledovne:
a) v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukonče-

ní sezóny,
b) v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne, do kon-

ca nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka.
8. Platiteľ vybranú daň odvedie mestu  do 15 dní po 

doručení platobného výmeru.
9. Správca  dane poskytuje oslobodenie od dane pre 

deti do 6 rokov.

PIATA  ČASŤ
§ 14

Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje 

a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu /ďalej 
len ”predajné automaty”/.

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

3.   Základom je počet predajných automatov.
4.   Sadzba dane sa stanovuje  takto:
 - 3 000,- Sk ročne za predajný automat s najviac 

10-timi druhmi tovaru
 - 4 000,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 

10-timi druhmi tovaru
 - ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových 

výrobkov alebo alkoholických nápojov, sadzba dane 
sa zvýši na päťnásobok sadzby dane.

5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzko-
vania predajných automatov a zaniká dňom ukonče-
nia prevádzkovania.

6.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej 
povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti  
a súčasne predložiť výrobné číslo predmetného 
automatu a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie  
obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť.

7. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
zániku daňovej povinnosti podľa bodu 5), správ-
ca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. 
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ŠIESTA  ČASŤ
§ 15

Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 

hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzku-
jú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydáva-
jú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch 

 prístupných verejnosti. 
2. Nevýherné hracie prístroje  sú: 
a)  elektronické prístroje na počítačové hry /napr. inter-

netové kaviarne,.../
b)  mechanické prístroje, elektronické prístroje, au- 

tomaty a iné zariadenia na zábavné hry /napr. 
biliardové stoly, šípky, bowling, ....... /

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prí-
strojov. 

5. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a ka-
lendárny rok je:

a) elektronické prístroje na počítačové hry 2.000,- Sk, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, au- 

tomaty a iné zariadenia na zábavné hry okrem 
uvedených v písm. c) tohto bodu 25.000,- Sk,

c) automatické hojdacie zariadenia pre deti 1.000,- Sk. 
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzko-

vania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom 
ukončenia ich prevádzkovania. 

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej 
povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti  
a súčasne predložiť výrobné číslo predmetného 
hracieho prístroja a v tejto lehote zaplatiť daň na 
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v kto-
rom vznikla daňová povinnosť.

8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňo-
vacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi   
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti podľa bodu 6), správca dane vráti po-
mernú časť dane za zostávajúce dni  zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

SIEDMA  ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 16
Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom 
na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalé-
mu pobytu alebo prechodnému pobytu v meste  vo 
výške 1,15 Sk za osobu a kalendárny deň ak má 
vlastnú nádobu. V prípade, keď mesto zabezpečuje 
zbernú nádobu,  poplatok pre l. až 3. osobu je 3,30 
Sk za osobu a kalendárny deň, pričom cena nádoby 
bude alikvotne premietnutá do sadzby poplatku 
v ďalších rokoch, a ďalší členovia domácností 1,15 
Sk za osobu a kalendárny deň. Interval vývozu z 
rodinných domov je 1 x týždenne, pri bytových 
domoch 2 x týždenne. 

2. Pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je 
v meste prihlásený ani k trvalému, ani k prechodné-
mu pobytu a nehnuteľnosť slúži na iný účel ako na 
podnikanie, stanovuje sa poplatok vo výške 1,15 Sk 
za osobu a kalendárny deň ak má vlastnú nádobu. 
V prípade, keď mesto zabezpečuje zbernú nádobu 
poplatok pre l. až 3. osobu je 3,30 Sk za osobu a ka-
lendárny deň, pričom cena nádoby bude alikvotne 
premietnutá do sadzby poplatku v ďalších rokoch,  
a ďalší členovia domácností 1,15 Sk za osobu a ka-
lendárny deň. Interval vývozu z rodinných domov je 
1 x týždenne, pri bytových domoch 2 x týždenne.

3.  Pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu 
v areáli Slnečných jazier s  vývozom od 6. 6. do 31. 

8., nádoby 110 l s intervalom vývozu 1x týždenne, 
1100 l kontajnery s intervalom vývozu 3 x týždenne 
je poplatok určený sadzbou  900,- Sk na jednu ne-
hnuteľnosť / pri dvojchate paušál 1.800,- Sk/. 

 V ostatných mesiacoch bude zabezpečený vývoz 1x 
týždenne 1100 l kontejnermi v rámci údržby mesta.

4. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  
mesta na iný účel ako na podnikanie platí poplatok 
podľa množstva vyprodukovaného odpadu /množ-
stvový zber/. Sadzba poplatku činí súčin frekvencie 
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, pričom 
sadza pre 1 vývoz : 

   110 l nádoby .............................. 0,40 Sk/l 
   120 l, 240 l nádoby .................  0,40 Sk/l
   1 100 l kontajnera .................... 0,20 Sk/l
 ak má svoju vlastnú nádobu. 
 Poplatok sa vyrubuje do 5.000,- Sk jednorázovo, 

nad 5.000,- Sk za I. a II. polrok osobitne.
 Ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu, cena nádo-

by bude zohľadnená vo faktúre.
5.   Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  mesta na
 podnikanie platí poplatok podľa množstva vypro-

dukovaného odpadu /množstvový zber/. Sadzba 
poplatku činí súčin frekvencie odvozov, sadzby a ob-
jemu zbernej nádoby, pričom sadza pre 1 vývoz: 

   110 l nádoby ............................   0,40 Sk/l 
    120 l, 240 l nádoby .................  0,40 Sk/l
                    1 100 l kontajnera .................... 0,20 Sk/l
 ak má svoju vlastnú nádobu. 
 Poplatok sa vyrubuje do 5.000,- Sk jednorázovo, 

nad 5.000,- Sk za I. a II. polrok osobitne.
 Ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu, cena nádo-

by bude zohľadnená vo faktúre.
6.  Výška poplatku za záhrady, záhradné chatky a ne-

hnuteľnosti v záhradkárskej osade je 180,- Sk, 
vývoz 2x do roka veľkoobjemovými kontajnermi 
/jarné a jesenné upratovanie/.

7.   Výška poplatku za bufety a stánky na Slnečných  
jazerách  sa  určuje  podľa množstva vyprodukova-
ného objemu odpadu ako množstvový zber podľa 
bodu 4) a 5) tohto článku. Správcom poplatku je 
mesto, pričom výrub poplatku a jeho následný 
odvod zabezpečuje Správa cestovného ruchu.

§ 17
Ohlasovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa 
vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na  zánik poplat-
kovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného 
kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípa-
de ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť 
mestu

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu 
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu; prí- 
padne názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, identifikačné číslo,

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povin-
nosti poplatníka / spoločná domácnosť/,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu 
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvá-
dzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo 
odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku.

§ 18
Splatnosť poplatku

1.   Splatnosť poplatku u fyzických osôb je:
a) poplatok do 1.000,- Sk je splatný do 15 dní od doru-

čenia platobného výmeru,

b) poplatok nad 1.000,- Sk  je splatný v dvoch rovna-
kých splátkach a to: 1. splátka do 15 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru  a 2. splátka  do 30. 
9. príslušného kalendárneho roka.

c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalen-
dárneho roka ,poplatok je splatný do 15 dní od 
doručenia  platobného výmeru. 

2.  Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnika-
teľov je:

a) poplatok do 5.000,- Sk je splatný do 15 dní od 
doručenia faktúry,

b) poplatok nad 5.000,- Sk je splatný za:
 I. polrok -  do 15 dní od doručenia faktúry 
 II. polrok do 15 dní  od doručenia faktúry
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalen-

dárneho roka,  poplatok je splatný do 15 dní od 
doručenia faktúry 

3.  V osobitných prípadoch sa splatnosť poplatku upra-
ví v platobnom výmere.

4. Splatnosť poplatku správcov bytových domov je 
určený  vo vzájomnej  dohode.

5.  Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet mesta, 
poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladni-
ce  MsÚ.

§ 19
Zníženie poplatku

1)  Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník-
mestu preukáže:

a)  že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo 
zdržiaval v zahraničí / na základe potvrdenia o poby-
te v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho 
potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdo-
bia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti,  
z dôvodu štúdia v zahraničí atď./

b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu zá-
kladnej vojenskej služby / na základe potvrdenia 
o nástupe resp. ukončení VS/    

c)  že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, 
viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní/na základe 
stavebného povolenia z dôvodu rekonštrukčných 
prác, iných stavebných prác, ktoré svojim rozsahom 
a charakterom vylučujú možnosť užívania nehnu-
teľnosti, prípadne potvrdením, že za sledované 
obdobie nebol odber vody, elektriny a plynu /.

2. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie po-
platku podľa bodu  1) predloží poplatník do 30 
dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie 
poplatku.

3.  Mesto poplatok zníži o 100,- Sk na domácnosť 
- občanom starším ako 70 rokov alebo ťažko 
zdravotne postihnutým občanom, držiteľom preu-
kazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnym občanom, pokiaľ nebývajú so zárob-
kovo činnými osobami /jediným zdrojom príjmu je 
dôchodok/.

4.  Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku  
podľa bodu 3) predloží poplatník do 31. januára 
2005.  

ÔSMA  ČASŤ
§ 20

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ v  Senci  dňa  

16.12.2004  uznesením MsZ č. 146/2004 
2.    VZN  nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejne-

nia na úradnej tabuli oznamov, t.j. 1. 1. 2005.

Ing. Karol  K v á l 
primátor

Príloha: Mapa mesta

VZN
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Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 
podľa § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/
2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3, § 86 
ods. 2 a  § 88 ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavené odpady (ďalej len „zákon“) 
vydáva pre územie Bratislavského kraja toto Všeobecne 
záväzné nariadenie o dani z motorových vozidiel.

§ 1
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z motorových 
vozidiel (ďalej len „nariadenie“) zavádza na základe § 
88 ods. 1 zákona daň z motorových vozidiel (ďalej len 
„daň“) používaných na podnikanie alebo v súvislosti 
s podnikaním na území Bratislavského samosprávneho 
kraja.

§ 2
Na základe § 88 ods. 1 zákona sa určuje ročná sadzba 
dane z motorových vozidiel, ktorá je:
a)  pre osobné automobily so zdvihovým objemom  
 motora
     do 900 cm3 vrátane ...................................... 1 600 Sk
   nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane ......... 2 100 Sk
    nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane ..... 2 900 Sk
     nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane ..... 3 700 Sk
     nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane ..... 4 700 Sk
     nad 3 000 cm3 ............................................... 5 600 Sk
 b)  pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnos- 
 ťou s 1 alebo 2 nápravami
     do 1 t vrátane .................................................. 1 800 Sk
     nad 1 t do 2 t vrátane .................................... 3 200 Sk
     nad 2 t do 4 t vrátane .................................... 5 300 Sk
     nad 4 t do 6 t vrátane .................................... 8 000 Sk
     nad 6 t do 8 t vrátane ................................. 10 600 Sk 
 nad 8 t do 10 t vrátane ............................... 13 300 Sk
 nad 10 t do 12 t vrátane ............................. 15 900 Sk
 nad 12 t do 14 t vrátane ............................. 19 900 Sk
 nad 14 t do 16 t vrátane ............................ 23 900 Sk
 nad 16 t do 18 t vrátane ............................ 27 900 Sk
 nad 18 t do 20 t vrátane ............................ 31 900 Sk
 nad 20 t do 22 t vrátane ............................ 37 200 Sk
 nad 22 t do 24 t vrátane ............................ 42 600 Sk
 nad 24 t do 26 t vrátane ............................ 47 900 Sk
 nad 26 t do 28 t vrátane ............................ 53 200 Sk
 nad 28 t do 30 t vrátane ............................ 58 500 Sk
     nad 30 t ......................................................... 63 800 Sk

     s 3 nápravami do 15 t vrátane .................. 14 600 Sk
     nad 15 t do 17 t vrátane ............................. 17 300 Sk
     nad 17 t do 19 t vrátane ............................ 21 300 Sk
 nad 19 t do 21 t vrátane ............................ 25 300 Sk
     nad 21 t do 23 t vrátane ............................ 29 300 Sk
     nad 23 t do 25 t vrátane ............................ 33 200 Sk
     nad 25 t do 27 t vrátane ............................ 37 200 Sk
     nad 27 t do 29 t vrátane ............................ 41 200 Sk
     nad 29 t do 31 t vrátane ............................ 45 200 Sk
     nad 31 t do 33 t vrátane ............................ 50 500 Sk
     nad 33 t do 35 t vrátane ............................ 55 900 Sk
     nad 35 t do 37 t vrátane ............................ 61 200 Sk
     nad 37 t do 40 t vrátane ............................ 66 500 Sk
     nad 40 t .......................................................... 71 800 Sk
     so 4 a s viac nápravami do 23 t vrátane ... 18 600 Sk
     nad 23 t do 25 t vrátane ............................ 22 600 Sk
     nad 25 t do 27 t vrátane ............................ 26 600 Sk
     nad 27 t do 29 t vrátane ............................ 30 600 Sk
     nad 29 t do 31 t vrátane ............................ 34 600 Sk
     nad 31 t do 33 t vrátane ............................ 39 900 Sk
     nad 33 t do 35 t vrátane ............................ 45 200 Sk
     nad 35 t do 37 t vrátane ............................ 50 500 Sk
     nad 37 t do 40 t vrátane ............................ 55 900 Sk
     nad 40 t ......................................................... 61 200 Sk

§ 3
Na základe § 86 ods. 1 zákona je od dane oslobodené:
a) vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaný 
vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého  plynie daň 
z motorových vozidiel,
b) vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, 
ak je zaručená vzájomnosť.

§ 4
(1) Skutočnosti neupravené týmto nariadením sa 
spravujú ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady a ustanoveniami 
zákona č. 511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 
v znení neskorších predpisov.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účin-
nosť 1.1.2005.

Mgr. art. Ľubomír Roman
predseda

Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 7/2004 z 15. decembra 2004
o dani z motorových vozidiel

Elszállnak a napok
vége lesz az évnek,
lepereg a számuk
nyugovóra térnek
Kopogtat az új év,
fogadjuk kegyesen,
hadd éljünk majd benne                                          
vidámabban,szebben!                                             
Hadd legyen a tavasz                                              
simogatóbb,lágyabb,                                               
forduljanak jóra
az emberi álmok!                                                   
Ami nemes érzés                                                     
szívünk dobogtatja,                                                 
váljék nemes tetté                                                   
nap nap után sorban.                                               
Az áldott búzamag                                                  
a földbe kerülvén,                                                   
nagy kenyérré érjen                                                 
kemencénkben sütvén!                                            
És az a sok virág                                                      
csak örömre nyíljon,                                                
bánatban,keservben                                                 
senki sosem sírjon!                    
Szeresse mindenki                                                   
másikban testvérét, 
ami nem az övé 
ne tegye rá kezét! 
A dalos madárka 
csak olyan dalt zengjen,                                           
hogy tőle az ember 
viduljon,nevessen! 
Szép nyelvünk ne szóljon                                         
sosem káromló szót, 
ha tehetjük-tegyük:                                                   
a legszebbet,a jót!  
Minden reggel legyen
ékes munkakezdés,                                                   
áldott,jószándékú 
szívbéli vezeklés! 
Emberként,magyarként  
tiszta igaz vággyal, 
fogadjuk a jövőt  
népünkkel,hazánkkal! 
Ültessünk díszcserjét, 
zöldellő szép fákat,                                                    
érezzük hazánknak                                                     
az egész világot!                                                        
Mindannyiunk szíve
csak azért dobogjon,
hogy a hűség lángja
az égig lobogjon!
Az új esztendőben
minden igaz szándék,
éltető örömmé
valósággá váljék!
Legyen valósággá   
legrejtettebb vágyunk,
amit az új évtől
sóvárogva várunk!
És lelkünk békéje
aranyozza éltünk,
ez az mit oly nagyon
a jövőtől kérünk!
Köszönts e világra 
békés új esztendő,
szeplőtelen legyen 
majd ez a jövendő!
Én is,te is,ő is  
lelje meg a helyét,
ne ízlelje soha
keserűség kelyhét !
Tegyük mindig a jót,
akárhol is élünk,
dolgozzunk hazánkért,  
meghálálja népünk!
Ha védtelent ütnek
emeljük fel szavunk,
megnyugtató érzést
önmagunktól kapunk!
Emberek,testvérek
nektek azt kívánom : 
legyen boldog élet
szerte a világon! 
Ne a vak gyűlölet  
lelkünk mételyezze,
de szívünk jóságát 
mindenki érezze!
Boldog új esztendőt        
kívánok tinéktek,
drága testvéreim
bármerre is éltek!
Hadd ülje győzelmét
az ember jósága,
jöjjön le a földre
Atyánk menyországa !

Mgr.Katona Roland

Zápis do 1. ročníka
V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. sa vykoná zápis do 1. ročníka na 

ZŠ J.G.Tajovského v Senci 3. februára 2005 od 14.00 h do 18.00 h v priestoroch 
školy.

(taj)

Új évi köszöntő
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Čo je nové vo fondoch EÚ?
1. Grantová schéma SISME
RRA Senec – Pezinok oznamuje všetkým 

podnikateľom, že sa pripravuje nová grantová 
schéma (SISME – Support to innovative small 
and medium sized entreprises – Podpora ino-
vatívnych malých a stredných podnikov), za 
ktorú bude zodpovedať Národná agentúra 
pre rozvoj malého a stredného podnikania 
(NADSME). Ide o podnikateľov v akejkoľvek 
oblasti výroby okrem potravinárstva a spraco-
vania tabaku. Podľa predbežných informácií 
grant môže žiadať aj združenie na podporu 
malého a stredného podnikania. 

Bezprostredným cieľom grantovej schémy 
je financovanie plánovania a vývoja širokého 
sortimentu inovatívnych výrobkov a postupov 
s cieľom zvýšiť výstupnú pridanú hodnotu; 
zvýšiť priemyselnú výrobu a znížiť celkové 
náklady. Projekt sa zameriava na výrazné 
zvýšenie výkonnosti výrobných podnikov 
prostredníctvom: 

• vývoja nových výrobkov alebo výraznej  
 zmeny existujúcich výrobkov, 

• zvýšenia efektívnosti výroby, 
• zavádzania nových výrobných procesov  

 /technológií, 
• zvyšovania úrovne výskumu a vývoja a  

 /alebo riadenia kvality. 
Pomoc sa poskytuje formou nenávratného 

finančného príspevku – grantu. Minimálna 
čiastka grantu je 10.000 EUR, maximálna 
čiastka je 50.000 EUR. Podiel spolufinanco-
vania projektových nákladov zo strany žiada-
teľa je min. 50% pre bratislavský kraj. 

Výzva na podávanie projektov v tejto granto-
vej schéme má byť vyhlásená dňa 12. januára 
2005, predpokladaný termín na predkladanie 

projektov (v čase prípravy tejto informácie) 
bude okolo 15. marca 2005. ďalšie informácie 
získate priamo z webovej stránky NADSME, 
resp. u nás v agentúre na tel.: 033-6414026, 
fax: 033-6414028, 0903-773674 alebo 0910-
927 151, email: lpavlovova@region-bsk.sk

2. Štrukturálne fondy EÚ – Jednotný 
programový dokument NUTS II, Bratisla-
va, cieľ 2

RRA Senec – Pezinok oznamuje všetkým 
podnikateľom, že sa pripravuje nová Výzva 
na podávanie projektov v rámci cieľa 2 
– opatrenia 1.1 a 1.3, ktoré sú určené malým 
a stredným podnikateľom a živnostníkom. 
Vyhlásenie výzvy sa očakáva okolo 15. ja-
nuára 2005. Informácie budú publikované 
na webovej stránke Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR www. build.gov.sk, 
resp. www.strukturalnefondy.sk. Potrebné in-
formácie nájdete aj na webovej stránke našej 
agentúre: www.rrasenec-pezinok.sk. Zároveň 
by sme chceli informovať, že je malo poda-
ných projektov zo strany podnikateľov, kto-
rých by sme aj prostredníctvom médií chceli 
motivovať k príprave projektov. Konzultácie 
poskytujeme každý deň od 8:00 do 17:00 na 
uvedené čísla, resp. priamo v kanceláriách 
agentúry v Pezinku a Senci. 

3. Pokračujeme vo vzdelávaní regionál-
nych projektových manažérov pre Brati-
slavský samosprávny kraj 

V rámci projektu „Ako získať peniaze 
z fondov EÚ“ schváleného Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny – grantová schéma 
Flexibilita trhu práce - pokračuje BSK v spo-
lupráci s partnermi RRA Senec – Pezinok, 
OZ Všedné dni, Regionálnym združením 
obcí podunajskej oblasti a Nadáciou Joze-
fa Murgaša v cykle školení pre 20 mladých 
regionálnych, mikroregionálnych a euro-
manažérov vo veku 22-29 rokov. V dňoch 
21-24 januára 2005 sa v Šenkviciach koná 
ďalšie rezidenčné školenie, ktoré dopĺňa 
e-lerningovú  formu kurzu. Po získaní skú-
senosti s písaným projektov a grantových 
návrhov bude toto školenie zamerané na 
oblasti: „Vybrané politiky a podporné ná-
stroje EÚ“, „Inštitúcie a fondy EÚ“ a „Riade-
nie ľudí“. Budúci projektoví manažéri budú 
pôsobiť na lokálnej a regionálnej úrovni 
na území celého Bratislavského kraja. Ich 
úloha bude nielen pomáhať samospráve 
a iným verejným inštitúciám pri príprave 
projektových žiadosti, ale aj identifikovať 
potenciál územia, pripravovať analýzy a dlho-
dobé plánovanie cieľového územia v spo-
lupráci s lokálnymi/regionálnymi aktérmi, 
poskytovať pomoc pri budovaní partner-
stva a  implementácii projektov  v súlade 
s pravidlami EÚ. 

Mladí manažéri sa aktívne podieľali aj na 
charitatívnej akcii pre centrum mentálne 
postihnutých ľudí „Betánia“ v Senci organi-
zovanej RRA Senec – Pezinok koncom de-
cembra 2004. Celkový finančný výťažok bol 
odovzdaný na činnosť „Betánie“.  

Ing. L. Pavlovová
RRA Senec - Pezinok

Regionálna rozvojová agentúra Senec 
- Pezinok vyzýva súkromné, verejné alebo 
neziskové subjekty, ktoré majú záujem 
zúčastniť sa ako partner na medzinárodnej 
kooperácii a výmene skúseností, aby kon-
taktovali agentúru na adrese M.R. Štefánika 
1, 902 01 Pezinok, lpavlovova@region-bsk.sk 
033/6414 026. RRA Senec - Pezinok bude 
informovať zainteresované subjekty o každej 
výzve z ich odboru pôsobenia. RRA Senec 
- Pezinok je kontaktným miestom Kancelárie 
Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ 
v Bruseli, ktorá zhromažďuje výzvy na spo-
luprácu od ostatných zastupiteľstiev európ-
skych regiónov v Bruseli.

Ďalšie informácie o EURO-PARTNER-SEARCH 
nájdete na stránke: http://www.rrasenec-pezinok.sk.

(rra)

Výzva pre záujemcov 
o medzinárodnú spoluprácu 

v rámci programov EÚ
Stretnúť sa v seneckej tehelni s motokroso-

vými pretekármi nie je žiaden problém. Stačí 
tam zájsť v sobotu, nedeľu, ale aj cez týždeň 
po obede a už ich aj vidíte.

Skoky, výjazdy, zákruty, prach, ale aj blato, 
to je súčasť ich života. Ak ste tam náhodou za-
blúdili a zdalo sa vám, že niektorí motokrosári 
sú príliš malí, nemýlili ste sa, bola to pravda. 
Áno, máme v Senci aj detských motokrosárov 
a nejazdia len tak hocijaké preteky. Zúčastňujú 
sa seriálu Medzinárodných motokrosových 
majstrovstiev Slovenska, ktorý pozostáva z 10 
majstrovských pretekov, ktoré sa konali po 
celom Slovensku. Pretekárska sezóna začína 
v apríli a končí v októbri, avšak ak počasie 
dovolí, trénuje sa počas celého roka. Trénuje 
sa tri až štyrikrát do týždňa. Zvládnuť školu 
a zároveň tréning vôbec nie je jednoduché. Je 
to pre týchto mladých pretekárov riadna drina. 
Preteky sa jazdia v rôznych vekových kategóri-
ách: 6-8 ročný trieda 50 cm3, 9-11 ročný trieda 
65 cm3, 12-14 ročný trieda 85 cm3, 12-14 ročný 
trieda 85 cm3, 14-17 ročný trieda 125 cm3. 

Senčania mali v minuloročnej sezóne 
zástupcov práve v najmenšej triede 50 cm3, 
v ktorej sa seneckí pretekári Janko Rohár 

a Jarko Antalič zúčastnili všetkých pretekov. 
V tejto triede počas roka bodovalo až 20 prete-
károv zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. 
V celkovom hodnotení skončil Janko Rohár na 
6. mieste a Jarko Antalič na 7. mieste. 

Držme palce našim pretekárom, aby sa im 
darilo aj v budúcej sezóne, v ktorej bude Jan-
ko Rohár jazdiť už vo vyššej triede do 65 cm3 
a Jarko Antalič naďalej v triede 50 cm3.

(mot)

Janko Rohár s číslom 12

Motokros – šport aj pre deti



Narodili sa
Lukáš Gossányi
Simona Nevedalová
Tomáš Szabó
David Ščibrány
Andrej Botek
Miroslav Botek
Mikuláš Horváth
Sebastian Szabó
Daniel Pap
Mária Ibarová
Rebeka Stanková
Veronika Murgašová

Manželstvo uzatvorili
Ladislav Várady – Milada Marková
Anil Kumar – Dana Múčková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 
Gizela Reisingerová (60)

Ladislav Takáč (60)
Irena Guldanová (65)
Jozef Mádel (65)
Ing. Ferdinand Matlák (65)
Ing. Karol Kele (75)
Anton Bezúr (80)

Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých a združenia zdravotne 
postihnutých - Viktória v Senci
Veronika Vinceová (50)
Anton Bezúr (80)
Gizela Reisingerová (60)
Alžbeta Szakálová (60)

Klub dôchodcov 
Mária Mókošová (85)
Anton Bezúr (80)
Júlua Szabadošová (70)
Eva Čerňanská (60)
Gizela Reisingerová (60)
Irena Vinczeová (60)
Mária Molnárová (55)

25. januára 2005 oslávi prekrásne životné 
jubileum 80 rokov

Anton Bezúr
Z celého srdca mu želáme veľa zdravia, 
šťastia, pohody a božieho požehnania.

Dcéra, synovia, nevesta a vnúčatá

Navždy nás opustili
Terezia Sedlačiková (1931)
Helena Dingová (1925)
Imrich Danis (1930)
Adolf Hruška (1949)
Irena Szlováková (1943)
Juliana Gábrišová (1928)

Dňa 28. 1. 2005 uplynie 
rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel a otec

Ladislav Mésároš
So smútkom v srdci spo- 
mína

smútiaca manželka 
s deťmi
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KINO MIER SENEC

15.16.sobota-nedeľa - OTVORENÉ MORE
Zostali sami v čeľustiach oceánu... Pôsobivá dráma nakrúte- 
ná podľa skutočných udalostí kombinuje žraločiu dynamiku 
čeľustí.
USA MN 15 79 min.  Vstupné:70,-Sk

17.18.pondelok-utorok - BABY TO CHCÚ TIEŽ 2
Peniaze alebo láska. Pokračovanie populárnej komédie Baby 
to chcú tiež – dievčensky pôvab a vkusná erotika.                            
Nem. MP 88 min. český dabing        Vstupné:70,-Sk

20.21.štvrtok-piatok - ŽIVOT A SMRŤ PETRA SELLERSA
Dôverný pohľad na jedného z najplodnejších svetových komi-
kov. Komédia i dráma.
VB/USA MP 100 min.  Vstupné:70,-Sk

22.sobota - ANAKONDA 2: LOV NA KRVAVÚ ORCHIDEU
Temná džungla je domovom nebezpečného predátora, ktorý 
stráži tajomstvo orchidei a predstavuje smrtiacu hrozbu  pre 
každého, kto sa opováži vstúpiť na jeho územie.
USA MP 96 min.   Vstupné:65,-Sk

23.nedeľa - HELLBOY
V pekle ho nechceli, tak prišiel medzi nás.
USA MP 122 min.  Vstupné:60,-Sk

24.25.pondelok-utorok - KRÁČAJÚCA SKALA
Mesto plné zločincov a drog môže vyčistiť len kráčajúca 
„SKALA“.
USA MP 86 min.  Vstupné:70,-Sk

27.28.štvrtok-piatok - BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMOM V KONCOCH
Dokonalý priateľ. Dokonalý život. Čo by sa mohlo pokašľať. 
V hlavných úlohách: Reneé Zellweger, Hugh Grant
USA MP 120 min.  Vstupné:75,-Sk

29.30.sobota-nedeľa - SANTA JE ÚCHYĽ
Je tak trochu iný... Nerozdáva, ale kradne! Nemá rád deti, ale 
má rád chľast a ženy!
USA MP15 98 min.  Vstupné:70,-Sk

31.pondelok - DIEVČA S PERLOU
Krása inšpiruje vášeň.
VB MP 93 min.  Vstupné.70,-Sk

Mládežnícke detské filmové predstavenia:

2.nedeľa o 15,30 hod. - SHREK 2  
Bolo, ale možno nebolo.
Americký film 90 min. dabing Vstupné:55,-Sk

9.nedeľa o 15,30 hod. - PINOCCHIO
Najznámejšia a najobľúbenejšia rozprávka pre deti. Pinocchio 
drevená bábka, ktorá ožije.
Taliansky film 108 min. dabing Vstupné:45,-Sk

16.nedeľa o 15,30 hod. - GARFIELD
Najslávnejšie najtučnejšie zviera rozožratý kocúr Garfield 
v akčnej rodinnej komédii, zachraňuje psíka z rúk únoscov.                                                                                        
Americký film 90 min. dabing                Vstupné:55,-Sk

23.nedeľa o 15,30 hod. - PRÍBEH ŽRALOKA
Animovaná komédia pre malých i veľkých. Hlavným hrdinom je 

rybička menom Oscar.
Americký film 100 min. dabing. Vstupné:60,-Sk

30.nedeľa o 15,30 hod. - HARRY POTTER A VAZEŇ Z AZKABANU
Začína ďalší školský rok, tentoraz ešte nebezpečnejší a stra-
šidelnejší...
Americký film 130 min.  Vstupné:60,-Sk

Kultúrne podujatia:

5.1.2005 o 18,00 hod  kinosála
Slávnostná akadémia ZŠ Tajovského

19.1.2005 o 18.00 hod.  kinosála
ŠPORTOVEC ROKA
Vyhlásenie najlepšieho športovca mesta Senec za rok 2004  

 

Výstava
10.1. – 31.1.2005
TEXTILNÝ DIZAJN
Andrea Ševčíková-Marčeková, Anna Farbáková

Beseda
17.1.2005
„Nízke Tatry – Prírodné krásy a turistické možnosti v obraze“

Dokumentárna výpoveď o solo nonstop prechode hlavným 
hrebeňom N. Tatier  Michal Turček

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac január 2005

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

M E S T S K É  N O V I N Y

26.1.2005 o 19,00 hod  kinosála
Radošinské naivné divadlo
GENERÁL  vstupné: 200,- Sk


