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Zápis školákov
Základná škola Mlynská 50 v Senci
oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre
školský rok 2006/2007 sa uskutoční
25.1. 2006 od 15. do 18. hod. v budove
školy ZŠ Mlynská 50.
Zameranie školy: Infovek, projekt Sokrates, Orava, Otvorená škola, výučba
anglického a nemeckého jazyka od
1. ročníka. Možnosť štúdia v rakúskom
Parndorfe.
(r)

Odborníci poradia
Bezplatná sociálno-právna poradňa
bude pôsobiť v seneckom kultúrnom
dome aj tento rok. Na prvom poschodí, vždy posledný utorok v mesiaci
v čase od 14. do 18. hod., budú občanom k dispozícii odborníci.
Termíny: 31. januára, 28. februára, 28.
maca, 25. apríla, 30. mája, 24. júna.
(r)
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Štastný rok 2006 želá všetkým občanom mesto Senec
Békés boldog új évet, erőt, egészséget kivánok városunk minden polgárának

Primátor Karol Kvál: Vlaňajší rok bol pre mesto veľmi úspešný

Investori majú o Senec záujem
Senec je najdynamickejšie sa rozvíjajúcim slovenským
mestom.
Minulý
rok bol prelomový,
odštartovala sa realizácia viacerých
rozvojových projektov a akcií.
O úspešných krokoch a zámeroch sme sa rozprávali s primátorom mesta Karolom Kválom.
Aký bol rok 2005 z pohľadu rozvoja mesta?
- Veľmi úspešný. Zúročovali sme prípravu
projektov a zámerov z predchádzajúcich rokov. Voličom sme sľúbili, že vyčistíme Slnečné jazerá od bahna, čo sa nám darí zabezpečiť. Považujem to za prioritu, ktorú ocenia
nielen Senčania, ale aj iní návštevníci.

Ľadové medvede v studenom jazere
Chladnejšie počasie ako vlani vládlo na
Trojkráľové kúpanie, ktorého siedmy ročník si nenechali ujsť ani diváci, pochutná-
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vajúc si na varenom vínku. A hoci trochu
mrholilo, bolo príjemne, čo potvrdili aj
otužilé Ľadové medvede. Voda na Slnečných jazerách mala
dva stupne, vzduch
rovnako.
Otužilci
(bolo ich 27, medzi
nimi päť žien) si najprv tradične zaspievali Poďme bratia
do Betlehema, ale
aj vlastnú rytmickú
hymnu, dodávajúcu
im guráž. Dominovali im Traja králi v
tradičných odevoch
a operný spevák
Martin Babjak (viď.
foto), ktorý prišiel aj
s nádchou, no tá vraj
v studenej vode nemá

Mesto sa pripravuje aj na rekonštrukciu
námestia. Čo čaká občanov?
- Je to významná akcia, ktorú sme dlhšie pripravovali. Vstúpi však do života väčšiny Senčanov. Ak bude priaznivé počasie, začne sa
s rekonštrukciou od marca. K tomuto dátumu sa premiestni aj autobusová stanica, ktorá je už pripravená. Prosíme Senčanov, aby
boli v tejto súvislosti trpezliví a prepáčili nám
menšie problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Kedy sa začne realizovať kruhová križovatka pri obchodnom dome Lidl?
- Na križovatku, ktorej investorom bude Slovenská správa ciest, sa vlani podarilo vybaviť stavebné povolenie. S výstavbou sa má
začať začiatkom apríla tohto roku. Zrýchli sa
tak doprava a zvýši sa bezpečnosť chodcov
a vodičov na tejto frekventovanej križovatke.
(pokračovanie str. 3)

šancu... Sám začínal s otužovaním preto,
lebo bol podchvíľou chorý, čo ohrozovalo
aj jeho profesionálnu kariéru.
Otužilci sa trochu pohrali s módou a na
ich hlavách sa skveli nezvyčajné farebné
kreácie. Absolvovali zvláštnu disciplínu:
do vody vstupovali v piatich kolách, ich
počet si každý zvolil ľubovoľne, boli však
aj takí, ktorým sa nechcelo ísť z vody ani
po šiestom. Pobudli vo vode vždy po tri
minúty, na brehu minútu.
Keď napokon vyšli z vody, drkotali zubami
a mali triašku. Niektorí nedokázali chytiť
šálku s čajom... Je to vraj normálna reakcia na dlhodobý pobyt v studenej vode.
V hoteli Senec pookriali - dali si guláš a
opäť zanôtili tú svoju. Od primátora mesta Karola Kvála a jeho zástupkyne Heleny
Nemcovej prebrali pamätné diplomy. Primátor sa zastrájal, že do vody nabudúce
vstúpi aj on, len aby ešte viac zvýšil rating
tejto atrakcie.
(pokračovanie str. 2)
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Milióny na mestské projekty

Viac peňazí na šport
V slávnostnej vianočnej atmosfére sa
nieslo zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo posledným v tomto
volebnom období. Svojím malým koncertom ho spríjemnili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Senci.
Poslanci bez väčších pripomienok odhlasovali vyrovnaný rozpočet, keď príjmy a výdavky sú vo výške 210 miliónov
245-tisíc korún. Odvíja sa od schválenia štátneho rozpočtu, provizórium
znamená, že sa bude ešte upravovať.
Podľa primátora Karola Kvála je zameraný na základné priority a ráta s mimorozpočtovými zdrojmi.
Poslanci najviac diskutovali o zvýšení
financií na športovú činnosť, pretože
v rozpočte sa ráta so sumou 150 tisíc. Preto navrhli vyčleniť ďalších 450
tisíc korún. Takéto riešenie odsúhlasili
s tým, že v prípade získania mimorozpočtových zdrojov financie pôjdu prioritne na šport.
(el)

Dosiaľ najúspešnejší rok zaznamenalo
vlani mesto Senec z pohľadu objemu financií na projekty z fondov Európskej
únie. ,,Dostali sme viac ako 70 miliónov
korún,“ vraví projektová manažérka Nataša Urbanová.
Jedným z nich je revitalizácia Mierového
námestia a Námestia 1. mája, na ktorý išlo
34 miliónov z programu JPD2 (Európsky
fond regionálneho rozvoja). Súťaž vyhrali
Cesty Nitra, a. s., v decembri bolo odo-

Znečistená časť jazera
Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva.
Názory vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom
brané tak, že odrážajú oficiálny názor Európskeho spoločenstva.

Ľadové medvede v studenom...
dokončenie zo str. 1

Terka Skovajsová bude mať 65 rokov, ale
nik jej toľko neháda. V dôchodku je desať rokov. Pôvodne diétna sestra kedysi
brázdila aj vodu na plachetnici, robila maratón. Jej muž Vladimír bol aktívnym plavcom a zúčastnil sa aj na olympijských
hrách. ,,Obaja sa otužujeme od roku
1978, rovnako aj predseda Ľadových
medveďov Jozef Makai, ktorého syn prekonal aj kanál La Manche.“ Na otázku, či
býva chorá, odpovedala: ,,Cítim sa veľmi
dobre, ak sa ma pokúša prekonať nejaká
viróza, trvá to dva-tri dni,
a je po nej,“ vraví žena,
ktorá od novembra trávi
víkendy v studenej vode.
Čo sa deje s otužilcovým telom po vstúpení
do studenej vody? Krv
začne prúdiť do najdôležitejších orgánov tela
– srdca, pečene, pľúc,
sleziny. Po niekoľkých
minútach sa odkrvia prsty na rukách aj nohách,
čo spôsobuje bolesti.

vzdané stavenisko. Konkrétne práce sa
v závislosti od počasia začnú koncom
februára, resp. začiatkom marca.
Druhým projektom, na ktorý ide z rovnakého fondu takmer 40 miliónov, je
odstránenie sedimentov na Slnečných
jazerách. Výberové konanie na realizátora sa skončí koncom januára. So začatím
prác v rámci I. etapy – čistenia jazier, sa
ráta na jar. Ako uviedla N. Urbanová, pravidlom EÚ je, že oba projekty musia byť
zrealizované najneskôr
do dvoch rokov.
Mesto získalo vlani aj
približne 1,5 milióna na
kultúrne aktivity európskeho projektu Interreg
III.A.
Zároveň sa pracuje na
ďalších dvoch projektoch v rámci JPD2. Do
konca januára tohto roka
mesto podáva projekt na
rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska,
druhou etapou má pokračovať čistenie ďalších
jazier.
(el)

Preto sa niektorí otužilci chránia tak, že
si dávajú prsty pod pazuchy. Pri zdravom
otužovaní môže telesná teplota klesnúť
maximálne o dva stupne.
Slezina ako rezervoár krvi jedine pri otužovaní vstupuje do krvného obehu, krv
z nej sa okysličí a človek je vitálnejší.
Vďaka tomu dochádza k najúčinnejšej
masáži ciev, akú môže ľudský organizmus dosiahnuť. A to je jeden z najväčších
prínosov otužovania. Vraví sa, že človek
je taký starý, ako má pružné cievy.
Text a foto: Eva Lauková

Veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku želajú
poslanci Strany maďarskej koalície.
Jó egészséget, bort, búzát, békességet
kívánnak az új esztendőben a Magyar
Koalíció Pártja képviselői.

Z diára vedenia mesta
• rokovanie v súvislosti s dokumentáciou, týkajúcou sa plánovanej výstavby mestskej športovej haly
• stretnutie primátora mesta s novým
županom bratislavského vyššieho
územného celku (VÚC) Vladimírom
Bajanom
• koncerty Základnej umeleckej školy
v Senci
• stretnutie so Senčanmi – dôchodcami, v Domove dôchodcov v Stupave
• kontrolný deň na stavbe – revitalizácia Námestia 1. mája a Mierového
námestia
• rokovanie na ministerstve výstavby
o druhej etape čistenia Slnečných
jazier
• seminár k vybudovaniu cyklotrasy
v rámci bratislavského VÚC
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Maškrtní zlodeji
Možno veľkú chuť na sladké mali zlodeji, ktorí v Senci na Pezinskej ceste spred
areálu VPP ukradli dvanásť ton čokolády
v čase od poludňajších hodín Starého
roka až do rána Nového roka. Litovský
valník s prívesom, v ktorom sa maškrty
nachádzali, odtiahli do Senca z diaľnice,
kde pred Bratislavou havaroval. Kamión
bol po havárii poškodený, mal dotrhané
plachty, chýbali mu bočnice a veľká časť
tovaru sa rozsypala už na diaľnici. Podľa
predbežných informácií celkovo v ňom
bolo 21 ton čokolády. Presnejšie množstvá sa ešte zisťujú. Škoda bola zatiaľ vy-
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číslená na 1 milión 250-tisíc korún. Ukradli
aj osobné veci vodiča v hodnote asi 5-tisíc
korún. Šofér zranený nebol. Nešlo pritom
o klasické tabuľky čokolády, ale o polotovary tmavej aj bielej čokolády či kakaové
maslo v desať- a dvadsaťkilogramových
škatuliach, ktoré šofér viezol z Talianska
na ďalšie spracovanie do Litvy. Väčšina
bola poškodených. Dobre informovaní a
možno aj zainteresovaní vravia, že z Veľkého Bielu či zo Senca chodili ľudia s vozíkmi, niektorí prišli aj na autách, aby si
odviezli toho čo najviac. Možno už teraz
nevedia, čo s tým...
Proti páchateľom krádeže bolo začaté
trestné stíhanie.
(el)

Investori majú o Senec záujem
dokončenie zo str. 1

Cez mesto prechádza množstvo áut,
predovšetkým v letnej sezóne. Ako to
chcete riešiť?
-Pokračujú intenzívne rokovania o výjazde z autostrády (diaľnice) smerom
na obec Blatné. Autá idúce na Slnečné
jazerá smerom od Trnavy by nemuseli
prechádzať cez Senec, ale obídu ho po
kruhovej križovatke pri Lidli. So začatím
realizácie sa ráta v tomto roku.
Majú investori o Senec naďalej záujem?
-Podarilo sa rozbehnúť výstavbu priemyselného parku a logistických centier.
Prvý efekt sa prejaví už v tomto roku, na
daniach z nehnuteľnosti mesto získa viac
ako desať miliónov korún. Záujem investovať v Senci však majú aj iní, v tomto
roku sa začne budovať a bude aj skolaudovaných ďalších približne osem hál.
Mení sa niečo v súvislosti s rozvojom
Senca po nástupe nového bratislav-

ského župana Vladimíra Bajana?
-Zatiaľ sme sa stretli len pri príležitosti
jeho zvolenia. Podľa neho sa rozbehnuté akcie dokončia. Ide hlavne o kruhovú
križovatku pri Lidli, tam je VÚC spoluinvestor, ako aj o rekonštrukciu synagógy,
ktorú má VÚC financovať.
Znižuje mesto svoje zadĺženie?
-Zdedili sme 30 miliónov dlhu, znížili sme
ho zhruba o tretinu. Pritom sme však s
nákladom približne desať miliónov korún
urobili rekonštrukciu mestského úradu,
kde sme vybudovali štrnásť nových kancelárií a sústredili dovtedy roztrúsené
pracoviská na jednom mieste. Rovnakú
sumu sme investovali do kúpy a rekonštrukcie budovy autoškoly, v ktorej sídli
mestská polícia. Navyše sa nám bezodplatne podarilo získať do majetku mesta
vojenský majetok v hodnote 64 miliónov.
Dopracovali sme aj koncepciu čistenia
mesta, je približne o polovicu lacnejšie a
kvalitnejšie.
Eva Lauková
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Pod lupou
• Mestská polícia ďakuje občanom
za pomoc pri odhaľovaní priestupkov
a želá všetko dobré v novom roku.
Sídli už v nových priestoroch bývalej autoškoly na Kalinčiakovej ul. 19,
spolu s oddelením údržby a čistenia
mesta.
• Mestská polícia postúpila v decembri
na štátnu políciu jeden trestný čin – išlo
o krádež v DM drogérii na Lichnerovej
ulici, kde zlodej v predvianočnej darčekovej eufórii ukradol toaletné vody za
viac ako sedemtisíc korún. Pri odchode
z obchodu ho zadržala strážna služba.
• V decembri sedemnásťkrát bolo
porušené všeobecné záväzné nariadenie, v piatich prípadoch občania
za priestupky zaplatili pokuty 2800
korún za vysýpanie smetných nádob
a rozhadzovanie ich obsahu. Za státie na chodníkoch zaplatili šiesti 1800
korún.
• Vychádzajúc z noviel zákonov a priestupkového poriadku od začiatku tohto
roka mestská polícia už nemôže riešiť
majetkové priestupky (drobné krádeže),
ale automaticky ich odstupuje štátnej
polícii. Tá bude všetko evidovať v databáze a ak sa občan opakovane do roka
dopustí priestupku, napr. krádeže v obchode (týka sa to aj vlaňajších krádeží),
tak už bude stíhaný za trestný čin krádeže. A tam platí, že ak spôsobí čo len
malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky...

Na dopravnú políciu mestská polícia
postúpila jeden priestupok za státie
na chodníku. Ide o notorického porušovateľa tohto nariadenia na Košickej
ulici, vlani ich mal na rováši pätnásť…
Zdá sa, že v tejto záľube pokračuje.
(foto archív MP)

SPEKTRUM

4

SENČAN JANUÁR/2006

Za psov a chatky sa platí viac
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
musí do konca januára podať iba daňovník, u ktorého k 1. januáru 2006 nastali
zmeny: stal sa vlastníkom nehnuteľnosti,
niekto mu ju daroval, alebo dedil. Nepodáva ho osoba oslobodená od dane a nepodáva sa ani vtedy, ak sa menila výška
dane.
Nové byty už nie sú oslobodené od dane.
To isté platí aj pre novostavby rodinných
domov, ktoré boli v roku 2004 a neskôr
skolaudované. Ak však daňovník už minulý rok daňové priznanie podával a daň
platil, dostane automaticky od mesta platobný výmer a na mestský úrad nemusí
chodiť.
Nižšia daň pre starších
Občan starší ako 70 rokov, ak dom či byt
slúži pre jeho výhradnú potrebu a nebýva
so zárobkovo činnými osobami, alebo je
držiteľom preukazu ZŤP, má zníženú daň
o 50 percent. Vzťahuje sa to aj na garáže
a záhradky. Pritom ak má dva byty či dve
garáže, úľavu má na jeden byt, alebo jednu garáž, ale môže ju mať aj na jeden byt
a k tomu aj na garáž.
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie
podáva jeden z nich. Keď nehnuteľnosť
zdedili napr. viacerí súrodenci, nemusí
ho podávať každý zvlášť, ale môžu urobiť

Poďakovanie
S členmi našej základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých
sme sa v decembri stretli na posedení pri
stromčeku - v jedálni ZŠ na Tajovského
ul. v Senci. Prišiel aj primátor Karol Kvál,
kultúrnym programom naše posedenie
obohatili pedagógovia a žiaci ZUŠ pod
vedením riaditeľa školy Gabriela Škriečka. Ďakujeme nielen im, ale aj všetkým
ostatným, ktorí nám pomáhajú rôznymi
spôsobmi, resp. ktorí nám na účet poslali
2% zo zaplatenej dane z príjmu.
Predsedníčka ZO SZTP v Senci
Ľ. Bartošovičová
• Zodpovedná a skúsená opatrovateľka s dlhoročnou pedagogickou praxou
opatrí kedykoľvek vaše dieťa v pokojnom domácom prostredí.
Informácie na tel. č.: 0907/203 694
• Prenajmem nový nebytový priestor
v polyfunkčnej budove na Kysuckej ul.
v Senci s výmerou 34 metrov štvorcových, so samostatným kúrením a soc.
zariadením. Tel.: 0907/203 694

dohodu, kto bude platiť. To isté platí napr.
v prípade, ak si chatu kúpili viacerí.
Mení sa sadzba dane za chaty na individuálnu rekreáciu a za záhradkárske chatky. Ich vlastníci na Slnečných jazerách
budú platiť 35 korún za meter štvorcový,
teda viac o desať korún. Na Striebornom
jazere a na jazere na Bratislavskej ceste
bude sadzba 25 Sk. Ide pritom o prízemné stavby. V prípade poschodovej stavby
sa daň zvyšuje za každé podlažie o 2,60
Sk.

Daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti
• Do konca januára ho podáva len ten,
u ktorého k 1. 1. 2006 nastali zmeny:
kúpil, resp. zdedil nehnuteľnosť, alebo
mu ju niekto daroval. Rozhodujúci je
dátum zápisu na liste vlastníctva.
• Daňové priznanie sa podáva na ten
mestský (obecný) úrad, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Tam
sú k dispozícii aj tlačivá.
• Posledným dňom na podanie daňového priznania je utorok 31. januára.
• Podať ho možno osobne alebo doporučene poštou.
• Daň treba zaplatiť do konca mája,
resp. na splátky do konca októbra.

Aj daň za stavby sa mení. Doteraz sa
zdaňovali osobitne priemyselné stavby
a osobitne administratíva a skladovanie.
V tomto roku sa dostali do jednej kategórie a sadzba sa zvýšila na 50 Sk za
meter štvorcový. To isté sa týka poľnohospodárskych stavieb, u ktorých je však
sadzba sedem korún.
Možnosť splátok
Zmena nastala aj pri dani za psa. Ak má
daňovník stredné alebo veľké plemeno,
daň sa zvyšuje z 1500 na 2000 korún a
u právnických osôb z 1000 na 2000. Daň
za psa je potrebné zaplatiť do konca januára. Podobne sa splatnosť dane bez
vyrubenia do konca januára týka aj predajných automatov či nevýherných hracích prístrojov.
Daň z nehnuteľnosti je splatná do konca
mája, ale je možnosť platiť ju aj v splátkach. Daň do tisíc korún sa platí naraz do
konca mája, daň nad tisíc korún môže
daňovník splácať v troch splátkach: do
konca mája, júla a októbra. Splátky budú
uvedené v platobnom výmere, ktorý od
mesta daňovník dostane do 15. mája.
Právnická osoba musí daň do 20-tisíc Sk
zaplatiť naraz do konca mája, splátky sa
týkajú dane nad 20-tisíc
(el)

Spoločnosť Weindel Logistik Service SR, s.r.o.,
pre svoje pracovisko v Logistickom centre
na Dialničnej ceste 2, Senec, hľadá:
• Skladníkov s preukazom VZV, zdravotným preukazom a praxou do dvojzmennej prevádzky na TPP. Nástup podľa dohody, plat 14-tisic mesačne
brutto, stravné lístky, koncoročné odmeny.
• Vedúcho skladu, min. ÚSO vzdelanie, podmienkou je prax na podobnej pozícii, nemčina alebo angličtina je podmienkou. Ide o riadenie práce v sklade
a cca 10 skladníkov. Plat a nástup po osobnom pohovore.
• Vedúceho výroby, min. ÚSO vzdelanie, podmienkou je nemčina alebo
angličtina a prax na pozícii vedúceho výroby. Vedúci výroby plánuje a riadi
pracovníkov copackingu, komunikuje so zákazníkmi (zahraničie) a podieľa sa
na príprave výroby a kalkuláciách. Plat a nástup po osobnom pohovore
• Koordinátor skladových operácií, min. ÚSV, nemčina podmienkou. Spolupráca so skladom, administratívne operácie medzi skladom a výrobou, komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi. Plat a nástup po osobnom pohovore

Záujmci môžu poslať pracovný životopis s tel. kontaktom na adresu:
Weindel Logistik Service SR s.r.o, Dialničná 2, 903 01 Senec
e-mailom na adresu: rolny@wls.sk, faxom na č.: 02/4564 9068,
tel. kontakt: 0911 788 903 - Ing. Rolný
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Revitalizácia námestia po zrušení starej autobusovej stanice

Zamyslime sa...
Na zasadnutí komisie životného prostredia k pripravovanej realizácii projektu
revitalizácie Mierového námestia a časti
Námestia 1. mája, schválili viaceré pripomienky.
Je potrebné zachovať na upravovanej
ploche vzácnejšie a staršie dreviny, najmä ihličnany. Taktiež je treba dbať, aby
ich nepoškodili stavebné mechanizmy.
Dominantná je vertikálne rastúca borievka oproti bývalej Francúzskej reštaurácii,
ktorá má vek približne 50 rokov. Cenných
je osem krovitých tisov, majú vek okolo
45 rokov. Pôvodné druhy tejto dreviny
sa dožívajú 800 až 1000 rokov. Za sochou Imaculáty a pri pamätníku Ústavy
rastie skupinka rozložitých sivozelených
borievok. Sú vekovo mladšie (20 rokov)
a v dobrej zdravotnej kondícii. Najstarších
je niekoľko jedincov tuje východnej starých približne 60 rokov, ktoré rastú pred
poštou. Na celej ploche parku rastú roztrúsene smreky a jedle, najschopnejšie
z nich by sa mali zachovať. Taktiež treba
zachovať jedince hlošiny úzkolistej pred
kultúrnym strediskom a trvalú zeleň v
okolí Tureckého domu. V širšom zelenom
páse na Nám. 1. mája je potrebné zachovať a vykonať zdravotný rez na stromoradí sofory japonskej a zachovať aj vzrastlé
tvarované solitéry hlošiny šarlátovej.
Na upravenej ploche treba nájsť miesto
pre vysadenie skupinky vzrastlých ihličnanov, vhodné sú introdukované
druhy, napr. smrek pichľavý, smrek
Pančičov, jedľa srienistá, jedľa obrovská. V budúcnosti by mohli nahradiť
vianočný stromček, ktorý je nutné každoročne získať a pracne postaviť.
V oddychovej časti by sa mali vytvárať zákutia s popínavými rastlinami, ťahajúcimi

sa na drobných stavbách, pergolách a
altánkoch.
Na exponovaných miestach, kde bude
spevnená plocha, by sa nemala používať mobilná zeleň, výhodnejšie sa nám
zdajú palisádami obmedzené geometrické plochy, nad úroveň terénu zdvihnuté plochy zelene so zabudovanými
lavičkami po obvode.

dovať podzemné garáže, alebo aspoň
v projektoch s nimi počítať.
Námestie si však žiada aj novú dominantu, súsošie, fontánu, alebo kombináciu
týchto stavieb.

Pre bezpečnejší prechod cez hlavnú cestu z južnej strany námestia smerom k novej autobusovej stanici by bolo žiadúce
počítať s vybudovaním nového podchodu, alebo nadchodu. Presmerovanie celej
dopravy na Šafárikovu ulicu považujeme
za nesprávne riešenie.
Pod plochami zhromaždiska pre chodcov, napríklad v prípade konania letného karnevalu, by bolo potrebné vybu-

dve-tri desaťročia a má rátať s nárastom
počtu obyvateľstva v Senci v súvislosti
s realizáciou plánovanej bytovej výstavby, potom to tak nie je.

Možno sa zdajú posledné tri požiadavky prehnané. Ak však plánovaná revitalizácia má zahŕňať potreby na najbližšie

Týmito pripomienkami chceme prispieť
ku kvalitnejšiemu riešeniu projektu.
Ing. Ján Maglocký, predseda
komisie životného prostredia

Potešili dôchodcov

Dôchodcovia zo Senca, ktorým sa domovom stala Stupava. Zľava Ján Vrbiar, Gizela Szabová a Ján Olle.

Predvianočný čas spríjemnili deviatim
Senčanom v stupavskom domove dôchodcov aj predstavitelia mesta Senec.
Primátor Karol Kvál, viceprimátorka
Helena Nemcová a Alžbeta Bondorová zo sociálneho oddelenia im priniesli
za tašky dobrôt. Oni boli zase zvedaví, ako sa v Senci žije, čo sa zmenilo,
a skonštatovali, že by ho už snáď ani
nepoznali. Hoci Ján Vrbiar si tam občas
zájde. Návšteva zo Senca, ktorá sa už
stala tradíciou, ich potešila.
(el)

VŠIMLI SME SI

6

Lesz még magvető
Lehet majd tiszta,aki vétkezett ?
lát majd a látó,hall majd a halló?
él majd az élet,nem lesz majd gyarló?
választ kap majd még,aki kérdezett ?
Él majd a hűség,él majd az élet?
vezet majd lelkünk,hallik majd szavunk ?
kihajt majd levél,voltunk vagy vagyunk ?
lesz majd szent jövőnk,lesz majd ki
ébreszt ?

Tanečníčkam kýval aj fínsky Dedo Mráz, sane ťahali soby

Rozdávali autogramy
Osem dní v zajatí tanca a spevu. Aj tak by
sme mohli charakterizovať turné seneckej Súkromnej Základnej umeleckej školy
Renáty Madarászovej spolu s bratislav-

Lesz ki mécsest gyújt,avagy nagy fáklyát?
tüzet szít hűen,szívet majd megedz?
lesz ki százszor kezd és mondja lehetsz!?
lesz ki álmot sző,lesz ki rak máglyát?
Lesz még magvető,lesz ki nem fárad?
termő jó földbe, szór hittel magot?
lesz ki majd bízik,lesz ki aratott?
lesz ki nem él majd önzően mának?
Lesz ki falat rak,hittel,habarccsal?
hajléknak,szépnek?lesz aki kitart?
lesz ki átvészel ezer zivatart?
lesz ki nem törik!marad makacsnak!?
Lesz ki majd regél holnap igazat?
mindenről mi szent: új nemzedéknek?
lesz ki elmondja jó testvérének?
lesz ki szívet ad, s töretlen vigaszt?
Mert hiszek benne,mert hűn ezt teszem:
napkeltét látom,örök hű tavaszt,
vihar elmúltát,szivárvány fakaszt
sötét felleget! s melenget egem!
Mindig a nap kel!tavasz hoz rózsát!
érik majd gyümölcs,az ép mag kikel!
csak hinni tisztán!hűséges szívvel
és meglátjuk mind: a való csodát !
Mgr. Katona Roland
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Senčanky tancovali pre veľvyslancov,
premiéru mali aj v obchodnom dome.

ským speváckym zborom Cannens. Decembrová zima ich privítala až v ďalekom
a zaujímavom Fínsku.
Mesto Bratislava prijalo fínsku ponuku
a zabezpečilo kvalitný program. ,,So speváckym súborom Cannens vystupujeme
v európskych krajinách spoločne už tri

Bratislavský spevácky zbor Cannens a senecké tanečníčky vo Fínsku.

roky, na ďalekú cestu sme sa vydali aj do
Fínska,“ vraví riaditeľka tejto ZUŠ Renáta
Madarászová. So spevákmi vystupovali
tri senecké tanečníčky – Katarína (16)
a Lucia (15) Madarászové a Katarína Ježovičová (15). Patria medzi šesť najlepších, ktoré vyhrali konkurz a absolvovali
už niekoľko zájazdov po Európe.
Vrcholom decembrového turné boli Helsinki, kde ich prijala slovenská veľvyslankyňa a koncertovali pre európskych veľvyslancov vo Fínsku. Vianočný koncert,
na ktorom účinkovali aj zbory z Estónska,
Švédska a domáci Fíni, vysielala aj televízia. Tichú noc spievali Slováci po fínsky.
Stretli sa aj s mladými ľuďmi, ktorí tam
študujú. ,,Porozprávali nám, aká zvláštna
je fínčina, má až šestnásť pádov,“ vraví
Katka Madarászová a jej sestra Lucia ju
dopĺňa: ,,Stretli sme aj Deda Mráza so
sobmi, bol to zážitok. Vianoce sú tam naozaj ako z rozprávky, aj s rozprávkovými
bytosťami, škriatkami. Navyše – o pol desiatej doobeda bola ešte tma a poobede
okolo druhej sa už stmievalo.“
Vystupovali s tromi tancami: Snáď len čírou náhodou, Kabaret a Apropó. Predviedli sa aj vo veľkom obchodnom dome,
potešila ich spontánna odozva divákov.
Doteraz tancovali skôr v komorných
priestoroch - na veľkých či menších javiskách, ale trend vystúpení v nákupných
centrách prichádza už aj na Slovensko.
Vystúpeniam v Helsinkách predchádzalo zastavenie v Rige, kde navštívili nielen
zábavné centrum Lido, ale absolvovali aj
vianočný koncert pre tamojšiu školu. Tri
dni strávili na festivale v Turku, o
ktorý mala záujem aj televízia.
Po náročnom programe v Helsinkách navštívili Varšavu, kde
žiakom predviedli svoje tanečné umenie. Katka Madarászová:
,,Bol to zážitok, na záver sme sa
fotili pred vianočným stromčekom
a rozdávali autogramy. V radoch
pred nami - tromi tanečníčkami,
stálo zo 50 detí…“ Aj záver turné
bol zaujímavý. Na pozvanie Jiřího
Vondráčka (brata Heleny Vondráčkovej – pozn. red.), ktorý má v Brne
súkromnú školu, stihli odtancovať
aj vianočný koncert v Boby centre.
V decembri neobišli senecké tanečníčky samozrejme ani Slovensko, vystupovali vo vianočných
programoch v bratislavskej Inchebe, ale aj v hoteli Senec.
Eva Lauková
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§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 miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a zavádza s účinnosťou od 1. januára 2006 na kalendárny rok
2006 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 vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2,
uvedenej v 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 pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za m2,
uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004 Z.z.
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 stanovuje takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné

sady vo výške 0,30% zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,30%
zo základu dane,
c) záhrady vo výške 0,45 % zo základu
dane,
d) zastavané plochy a nádvoria vo výške
0,45 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky vo výške 0,45 % zo
základu dane,
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov vo výške 0,45 % zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Správca dane na území celého mesta Senec určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby
vo výške :
a) 4,60 Sk za stavby na bývanie a ostatné
stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) 7,- Sk za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 35,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 18,- Sk za samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 50,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie
a administratívu,
f) 65,- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
g) 35,- Sk za ostatné stavby.
2) Správca dane na území časti mesta Svätý Martin a Horný Dvor určuje ročnú sadzbu
dane zo stavieb za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby vo výške 2,60 Sk za m2 zastavanej plochy.
3) Správca dane na území časti mesta na
Striebornom jazere a na Bratislavskej ceste
určuje ročnú sadzbu dane za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu vo výške 25,- Sk za m2
zastavanej plochy.
4) Pri viacpodlažných stavbách správca dane
určuje príplatok za podlažie 2,60 Sk za každé
ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
1) Správca dane na území celého mesta určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru vo výške :
a) 4,60 Sk za byty,

b) 65,- Sk za nebytové priestory.
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje
a) pozemky užívané školami a školskými
zariadeniami
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené
meračské značky, signály a iné zariadenia budov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače a nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov,
c) pozemky verejne prístupných parkov
a športovísk,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami
slúžiacimi verejnej doprave,
e) pozemky, na ktorých sú cintoríny.
2) Správca dane zníži daň za záhradu, ktorej
výlučným vlastníkom je občan starší ako 70
rokov, ak slúži výhradne na osobnú potrebu
vo výške 50% z daňovej povinnosti za podmienok, že občan o zníženie požiada na tlačive určenom správcom a preukáže sa občianskym
preukazom do 31. januára, t.j. do termínu
predloženia daňového priznania.
3) Správca dane poskytuje oslobodenie na
stavby slúžiace školám, školským zariadeniam na tú časť stavby, ktorá neslúži na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť alebo na
prenájom.
4) Správca dane poskytuje oslobodenie na
stavby slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských a cirkevných obradov.
5) 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 občiansky preukaz, preukaz ZŤP alebo ZŤP/S , LV , ako aj potvrdením
z evidencie obyvateľstva do 31. januára.
a) 50 % z daňovej povinnosti na byty a stavby
na bývanie vo výlučnom 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 dôchodok/
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 výlučnom vlastníctve občanov
starších ako 70 rokov a občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu ZŤP s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
6) V prípade vlastníctva viacerých stavieb na
bývanie, viacerých bytov, viacerých garáží
alebo viacerých nebytových priestorov slúžiacich ako garáž , správca poskytuje zníženie
dane podľa bodu 5) vždy iba na jednu
z uvedených nehnuteľností.
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Platenie dane
§9
1) Vyrubená daň je splatná :
a) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 1.000,- Sk a právnickej osobe
20.000,- Sk je splatná naraz a to do 31. mája
2006,
b) v ostatných prípadoch je daň splatná v
troch rovnakých splátkach:
I. splátka
do 31. mája 2006
II. splátka
do 31. júla 2006
III. splátka
do 31. októbra 2006.
2) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyššia ako je uvedené v odseku 1písm b).
3) Ak je daň vyrubená po 15. máji, je splatná
naraz do 15 dní.
DRUHÁ ČASŤ
§ 10
Daň za psa
1) Sadzba dane za jedného psa chovaného
- v rodinnom dome .............................. 200,-Sk
- v bytovom dome malé ...................... 500,-Sk
-”- stredné, veľké plemeno .. 2.000,-Sk
- právnickou osobou, fyz. osobou podnikateľom ..................................................... 2.000,-Sk
2)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
3) Daň je splatná do 31. januára bez vyrubenia.
4) 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 zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
5) 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 6) ,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobia, za ktoré bola daň zaplatená .
6) Správca poskytne osamelému dôchodcovi
a držiteľovi preukazu ZŤP oslobodenie na daň
za jedného psa , pričom daňovník je povinný
požiadať o oslobodenie pri ohlasovaní vzniku
daňovej povinnosti na predpísanom tlačive,
do 31. januára .
TRETIA ČASŤ
§ 11
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva 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 zariadenia, 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 osoba, 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
verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
7) Daňovník požiada o súhlas na zabratie verejného priestranstva najneskôr 3 dni vopred.
Nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za
neoprávnené zabratie verejného priestranstva. Ukončenie užívania /zabratia/ verejného
priestranstva daňovník nahlási najneskôr do
3 dní.
8) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
9) Na účely stanovenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva územie mesta
Senec rozdeľujeme do 3 zón, a to:
a) zóna A
b) zóna B
c) Slnečné jazerá.
10) Sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva
Časť Zóna A, Zóna B
a) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné
ohrady, zariadenia na poskytovanie služieb,
záhradné sedenie pred prevádzkou s výnimkou uvedenou v písmene c)
8,-Sk/m2/ deň
b) Stoly
10,-Sk/m2/deň
c) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné
ohrady, zariadenia na poskytovanie služieb,
záhradné sedenie počas veľkonočných ,vianočných trhov a podujatiach podobného charakteru
200,-Sk/m2/deň
- pri predaji vlastných výrobkov, produktov
100,-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
Umiestnenie reklamného pútača
B zóna
4,20 Sk/m2/deň
g) Jednorázová reklamná akcia
700,-Sk/m2/deň
h) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska s výnimkou uvedenou v písm.ch)
A zóna
1,30 Sk/m2/deň
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B zóna
1,- Sk/m2/deň
pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je 11 m2
ch) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska za účelom podnikania /napr.
TAXI SLUŽBA/
5,- Sk/m2/deň
pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je 11 m2.
Časť Slnečné jazerá
a) Bufety
počas prevádzkovania
12,-Sk/m2/deň
mimo prevádzkovania
2,-Sk/m2/deň
b) Záhradné sedenie pred prevádzkou
2,- Sk/m2/deň
c) Predajné stánky príležitostné
- tovar sezónneho charakteru 45,- Sk/m2/deň
(okuliare, plážový tovar)
- cukrárske a pekárenské výrobky
20,- Sk/m2/deň
d) Stoly / ovocie, zelenina, cukrovinky .../
150,-Sk/m2/deň
e) Predajné stánky počas Seneckého leta,
Veľkého letného karnevalu a ostatných podujatí podobného charakteru
- občerstvenie do 10 m2
600,-Sk/m2/deň
- občerstvenie nad 10 m2
800,-Sk/m2/deň
- ostatné stánky
300,- Sk/m2/deň
f) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie
- mimo kultúrnych podujatí
20,-Sk/m2/deň
- počas kultúrnych podujatí 30,-Sk/m2/deň
g) Využívanie vodnej plochy na stanovište
vodných bicyklov a člnov využívané v rámci
podnikateľskej aktivity
5,- Sk/m2/deň
h)Využívanie priestranstva v rámci športovej
podnikateľskej aktivity /kurty, volejbalové a
futbalové ihriská, .../
50,-Sk/m2/deň
ch) Jednorazové reklamné akcie
1 250,-Sk/m2/deň
i) Jednorázová kultúrna akcia
500,-Sk/m2/deň
j) Umiestnenie reklamného pútača
10,-Sk/m2/deň
k) Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, stavebné zariadenie
8,-Sk/m2/deň
11) Od platenia dane je oslobodená príspevková organizácia SCR.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 12
Daň za ubytovanie
1) Sadzba dane sa stanovuje na 20,- Sk na
osobu a prenocovanie.
2) Platiteľ je povinný :
a) vydávať doklady, z ktorých je zrejmá výška dane a počet prenocovaní,
b) viesť evidenciu ubytovaných.
3) Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi výkaz vybratej dane, ktorý musí obsahovať
identifikačné údaje platiteľa dane, počet osôb
a počet prenocovaní nasledovne:
a) v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní
po ukončení sezóny,
b) v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroka
4) Platiteľ vybranú daň odvedie mestu do 15
dní po doručení platobného výmeru.
5) Správca dane poskytuje oslobodenie od
dane pre deti do 6 rokov.
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PIATA ČASŤ
§ 13
Daň za predajné automaty
1) 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.
2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia
prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania.
3) Daň je splatná do 31. januára bez vyrubenia.
4) 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 na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti , správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

ŠIESTA ČASŤ
§ 14
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry /napr. biliardové stoly, šípky, bowling, .... /
2) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
2.000,- Sk,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry okrem uvedených v písm. c) tohto bodu
5.000,- Sk,
c) automatické hojdacie zariadenia pre deti
1.000,- Sk.
3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
4) Daň je splatná do 31. januára bez vyrubenia.
5) 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 dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
6) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
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zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
SIEDMA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 15
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku sa určuje na kalendárny
rok 2006.
2) Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému
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
1. 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.
3) Pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v meste prihlásený ani k trvalému, ani
k prechodnému 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 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.
4) Pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu
rekreáciu v areáli Slnečných jazier s vývozom
od 1. 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 nehnuteľnosť / pri
dvojchate paušál 1.800,- Sk/.
V ostatných mesiacoch bude zabezpečený
vývoz 1x týždenne v rámci údržby mesta.
5) 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 /množstvový 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
nádoby bude zohľadnená vo faktúre.
6) Podnikateľ, ktorý je
oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na podnikanie platí poplatok
podľa množstva vyprodukovaného odpadu
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/množstvový 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
nádoby bude zohľadnená vo faktúre.
7) Výška poplatku za záhrady, záhradné
chatky a nehnuteľnosti v záhradkárskej osade
je 180 ,- Sk, pričom je vývoz 2x do roka veľkoobjemovými kontajnermi /jarné a jesenné
upratovanie/.
8) Výška poplatku za bufety a stánky na Slnečných jazerách sa určuje podľa množstva
vyprodukovaného objemu odpadu ako množstvový zber podľa bodu 5) a 6) tohto článku.

§ 16
Ohlasovacia povinnosť
1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým
nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods.2
zák. č.582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
2) Poplatník je povinný do jedného mesiaca
odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv
na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia príslušného kalendárneho roka, za
ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu; prípadne názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní
povinnosti poplatníka / spoločná domácnosť/,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku
spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

§ 17
Splatnosť poplatku
1) Splatnosť poplatku u fyzických osôb je:
a) poplatok do 1.000,- Sk je splatný do 15
dní od doručenia platobného výmeru,
b) poplatok nad 1.000,- Sk je splatný
v dvoch rovnakých splátkach a to :
- 1.splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
- 2. splátka do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, poplatok je splatný do
15 dní od doručenia platobného výmeru.
2) Splatnosť poplatku u právnických osôb
a podnikateľov je:
a) poplatok do 5.000,- Sk je splatný do 15
dní od doručenia faktúry,
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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 kalendárneho roka, poplatok je splatný
do 15 dní od doručenia faktúry.
3) V osobitných prípadoch sa splatnosť poplatku upraví 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 pokladnice MsÚ.
§ 18
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 pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu
zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď./
Súkromná bezpečnostná služba
prijme do pracovného pomeru
bezpečnostných pracovníkov pre regióny
Bratislava a Pezinok.
Info: Slovakia Security, s.r.o., Odborárska 3,
830 03 Bratislava, od 8. do 15. hod.
tel.02/4445 9658, 0903 757 140
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b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu
výkonu základnej vojenskej služby /na základe potvrdenia o nástupe, resp. ukončení
VS/
2) Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku 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 preukazov ZŤP a ZŤP/S,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym
občanom, pokiaľ nebývajú so zárobkovo
činnými osobami /jediným zdrojom príjmu
je dôchodok/.
4) Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa bodu 3) predloží poplatník do 31. januára 2006.
§ 19
Spoločné ustanovenia

ručí vlastník nehnuteľností.
2) Mesto ustanovuje, že v prípade, ak je
nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom,
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
ÔSMA ČASŤ
§ 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ
v Senci dňa 15.12.2005 uznesením MsZ
č. 149 /2005.
2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho zverejnenia na úradnej tabuli oznamov, t. j. 1. 1. 2006.
3) Dňom účinnosti sa ruší VZN č. 9/2004.
Daňové konanie začaté pred 1. januárom
2006 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

1) Mesto ustanovuje, že v prípade užívania
nehnuteľností viacerými subjektami poplatok pre mesto vyberá a za vybraný poplatok

Ing. Karol Kvál
primátor

Zvonili zvončeky šťastia a pohody
Zvončeky šťastia zazvonili aj na predvianočnom stretnutí detí, rodičov a učiteľov v ZŠ
na Mlynskej ul. 50. Zneli koledy, vianočné verše i vinše, tancovalo sa i počúvala sa
hudba, prítomných roztlieskali aj scénky. Svetielkami sa stretnutie začalo a svetielkami sa aj skončilo. Boli to chvíle radosti a pohody, ktoré spoločne prežívali deti, ich
rodičia aj starí rodičia, či bývalí žiaci školy.
(zšm)

Hrajme sa spolu
Do Domu hier dostali od ZO Csemadok v Senci pozvanie žiaci ZŠ A. M. Szencziho s VJM.
Aj decembrové stretnutie bolo úspešné. Zaoberali sa novou činnosťou - prácou so suchými
cestovinami, z ktorých tvarovali krásne ozdoby
na stromček. Vznikli i úhľadné bábiky z textílií.
Po úspešnej práci nasledovala hudba a ľudové
tance. Vychádzajúc z veľkého záujmu o takéto
podujatia ZO Csemadok by chcela pokračovať
v tejto aktivite a urobiť z neho tradíciu. Chce
umožniť deťom, aby užitočne strávili svoj voľný
čas učením sa niečoho noveho a pritom spoznávali tradície predkov.

Játszóház
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákjainak
kellemes meglepetésben volt része. A Csemadok szenci alapszervezetétől játszóházi
meghívást kaptak.
A következő - december 7-i találkozót is hasonló érdeklődés kísérte. Az újdonságot a textíliákkal és száraz tésztával történő munka jelentette. Ezen a napon elsősorban karácsonyfadíszek készültek. A sikeres munkát ismét
zene és néptánc követte.
A gyekekek büszkén mutatták meg szüleiknek
alkotásaikat, akik nagy elégedettséggel vették tudomásul, hogy jó kezekben és hasznos
munkával töltötték szabadidejüket, s a jövőben sem fognak unatkozni. Szeretnék, ha
e tevékenység folytatódna.
(ME)

Vianočný predaj
Tradičný Vianočný predaj sa v decembri uskutočnil vo vestibule Združenej strednej
školy v Senci. Žiaci II. ročníka učebného odboru predavač počas vzorového vyučovacieho dňa prezentovali svoje vedomosti
a zručnosti a predávali tovar s vianočnou
tematikou.
Tovar zapožičali predajne, v ktorých žiaci
vykonávajú odbornú prax. Ďakujeme za
príkladnú spoluprácu a poskytnutie tovaru
predajniam Agro Hobby Centrum, Makro –
domáce potreby, Obchod s priemyselným
tovarom - Ing. Ďuris, Detský textil - pani
Horváthová.
Tamara Agnerová
majsterka odborného výcviku

KULTÚRA
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Prezident tanečnej organizácie s pochvalou a pozvánkou na majstrovstvá sveta v Show dance

Tancovali žiaci aj pedagógovia
Decembrové koncerty žiakov tanečného odboru ZUŠ sledovali aj taneční odborníci z Bratislavy a Maďarska.
Prezident Medzinárodnej tanečnej organizácie Péter Szanto ocenil výkony
žiakov a pozval tanečný odbor pri ZUŠ
v Senci na maďarskú súťaž v tanci do
Dunaujvárosa v apríli 2006 a v októbri
aj na v tom istom meste sa konajúce
majstrovstvá sveta v Show dance.
Takáto ponuka nie je každý deň a je ocenením práce pedagógov a detí, keď sa
môžu predviesť v gala show programe.
Pre všetkých bude zaujímavé vidieť na
súťaži 600 účastníkov priamo na parkete,
pričom svojou reprezentáciou prispeje aj
Senec.
Dva koncerty žiakov tanečného odboru ZUŠ sa v decembri konali v kinosále
kultúrneho domu v Senci. Jeden bol pre
základné školy a druhý – pod záštitou
primátora mesta Karola Kvála, pre rôzne
združenia, kluby dôchodcov a organizácie zdravotne postihnutých.
Tanečné vystúpenia pripravili manželia
Czingelovci. V celovečernom programe
vystúpili žiaci všetkých ročníkov, vrátane
prípravky. Javisko žiarilo tanečným pohybom 148 žiakov vo farebných kostýmoch.
V tanečnom predstavení atraktívne so
svojimi žiakmi účinkovali aj ich pedagógovia.
Prípravkári v tanci Oriešky na melódiu
piesne Popoluška od Ivety Bartošovej
svojím výkonom dojali dospelých k slzám.
Zaujímavý bol tanec na hudobné motívy

P. I. Čajkovského,
v ktorom vystúpili žiaci rôznych
ročníkov.
Očarili rozmanitými
choreografickými
obrazmi a dvíhaním tanečníc do
výšky.
Žiaci predstavili aj
slovenský folklór
a inonárodné tance reprezentoval
tanec Balkán.
Tvorcovia vystúpení využili aj filmovú hudbu Piti,
piti, pá, na ktorú
tancovali žiaci II.
(čm)
stupňa.

Veselé vianočné hody
Vianočným sviatkom v Senci otvoril
dvere mimoriadny koncert Základnej
umeleckej školy pod názvom Veselé
vianočné hody. Hudobnú dramaturgiu
zostavil, so žiakmi ZUŠ pripravil a nacvičil spolu s kolegyňou Maderičovou
profesor Zdeněk Macháček, dirigent a
hudobný skladateľ, ktorý žije v Senci.
Pozval si aj vzácnych hostí – sólistov
opery SND Máriu Eliášovú a Dušana
Jarjabka. Odzneli koledy z rôznych regiónov Slovenska.

S obrovským záujmom rodičov sa stretol Veľký vianočný koncert, ktorý sa
v kultúrnom dome konal pár dní predtým. Vystúpili na ňom žiaci hudobného,
tanečného a literárno-dramatického
odboru od prípravných ročníkov po najstarších žiakov. Svoje vlastnoručne vyrobené vianočné predmety už tradične
predávali žiaci výtvarného odboru.
Žiaci ZUŠ sa vo svojich osemnástich
decembrových vystúpeniach pokúsili
vytvoriť sviatočnú atmosféru a predviedli plody svojej polročnej práce.
(hč)

Expres piesní a tancov, to je Radosť
Senecký súbor Radosť sa už po osemnástykrát prezentoval v decembri so svojím vianočným pozdravom. Omladený
zbor privítal hostiteľa primátora Karola
Kvála, hostí zo Szombathelyu, Parndorfu,
ako aj misionárov z Číny a Bonnu.

Čas pokoja, radosti a veselosti prezentovali talentovaní mladí speváci so zlatom v
hrdle: súrodenci Andreja Sabová a Dávid
Hartl, Elena Príbelská a Janka Katonová.
Za srdce chytilo prítomných aj vystúpenie trojice Emanuel Debnár, Ján Paľo a
Ján Kostelanský s piesňou Svet
lásku má.
Na pódiu sa však nielen spievalo, ale aj tancovalo. Ľudová
hudba a tanec, ako aj zvyklosti
z minulosti učarovali aj dnešnej
generácii.
Svojou
kultúrou
prispeli i hostia zo súboru Lastavica z Parndorfu.
Po dvoch rokoch zavítal na vystúpenie zboru Radosť aj Jozef
Benedik, ktorý zaspieval úryvky
z muzikálov, divákom vyrazila

dych cimbalová hudba SĽUK-u.
Záver programu patril čardášu v podaní
súboru Radosť a samozrejme piesni známej na celom svete Tichá noc, svätá noc.
Vianočný expres piesní a tancov režíroval
vedúci súboru Ferko Podolský v spolupráci s Monikou Vojtkovou a Karin Krigovskou.
(mš)

Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi mesta Senec a nemôžu byť
preto žiadnym spôsobom brané tak, že odrážajú oficiálny názor Európskeho spoločenstva.
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Kryoterapia zvyšuje výkonnosť športovcov, no pomáha aj ostatným zlepšiť si zdravotný stav

Komora, kde vládne liečivý mráz
Liečba chladom. Pobyt v miestnosti,
kde je mínus 150 stupňov, si ťažko
predstaviť. Svoju športovú výkonnosť si však prostredníctvom kryoterapie už zvyšovali aj mnohí známi
vrcholoví športovci: vodáci bratia
Hochschornerovci, hokejisti Zedník,
Országh, Handzuš alebo futbalisti
Greško a Jakubko. Ďalším ,,obyčajným“ smrteľníkom zase pomohla
zlepšiť si zdravotný stav. Táto slovenská či európska rarita je už realitou
aj v Senci.
Kryocentrum otvoril vlani v decembri
Senčan Semír Kerla so svojimi dvoma
spoločníkmi. Smeje sa, keď vraví, že
projekt ho oslovil práve preto, lebo je
raritou a navyše – on rád riskuje…
,,Senec je veľmi dobré strategické
miesto, nachádza sa blízko Bratislavy, Pezinka i Trnavy, ale oslovujeme aj
Nitru a iné mestá. Primárne sa zameriavame na športovcov, je to pre nich
úžasná regenerácia. Zvyšujú sa účinky
silového a vytrvalostného tréningu,“ vysvetľuje S. Kerla.
Pozitívne reakcie
Stačí krátky, dvoj- až trojminútový pobyt v kryokomore pri extrémne nízkej
teplote mínus 150 stupňov a v tele sa
začne odohrávať množstvo pozitívnych
reakcií. Zvyšuje sa imunita organizmu
a urýchľuje metabolizmus, liečia sa tak
reumatické ochorenia, skleróza multiplex, zápaly kĺbov, poúrazové a zápalové stavy pohybového ústrojenstva, bolesti mäkkého tkaniva, kožné ochorenia,
mizne celulitída. Kryoterapia výrazne
ovplyvňuje aj psychiku. Klesá podráždenie, úzkosť. Zlepšuje sa myslenie aj
orientácia v priestore. Kým záujemcovia vstúpia do kryokomory, absolvujú
pohovor a lekársku prehliadku, pretože
do mraziacej kabíny je možné vstúpiť
len vtedy, ak je zdravotný stav človeka
stabilizovaný. Nasleduje prezlečenie
do špeciálneho ošatenia, ku ktorému
patria dreváky, krátke bavlnené šortky,
tričká pre ženy, čelenka, rukavice, podkolienky a rúško, aby dýchacie cesty
nemali bezprostredný kontakt s mrazivým vzduchom.

Kým vstúpite do kryokomory, treba sa podľa pokynov obliecť.

Po chlade bicykle
Najprv sa prejde cez adaptačnú komoru, v ktorej je mínus 60 stupňov. Zotrvá
sa tam asi 20 sekúnd. Pobyt v liečebnej
komore, kde je od mínus 120 do mínus 150 stupňov trvá dve až tri minúty.
V dôsledku stiahnutia povrchových ciev
dochádza k presunu krvi do krvného
obehu vnútorných orgánov, k zvýšenej
filtrácii krvi, a tým aj k odstráneniu nežiaducich látok z tela. Po chlade nasleduje asi 20-minútová fyzická záťaž na
stacionárnych bicykloch. Prekrvenie
tkanív dosahuje pod vplyvom záťaže po štvrtej minúte až štvornásobok

Utiekol zo Sarajeva
Semír Kerla je Senčanom už jedenásť rokov. Aj s rodinou – jedna jeho dcéra mala
vtedy dva roky, druhá šesť, prišiel zo Sarajeva. Dva a pol roka bojoval, podarilo
sa mu ujsť. ,,Do Senca som sa dostal
takmer ako bezdomovec, nemali sme
vôbec nič. Sú tu však veľmi dobrí ľudia,
mnohí nám pomohli. Mám rád Senec.“
Najprv sa zamestnal ako čašník, neskôr
dostal reštauráciu do prenájmu, svoje
podnikanie postupne rozširoval. Získal
kontakty, nových priateľov, no mal aj kus
šťastia. Otvorenie kryocentra považuje
za zatiaľ vrchol svojho podnikateľského
úsilia.

bežného prekrvenia. Zvyšuje sa prísun
kyslíka, vitamínov, minerálov, čím sa
odďaľuje starnutie buniek a urýchľuje
sa regenerácia organizmu.
Pomocou nízkych teplôt liečili mnohé
choroby už starí Egypťania, na elimináciu opuchov a krvácania využíval chlad
pre jeho analgetické účinky Hyppokrates. Prvá novodobá kryokomora začala fungovať v roku 1978 v Japonsku,
terapia sa potom rozšírila do Nemecka
a Poľska. Na Slovensku otvorili prvé
kryocentrum v Banskej Bystrici.
Eva Lauková
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Úspešné akvabely
Športový klub Aquatica usporiadal v decembri súťaž v synchronizovanom plávaní Mikulášske prekvapenie. Takmer
päťdesiatka dievčat zo štyroch klubov
súťažila v bazéne seneckého hotela Zátoka. Akvabelám domáceho klubu sa
mimoriadne darilo v kategórii prípravka,
v ktorej vyfúkli obe prvé miesta bratislavským veľkoklubom. Deväťročná Senčanka Sophia Noruláková bola najúspešnejšia medzi pokročilými, Patrícia Barkolová
z Veľkého Bielu obsadila tretiu priečku.
Medzi začiatočníčkami zvíťazila desaťročná žiačka primy seneckého Gymnázia
Antona Bernoláka Romana Gabrišková.
Synchronizovanému plávaniu sa venuje
od septembra 2005 a na tréningy dochádza až z Novej Dedinky. Pekné piate
miesto obsadila v tejto kategórii ďalšia
Senčanka – osemročná Nina Vrábelová.
Rovnaké umiestnenie dosiahla jej dvanásťročná sestra Veronika pri svojej premiére v kategórii mladšie žiačky. Žiačka
sekundy Gymnázia Antona Bernoláka sa
akvabelám venuje od októbra 2004 a toto
bola jej tretia súťaž. Najviac cien od hlavného sponzora Aquathermalu, a. s. – celodenné voľné vstupenky do aquaparku,
získali pretekárky Iuventy Bratislava. Ďalšie ceny pre víťazky poskytli firma Al-Net,
poisťovňa Generali, Športový klub Aquatica Bernolákovo a rodina Vrábelová.
Ing. Ivana Solymosyová, ŠK Aquatica

Výsledky mikulášskej súťaže: mladšie žiačky - pokročilé: 1. Patrícia Mániková (Slávia STU), začiatočníčky: 1. Ivana Nedelková (Iuventa), prípravka – pokročilé: 1. Sophia Noruláková, začiatočníčky: 1. Romana Gabrišková (obe Aquatica)

Príď medzi nás!
Športový klub Aquatica hľadá 8- až 10-ročné dievčatá, ktoré by sa chceli venovať
synchronizovanému plávaniu. Budúce akvabely by mali vedieť preplávať minimálne
25 metrov tromi plaveckými spôsobmi - kraul, prsia, znak.
Ďalej hľadáme kvalifikovaných trénerov plávania, gymnastiky a tanečných pedagógov zo Senca a blízkeho okolia ochotných venovať sa vo voľnom čase zmysluplnej
činnosti. Prihlásiť sa môžete 18. januára (streda) o 16. hod. v bazéne hotela Zátoka
na Slnečných jazerách v Senci.
Viac informácií na http://aquatica.szm.sk alebo na 0904/924 476.

Očaril Večer bojových umení
Klub Taekwon-do PTF Senec vychováva
seneckú mládež už niekoľko rokov, počas

ktorých sa žiaci a majstri zúčastňovali na
rôznych exhibičných vystúpeniach a akciách. Z nich najvýznamnejší bol
v minulom roku
Večer bojových
umení. Je to najväčšia exhibičná
akcia na Slovensku, ktorá je zameraná na rôzne
bojové umenia.
Svoje majstrovstvo
predviedli
vo Viedni, ale aj
v Senci na základných školách
či v okolitých
dedinách.
,,Na
všetkých akciách
sme sa snažili
priblížiť
ľuďom
Individuálny nácvik kopu „middle spinning kick“ (oblúkový kop
kórejské bojové
v strednom pásme), zameraný na techniku.

umenie Taekwon-do. Hoci vo svete patrí
medzi najpopulárnejšie bojové umenia,
v Senci by som očakával väčší záujem,“
vraví Ronny Ivanecký, zástupca trénera,
ktorý je viacnásobným prvým vicemajstrom v disciplínach sparing muži, tímový
sparing a formy. Klub vedie niekoľkonásobný majster SR, národný inštruktor
Tibor Labuda, držiteľ II. danu, ktorý získal prvé miesto aj na majstrovstvách Rakúska v kategórii sparing muži a druhé
miesto v kategórii formy.
Senecký klub má najnižší počet členov
zo všetkých klubov na Slovensku, no
patrí medzi najúspešnejšie. Medzi ženami aj mužmi má viacerých majstrov aj
vicemajstrov SR, ale aj viacnásobnú prvú
vicemajsterku otvorených majstrovstiev
Rakúska. Na túto súťaž sa senecký klub
pripravuje opäť, majstrovstvá sa budú konať vo Viedni v marci.
R. Ivanecký: ,,Nábor nových členov je
celoročný, noví žiaci sú vždy vítaní. Taekwon-do je vhodné pre všetkých bez
rozdielu veku a pohlavia.“
(el)
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Víťazom turnaja O pohár Troch kráľov I. FC Slavoj
Víťazom I. ročníka turnaja staršieho dorastu O pohár Troch kráľov, ktorý sa

Kapitán víťazného mužstva Tomáš Hruška
(prezývaný Drobček) s trofejou.

uskutočnil v telocvični maďarskej ZŠ, sa
stalo mužstvo I. FC Slavoj – VČ, ktoré
vo finálovom zápase zdolalo FC Mocivin
10:6. Záštitu nad turnajom malo mesto
Senec. Jeho organizátor Ján Gubáni bol
s výkonmi hráčov spokojný. ,,Nasadenie
bolo výborné, presadili sa fyzicky najzdatnejší. Teší ma, že mladší sa nenechali odradiť a bojovali.“
Primátorova skupina
1. FC Mocivin
2. FC Gamat – ČB
3. FC Slovan D. Šaľa

2 2 0 0 15:7 6
2 1 0 1 14:6 3
2 0 0 2 4:20 0

Prednostova skupina
1. FC Slavoj – VČ
2. FC Baber – SC
3. FC Senec „U17“

2 2 0 0 18:2 6
2 1 0 1 7:11 3
2 0 0 2 3:15 0

Najlepší: brankár - Tibor Zsuzskovics (FC
Gamat – ČB), obranca - Szilárd Halák, útočník - Marcel Šimek (FC Slavoj – VČ)
(el)

Víťazi, zľava: T. Hruška, J. Lancz, L. Bachratý, J. Križan, M. Šimek, D. Vörös, M. Vörös.

Akcia pre talenty
Koncom roka sa talentovaní žiaci zo ZŠ J.G.Tajovského,
ZŠ Mlynskej a ZŠ A. M. Szencziho zúčastnili na dvojdňovom sústredení na Slnečných jazerách v Senci. Akcia sa
uskutočnila na chate Inštitútu vzdelávania. Jej cieľom bolo
zdokonalenie sa v konverzácii v nemeckom jazyku a v počúvaní a čítaní náročnejších textov. Žiaci 5.- 7. ročníka si
vyslúžili pochvalu aj od metodičky z Metodického centra
M. Pereszlényiovej.
Za uskutočnenie úspešnej akcie ďakuje E. Sevková a žiaci
vedeniu mesta ako aj vedúcej chaty A. Galovičovej, ktorá
sa postarala o bezchybný priebeh.
(mš)

Vianočná kvapka krvi
Aj funkcionári Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci pripravili v predvianočnom období hromadný odber krvi. Krv
bolo ochotných darovať 76 občanov, no desiatich z nich po vyšetrení lekárka dočasne
vylúčila. Prvýkrát darovali krv štyria občania.
Podmienku pre získanie bronzovej plakety
MUDr. Janského splnili Soňa Beličková a
Peter Piroška a pre získanie striebornej plakety Ľuboš Žilinec, ktorý daroval krv dvadsiaty raz. V novembri odovzdali zlatú plaketu
Gabriele Gábrišovej a Vojtechovi Szakálovi.
Poďakovanie okrem darcom patrí funkcionárom Miestneho spolku SČK Zuzane Bacigálovej, Mariane Galovičovej, Miroslavovi Guryčovi, Jane Fialovej a Lucii Strešňákovej za
aktívnu pomoc pri zabezpečení odberu krvi.
Ďalej pracovníčkam Strediska sociálnych
služieb za poskytnutie priestoru pre odber
krvi a pomoc pri príprave občerstvenia pre
darcov.
(MG)
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Senčanka Lucia Debnárová získala v debute na svetovom šampionáte v Tokiu dve medaily

Zlatá ľavačka aj pravačka
Dve zlaté medaily si z majstrovstiev sveta v pretláčaní rukou priniesla z japonského Tokia Senčanka Lucia Debnárová. Táto
úspešná juniorka, členka AWK
Senec, na vrcholovom podujatí
debutovala a zvíťazila v pretláčaní ľavou aj pravou rukou!
Ľavou rukou porazila vo finále
Švédku Felíciu Rydstettovú a pravou Poľku Malgorzatu Ostrowsku.
Z víťazstiev mala obrovskú radosť.
Na otázku, čomu vďačí za tento
úspech, odpovedala bez zaváhania: „Vďaka patrí predovšetkým
môjmu otcovi, ktorý ma k tomuto
športu priviedol a bol aj mojím prvým trénerom. Veľmi na neho teraz
myslím a moje medaily patria aj Takto zdolala Lucia vo finále Švédku Rydstettovú
jemu. Bez jeho povzbudzovania a
skych aj prvú seniorsku medailu. Sen
„tlačenia“ do trénovania by som sa
nikdy nedostala tam, kde som pred chví- sa mu splnil, v kategórii do 75 kg ľavou
ľou stála - na stupeň víťazov na majstrov- aj pravou rukou získal dve bronzové mestvách sveta. Samozrejme moja vďaka daily.
patrí aj mojím klubovým trénerom Maťovi Senčan Rastislav Málek (do 85 kg) si
úspešnejšie počínal v ľavačke, kde skonRumanovi a Rasťovi Málekovi.“
Výborne si počínali aj ďalší juniori. Ľubo čil na výbornom bodovanom šiestom
Jagnešák získal v súťaži ľavou aj pravou mieste, jeho pravačka bola o tri priečky
rukou strieborné medaily a Michal Máťaš horšia.
pravou rukou striebornú a ľavou bronzo- Radovi Dobrovičovi chýbal v kategórii
do 90 kg pravou rukou iba krôčik k zisku
vú medailu.
medaily, keď skončil pred bránami semifinále, pretože štart o zlomok sekundy
Bodoval aj Rastislav Málek
Zaskveli sa aj seniori. Ľubomír Jagnešák ,,zaspal“.
odchádzal do Tokia s predstavou získať Peter Gazdarica išiel na šampionát po
na majstrovstvách sveta okrem junior- dvojročnej pauze, no s najvyššími ambíciami. Štartoval v najťažšej
kategórii nad
110 kg pravou
aj ľavou rukou.
V
pravačke
ukázal, že je
stále pretláčač vysokých
kvalít. Získal
bronzovú medailu a nebyť
toho, že nám
neobjektívne
neuznali protest proti verdiktu rozhodcov,
mohol
mať striebro.
Svojím výkoVýprava Senčanov, zľava Rastislav Málek, Lucia Debnárová, Milan Čapla, nom však demonštroval, že
MUDr. Miroslav Babiak - lekár výpravy.

patrí do svetovej pretláčačskej špičky.
Prezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou RNDr.
Milan Čapla hodnotil účasť
reprezentantov Slovenska
na svetovom šampionáte
v Japonsku slovami: „Naša
účasť bola jednoznačne
úspešná. Som rád, že medailový tok z vrcholných
šampionátov na Slovensko
sa nezastavil. Získali sme
dve zlaté, päť strieborných
a dve bronzové medaily.
Všetci reprezentanti potvrdili oprávnenosť nominácie
umiestneniami na bodovaných miestach. Výsledky
juniorov dávajú nádej pre

Juniorskí medailisti: zľava Máťaš, Debnárové, Jagnešák

budúcnosť. Ich tréneri a aj oni samotní
však nesmú zaspať na vavrínoch.“
Na šampionáte sa zúčastnilo 402 športovcov z 31 krajín. Slovensko reprezentovali juniori: Lucia Debnárová (do 60 kg
ľavou i pravou rukou), Michal Máťaš (do
63 kg ĽR, PR), Ľubomír Jagnešák (do 78
kg ĽR, PR) a seniori: Rastislav Málek (do
85 kg ĽR, PR), Radoslav Dobrovič (do 90
kg ĽR, PR) a Peter Gazdarica (nad 110 kg
ĽR, PR). V kategórii seniorov reprezentoval aj junior Ľubomír Jagnešák (do 75 kg
PR aj ĽR).
Text a foto (mič)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Christian Mika, Merita Aziraj, Simona Kapustová, Dominika Fodorová, Lenka Orglerová,
Dominika Madarászová, Oliver Cvik, Artur
Papp, Soňa Dingová, Lea Kürhyová, Nina
Koziaková, Sára Barcziová, Tamara Kráľová,
Michaela Čaranová, Kevin Egyed, Laura Kováriková, Gabriela Eliašová, Michael Makara,
Richard Vörös, Juraj Ždánsky, Adrián Pásztor,
Tamara Takácsová, Samuel Farkas.

Manželstvo uzatvorili
Roman Kotúč - Silvia Petrášová, Jaroslav Badinský – Izabela Gábrišová, Norbert Tornyai
– Lívia Sáhóová, Zsolt Juhász – Alica Janková, Csaba Gyenge – Katarína Lépešová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Helena Kissová (65)

Klub dôchodcov
Ján Kožuch (65), Helena Kissová (65)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215 v Senci
Ing. Mária Kardošová (55), MUDr. Ivica Keszeghová (55), Gejza Varga (55), Alžbeta
Bognárová (60), Mária Šupalová (60), Helena
Kissová (65), Alžbeta Orihelová (65)

Navždy nás opustili
Miroslav Kadár (1968), Alžbeta Ižočková (1931),
Zuzana Babiaková (1933), Zuzana Sečanská
(1922), Eva Franklová (1912), Ján Koščo (1955),
Karol Horváth (1925), Jozef Mandačko (1922),
Štefan Machan (1909), Mária Gašajová (1913),
Juliana Hokšová (1914), Jozef Dugovič (1942),
Svetlana Trabak (1968), František Michalek
(1917), Magdaléna Baďuríková (1931), Robert
Vörös (1973), Eva Struhárová (1932), MUDr.
Lýdia Ivančuková (1918), Štefan Šimek (1933),
Johana Matusová (1926), Tibor Maršalík (1952),
Alžbeta Stanková (1932), Oto Czére (1919), Ján
Čaputa (1933), Pavol Vrbiar (1927).

Prvé výročie úmrtia Júliusa
Michaleka si pripomíname 29.
januára. S láskou na neho spomína manželka s rodinou.
Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na
poslednej ceste životom s naším
drahým manželom, otcom, svokrom a dedkom Karolom Horváthom. Nečakane nás opustil
20.12.2005.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým za prejavenú
sústrasť pri poslednej rozlúčke
s Pavlom Vrbiarom, ktorý nás
opustil 30.12.2005.
Smútiaca rodina

MESTSK É NOVIN Y

Program filmových predstavení a kultúrnych
podujatí na január 2006
KINO MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení je o 18. h.
12. - 15. štvrtok - nedeľa o 16. hod.

16. pondelok o 18. hod.
HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
Harryho Pottera čakajú ťažké časy... Dobrodružno- fantastický film.
USA, MP, 160 min., slovenský dabing
Vstupné: 80,-Sk, pondelok 60,-Sk
17. utorok ŽIVOT JE ČUDO
Ďalšia bláznivá cesta Balkánom. Vojna a
láska, slzy a smiech, tragika i fraška.
Juhoslávia/Fran., MP, 154 min.
Vstupné: 55,-Sk
19. 20. štvrtok – piatok
POZNÁ JU AKO SVOJE BOTY
Príbeh dvoch znepriatelených sestier na
ceste ku zmiereniu. V atraktívnom filme
hrajú: Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, USA, MP, 130 min.
Vstupné: 65,-Sk
21. 22. sobota – nedeľa
LEGENDA O ZORROVI
Muž s čiernou maskou sa vracia. A. Banderas, C. Zeta-Jones a A. Hopkins. V pokračovaní nesmrteľného príbehu o Zorrovi pomstiteľovi., USA, MP, 131 min.
Vstupné: 60,-Sk
23. pondelok RÍŠA VLKOV
Bývalý policajt (Jean Reno) vyšetruje brutálne a záhadné vraždy troch žien. Krimi
/thriller. Franc., MP 15, 130 min.
Vstupné: 50,-Sk
24. utorok
NOC S NABRÚSENOU BRITVOU
Desivý príbeh dvoch dievčat, ktoré bojujú
o prežitie so šialeným psychopatom.
Fran., MP 18, 91 min.
Vstupné: 55,-Sk
26. 27. štvrtok – piatok
LOVCI DINOSAUROV
Dobrodružný film nás zavedie do nie príliš vzdialenej budúcnosti, kde cestovanie
v čase je nielen samozrejmosťou, ale aj
biznisom.
USA/Nem., MP 15, 103 min.
Vstupné: 55,-Sk

28. 29. sobota – nedeľa
ČO AK JE TO PRAVDA?
Romantická komédia rozpráva príbeh
dvoch ľudí, ktorí dokázali, že láska je naozaj nesmrteľná.
USA, MP, 95 min.
Vstupné: 65,-Sk
30. pondelok SMIEM PROSIŤ ?
Richard Gere a Jennifer Lopez pozývajú
na tanečný parket. Romantická hudobno-tanečná komédia.
USA, MP, 106 min.
Vstupné: 50,-Sk
31. utorok 3 : 15 ZOMRIEŠ
Tento príbeh strašidelného domu je o to
pôsobivejší, že je natočený podľa skutočnej udalosti. Horor od tvorcov Texaského
masakra motorovou pílou.
USA, MP, 90 min.
Vstupné: 60,-Sk
Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
22. nedeľa o 15.30 hod.
MADAGASCAR
Štyri rozmaznané zvieratká newyorskej
ZOO, neuveriteľné udalosti, ako aj ich neuveriteľné priateľstvo. Všetky zvieratká sú
vyzbrojené neodolateľným humorom.
USA, 85 min., slovenský dabing
Vstupné: 50,-Sk
29. nedeľa o 15.30 hod.
VALIANT
Malý Valiant, statočný holub, sa stane
vojnovým hrdinom.
GB – USA, 100 min., český dabing
Vstupné: 40,-Sk
Kultúrne podujatia:
25.1.2006 o 18. hod.
„Športovec roka“
kinosála
Vyhlásenie najlepšieho športovca roka
v meste Senec
Výstava:
Voľná tvorba – Erika Miklóšová, Lenka
Céreová
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