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Informačná kancelária
v NOVÝCH priestoroch

Veľa spokojných klientov zaželali predstavitelia mesta pracovníkom Turistickej informačnej kancelárie, ktorá sa presťahovala do nových priestorov v Tureckom dome. (viac na str. 2)
foto Ján Lauko

MEDVEDE
na jazerách
Do studenej vody na severe
Slnečných jazier za hotelom
Senec sa opäť ponoria otužilé
Ľadové medvede. Už 12. ročník Trojkráľového kúpania sa
uskutoční 6. januára, otužilci vkročia do vody o 14. hod.
Príďte povzbudiť tých, pre
ktorých sa otužovanie stalo
životným štýlom. Akcia bude
aj súčasťou prípravy otužilcov,
chystajúcich sa na majstrovstvá sveta v diaľkovom plávaní v Slovinsku. Návštevníkov,
ktorých strasie už pri pohľade
na ľadovú vodu, zahreje varené
víno.
(r)
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želá redakcia Senčana

SCHVÁLILI
rozpočet mesta
Mesto Senec bude v roku 2010
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 14 mil. 2-tis. 305 eur
(príjmy a výdavky sú v rovnakej výške). Sú v ňom zahrnuté
príjmy a výdavky, vrátane mimo
rozpočtových, aj na prenesený
výkon štátnej správy. Rozhodli
o tom mestskí poslanci na
svojom decembrovom zasadnutí. Ako uviedla prednostka
mestského úradu Ing. Jarmila
Répássyová, „napriek finančnej
a hospodárskej kríze sa neškrtá
z výdavkov na činnosti potrebné pre občanov, podarilo sa
rozpočtovať viaceré prospešné
aktivity“. Zvyšuje sa iba poplatok za komunálny odpad, na
ktorý mesto doplácalo ročne
viac ako 66-tis. eur (dva milióny
Sk), ktorý je však v porovnaní
s porovnateľnými mestami stále podstatne nižší. Podľa vedúcej odboru ekonomiky Ing. Janetty Matúšovej podstatnú časť
príjmovej zložky rozpočtu tvorí
výnos dane z príjmu fyzických
osôb.
(pokračovanie na str. 2)

Mikuláš ROZDÁVAL radosť

Na Mikuláša sa tešia všetky
deti. Program, ktorý pre ne pri
tejto príležitosti zabezpečilo
mestské kultúrne stredisko spolu s mestom Senec prilákal na
Nám. 1. mája množstvo detí aj
s rodičmi či starými rodičmi.
Hodinový program pod názvom
Mikulášska cesta okolo sveta
zaviedol deti na rôzne kontinenty, kde škriatkovia na soboch
roznášali darčeky. Nechýbali
obrovské zvieratá obludy, typické pre jednotlivé kontinenty.
A keď si jedna z oblúd strčila do
papule hlavu malého odvážlivca, deti zhýkli. Vysokááánsky
Mikuláš im urobil radosť, rozdávaním sladkostí. Napokon,
za nadšenia detí, rozsvietil vianočný strom. Mikulášsky deň
sa začal už v dopoludňajších
hodinách, keď Mikuláš, čert

a anjel roznášali sladkosti do
materských škôl. Predviedli sa
aj školáci, žiaci všetkých základných škôl na námestí zdobili
stromčeky a veru bolo sa na čo

dívať. Škoda len, že neposlušné
daždivé počasie zanechalo na
niektorých stopy.

Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Informačná kancelária v nových priestoroch
Riaditeľ Správy cestovného
ruchu Ing. Robert Podolský,
pod ktorého TIK patrí, uviedol,
že táto kancelária bude ako
doteraz slúžiť mestu, Správe
cestovného ruchu „a rátame
s jej rozšírením aj o predaj
suvenírov a ďalších turisticky
atraktívnych predmetov.“
Viceprimátorka Helena Nemcová, ktorá v minulosti TIK
zakladala, spokojne konštatovala: „Som rada, že táto kancelária pre turistov už pôsobí
v reprezentačných priestoroch, že sa začínajú účelne
využívať práve na túto činnosť.
Bude úzko spolupracovať aj

Zmeny v daniach
a POPLATKOCH
Mesto zavádza zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v roku 2010. Zvyšuje
sa sadzba dane za pozemky
druhu ostatné plochy z 0,45%
na 1,5% na uliciach Poľná,
Stavbárska a Diaľničná, kde sa
nachádzajú priemyselné areály
a logistické centrá. Na základe
pripomienok v zastupiteľstve sa
znížila ročná sadzba dane za
stavby na pôdohospodársku
produkciu a pod. v mestskej
časti Svätý Martin na 0,170 eura
za každý, aj začatý m2. Znížila
sa aj daň za psa - veľké plemená - zo 66,38 eur na 33,20 eur.
Zmeny nastali aj vo vyrubovaní
a platení dane. Ak je daň u fyzickej osoby do 33 eur ročne
(u právnickej osoby do 664
eur), je splatná naraz, ak nad 33
eur, resp. nad 664 eur, môže sa
splatiť v troch splátkach.
Poplatky za komunálny odpad
sa zvýšili o 22,5% (viď. článok
o rozpočte). Správca dane
(mesto) poplatok zníži o päť eur
na domácnosť občanom starším ako 70 rokov alebo ťažko
zdravotne postihnutým, držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP/S,
ako aj prevažne či úplne bezvládnym občanom, ak nebývajú so zárobkovo činnými osobami. Celé znenie VZN na www.
senec.sk.
(viac vo VZN na str. 8 - 10)

s mestským múzeum, ktoré
rovnako otvoríme v priestoroch Tureckého domu.“
Turistická informačná kancelária bola založená pri Správe cestovného ruchu v Senci
v roku 1994, v Senci pôsobí už
pätnásť rokov. Je členom Asociácie informačných centier
Slovenska. Hlavnou úlohou
TIK-u je poskytovanie platených a neplatených služieb
pre obyvateľov mesta a jeho
návštevníkov.
(el)

Zľava riaditeľ Správy cestovného ruchu Ing. Robert Podolský, referenti Šarlota Schultzová a Karol Balogh.
foto Ján Lauko

Kontakt: 02/4592 8224,
0905 277 902,
0903 646 599

Neškrtá sa z výdavkov
potrebných PRE OBČANOV
Mestskí poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2010
(dokončenie zo str. 1)

Ide o viac ako 4 mil. 283-tis.
eur (bývalá podielová daň zo
štátneho rozpočtu). V súčasnosti ešte nie je presne známa, musia sa spresniť údaje
predovšetkým z ministerstva
školstva. „Ostatné dane sú
tvorené približne na rovnakej
úrovni ako vlani.“
Došlo k miernemu nárastu poplatku za komunálny odpad,
keď predtým poslanci schválili VZN, v ktorom sa poplatok
zvýšil o 22,5 percenta. Avšak
v porovnaní s inými porovnateľnými mestami má mesto
Senec tento poplatok aj po
jeho zvýšení nižší zhruba o 50
percent.
Z ostatných príjmov výnos
dane z nehnuteľnosti predstavuje 2 mil. 363-tis. eur.
Nedaňové príjmy sú zhruba
na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch, viac ako
822-tis. eur. Objem nedaňových príjmov z predaja nehnu-

teľností vo vlastníctve mesta
predstavuje 218-tis. eur.
Ráta sa s dotáciou (formou
refundácie) 2 mil. 383-tis. eur
na projekty financované EÚ
(oddychová zóna, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, premena tradičnej školy
na modernú – ZŠ Tajovského,
kultúrna spolupráca s družobným mestom Parndorf, projekt
elektronizácie verejnej správy,
financie na rekultiváciu skládky).
Zvyšujú sa výdavky na mzdy
a odvody, pretože mesto začne v budúcom roku realizovať
program sociálneho podniku,
v rámci ktorého zamestná deväť ľudí evidovaných na úrade
práce. Rozpočtované sú financie na údržbu spoločných
priestorov v poliklinike vo výške 83-tis. eur, na výstavbu sociálnej ubytovne 100-tis. eur,
o 267-tis. eur sa zvýši rozpočet na údržbu mestských komunikácií a verejných pries-

transtiev.
Dotácie jednotlivým športovým klubom, občianskym
združeniam, do oblasti vzdelania a sociálnej oblasti sú rozpočtované v takej výške, ako
požadovali jednotlivé komisie
pri mestskom zastupiteľstve.
Ide o sumu 105-tis. 500 eur.
Ráta sa aj s výdavkami (20-tis.
eur) na údržbu strechy kostola
v Sv. Martine.
V rovnakej výške (266-tis. eur)
ako tento rok sa rozpočtovali
financie na údržbu škôl a školských zariadení.
Finančné
prostriedky
do
sociálnej oblasti (stredisko
sociálnych služieb - vývarovňa pre dôchodcov a opatrovateľská služba) sú zhruba
na úrovni vlaňajšieho roku,
uvažuje sa však s investíciou
do rekonštrukcie kuchyne
v stredisku sociálnych služieb
vo výške 67-tis. eur.
Eva Lauková

Jubilejný GYMNAZIÁLNY PLES
Na Kysuckej ul. v SOŠ sa uskutoční 23. januára X. ples Gymnázia A. Bernoláka. Vstupné je
20 eur na osobu, zahŕňa predjedlo formou švédskych stolov,

prípitok, večeru, kávu a kapustnicu. Do tanca bude hrať živá
hudba.
Organizátori zároveň prosia
prispieť podľa možnosti do

tomboly vecnými darmi, resp.
financiami. Vstupenky sa začnú
predávať od 11. januára v kancelárii školy.
(r)
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Pod lupou
Terénnemu autu
HOREL MOTOR
Aj v prvý sviatok vianočný mali
hasiči poplach. Zavolali ich
k požiaru motorového vozidla Hyundai Santa Fe (majiteľ
z Ivanky pri Dunaji) na parkovisku pri reštaurácii Rotunda
v obci Veľký Biel. Terénnemu
vozidlu horel motor. Hasiči
požiar zlikvidovali, no zistili,
že uniká LPG, preto uzatvorili
prívod plynu. Podľa vyjadrenia
majiteľa požiar vznikol počas
jazdy. Na miesto prišla aj polícia.
(el)
Na mokrej ceste stačila chvíľa nepozornosti a vodič na mopede vrazil do auta jazdiaceho pred ním.
Odnieslo si to zadné sklo na aute a svetlo na mopede.
foto Ján Lauko

Výbuch plynu
NA BITÚNKU
K výbuchu plynu došlo pred 9.
hod. v pondelok 28. decembra
v seneckom bitúnku Albert na
Trnavskej ul., ktorý patrí k najmodernejším v Európe. Seneckí hasiči po príchode na miesto
zistili, že v pivničných priestoroch sa nachádza veľká propán butánová fľaša, ktorá mala
poškodenú hadicu vedúcu
k horáku. V uzavretej miestnosti sa tak koncentroval výbušný plyn.
Stačilo už len zapnúť svetlo
a preskočila iskra, ktorá spôsobila výbuch. V tom čase sa
v miestnosti nachádzali traja
ľudia, ktorých odviezla záchranka. Podľa našich informácií jedna osoba je zranená
ťažšie, dve ľahko.
(el)

Mrazivá DRÁMA
na Striebornom jazere
Rozlúčiť so životom v mrazivej vode Strieborného jazera
v Senci sa rozhodol 47-ročný
Slavomír zo Senca. Neohrozil len svoj život, ale aj životy
tých, ktorí ho zachraňovali.
Seneckých hasičov privolali
k jazeru na druhý sviatok vianočný po 19. hod. s tým, že
v strede jazera, asi 60 metrov
od brehu, sa na tenkom ľade
nachádza muž a skákaním
sa pokúša preboriť. Odmietal
pomoc, nekomunikoval, no
mal šťastie - bol ľahký. A hasiči sa rýchlo prezliekli do neoprénových oblekov..., istili sa
bezpečnostným lanom. Bola
tma, ťažko sa orientovalo. Ako
sa k mužovi blížili, vzďaľoval
sa. Ľad pod váhou dvoch zá-

chranárov praskal a približne
40 metrov od brehu sa pod
jedným z nich prelomil. Pomocou lana sa dostal hore. Asi
30 metrov od brehu sa však
prepadli obaja hasiči a aj zachraňovaný, ktorého hrubé
pracovné oblečenie nasiaklo
vodou. Bol ťažký. Podali mu
záchrannú bóju, no na ľad sa
im už nepodarilo dostať. Museli ho rozbíjať, aby doplávali
na breh, pridržiavajúc zachráneného. A voda bola studená, mala tri-štyri stupne... Po
vytiahnutí poskytli chlapovi
predlekársku pomoc, kým ho
odviezla záchranka, zohrieval
sa v hasičskom aute. Záchranári sa vrátili na základňu po
takmer pol druha hodine. (el)

Mikuláš CHORÝM DEŤOM
Hovorí sa, že čas všetko vylieči.
No niekedy to „liečenie“ je ťažké a trvá veľmi dlho. Približne
pred rokom prehrala svoj boj
s chorobou statočná 12-ročná
onkologická pacientka Katrinka Mészárošová. Spomienky
všetkých, ale predovšetkým
rodičov sú veľmi intenzívne.
A tak sa Katrinkina mamička
Mária rozhodla pripraviť niečo milé pre malých a mladých
pacientov na detskom onkolo-

gickom oddelení nemocnice
na bratislavských Kramároch.
Pridali sa k nej Danka Bucková, Monika Slováková, Ľuboš Šida, Magda Šipošová,
JUDr. Draga Inovecká, Mária
Nagyová, Draga Kudláčová,
Zitka, Timea, Danka a Marika.
Pripravili mikulášske balíčky s hračkami a sladkosťami
a vybrali sa s nimi v náležitom oblečení Mikuláša, anjela
a čerta do nemocnice. Zámer

sa vydaril. Príjemné prekvapenie a radosť chorých detí,
ich rodičov, lekárov a zdravotníckeho personálu boli veľké.
Pani Mészárošová s rodinou
i všetci spomínaní dobrovoľníci týmto činom chceli prejaviť svoj vzťah a úctu deťom
s onkologickým ochorením,
ich starostlivým rodičom, ale
aj obetavým lekárom a zdravotníckemu kolektívu. Patrí im
(r)
za to veľká VĎAKA.

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy,
pokúša sa vlámať do auta alebo
iným spôsobom ničí cudzí majetok? Volajte, aj anonymne, na bezplatné telefónne číslo 159. Dnes sa
to týka iných, zajtra to môže postihnúť vás.
(r)

inzercia
• Hľadáme
zodpovedného človeka
na „venčenie“ psíka.
Kontakt: 0917 535 728
• V januári otvárame
12-týždňový kurz
chudnutia a trvalého udržania hmotnosti (skupinovo aj individuálne).
Cena 33 eur.
Kontakt: 0907 779 094,
0911 779 094
Uzávierka februárového
čísla mestských novín Senčan
je v pondelok 18. januára.
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František Šušla (vľavo) sa so svojím tímom mal čo oháňať. Ako však povedal, dva dni roboty stáli za spokojnosť návštevníkov.

Námestím voňala ZABÍJAČKA

Takmer päť hodín sa striedali Senčania na Nám. 1. mája,
aby ochutnali zo zabíjačkových špecialít. Za obeť im
padli štyri prasce, vážiace
každé okolo 130 kíl. Tri z nich
spracovali na výrobky deň
vopred, jednu v deň akcie.
V sobotu ráno o 5.30 už ošípanú čistili... Prichádzali dospelí
aj deti, ušlo sa každému. Niektorí sa otočili aj dva razy, no
ak sa o to pokúsili do tretice,
už nič nedostali...

Chutilo dospelým aj deťom.

Zjedol sa kotol (60 litrov) kapustnice, kotol (60 litrov) paprčkového gulášu, pripravilo
sa viac ako 1500 cigánskej,
dvanásť tlačeniek, upieklo sa
50 kíl klobás, nespočetne veľa
jaterníc, krvavničiek a zabíjačkovej kaše. Podávalo sa víno
varené aj surové, pivo i čaj.
Už štvrtý ročník akcie pripravil
Spolok seneckých podnikateľov (SSP) spolu s primátorom mesta Karolom Kválom.
Dva dni sa okolo spracovania

mäsa krútila predovšetkým
partia Františka Šušlu (František Kausitz, Ladislav Katona,
Vladimír Šproch, Ferdinand
Pastorik).
Podnikatelia na čele s prezidentom SSP Mikulášom Pinnelom čapovali, pripravovali
porcie a obsluhovali. A ľudia si
pochvaľovali, tradičné špeciality chutili malým aj dospelým.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Pomáhal aj primátor. Varené
vínko hrialo znútra.
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Mesto je v projektoch úspešné,
POKRAČUJEME v ďalších
Začiatok nového roka je aj
časom bilancovania a stavania si cieľov či zámerov.
O tom, ako sa podarilo naplniť predsavzatia uplynulého
roka a s čím sa ráta v novom
roku sme sa rozprávali s primátorom Karolom Kválom.
Čo sa splniť podarilo?
-Z prostriedkov Európskej únie
sme získali financie na rekonštrukciu Farského námestia,
už je dokončené a skolaudované. Naším cieľom bola aj
rekonštrukcia domu smútku,
rovnako sme ho splnili. Obyvateľom sme sľúbili odkúpiť
od vyššieho územného celku
budovu polikliniky, aj tento zámer nám vyšiel. Máme ju už
vo vlastníctve, na jej kúpu sme
si zobrali úver. Sme dohodnutí
aj na odkúpení budovy starej
polikliniky na Farskom námestí, máme k tomu aj súhlas
mestského
zastupiteľstva.
Novopostavená budova by
mala v budúcnosti slúžiť pre
seniorov. Sľúbili sme zaviesť
mestskú dopravu, využili sme
na to vyhliadkový vláčik, ktorý
využívajú obyvatelia zdarma.
Do akej miery nastal útlm
v oblasti výstavby?
-Aj keď sa útlm objavil, pokračuje výstavba rodinných domov a bytoviek. Nezastavila
sa ani výstavba logistických

centier, aj keď tempo je pomalšie ako v predchádzajúcich rokoch. Zatiaľ firmy neodchádzajú. Plynú nám z nich
ďalšie príjmy na dani z nehnuteľností.
Mesto má nedostatok parkovacích miest. Zlepšila sa
situácia?
-Sľúbili sme otvoriť novú poštu, zámer sme zrealizovali.
Budovu starej pošty sme
odkúpili a na jej mieste sme
vybudovali parkovisko s 27
parkovacími miestami. Pri amfiteátri pribudlo 53 miest, pri
športovom areáli Slávia 27. Na
koľajisku pri amfiteátri budeme s výstavbou parkovacích
miest pokračovať. Po dohode
s obyvateľmi chceme budovať
ďalšie parkoviská. Nebude
to na úkor zelene. Rokujeme
so Slovenskou správou ciest
o zjednosmernení cesty na
Námestí 1. mája od pošty po
Lidl, Šafárikovú ulicu chceme
zjednosmerniť z druhej strany.
Získali by sme okolo 260 parkovacích miest.
Ktoré problémy vás najviac
trápia?
- Máme veľké problémy s kapacitou čističky odpadových
vôd. Bratislavská vodárenská
spoločnosť vyšla mestu v ústrety, ale len v oblasti pitnej
vody. Stavajú sa dva päťtisíc
kubíkové vodojemy. Takže

pitná voda pre Senec a blízke
okolie bude v novom roku vyriešená. Čo sa týka kapacity
čističky, rokujeme s BVS, Senec majú prepojiť do Vrakune.
V súvislosti s týmto problémom mesto nemôže vydávať
stavebné povolenia na stavby,
odkiaľ by sa vypúšťal veľký
objem odpadových vôd. BVS
tvrdí, že do dvoch rokov by
mal byť problém vyriešený.
S akými projektmi sa začalo?
-Podarilo sa nám získať financie na Park oddychu v areáli
pri futbalovom štadióne, na jar
chceme začať s rekonštrukciou. Podali sme aj projekt na
2. etapu revitalizácie Námestia 1. mája smerom k Lidlu,
očakávame výsledok súťaže.
Mesto je v projektoch naďalej
úspešné.
Potešíte aj záujemcov o sociálne byty?
-Ideme stavať desať malometrážnych garsoniek, ktoré budú
slúžiť na dočasné ubytovanie.
Máme projekt na výstavbu
štyroch objektov, ktorý sme
doteraz nemohli realizovať, po
stránke zvýšenej hlučnosti nevyhovovali hygienikom. Máme
však už kladné stanovisko.
Chceme si pomôcť s financiami zo štátnych inštitúcií.
Ak získame peniaze, v novom
roku rozbehneme výstavbu

Pripomenieme si oslobodenie
Na hodnotiacej členskej schôdzi
predsedníčka ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníNový rok zavítal k nám,
kov v Senci Dr. Oľga ČerbaničoVstávajme do krajších rán. vá v správe o. i. hodnotila prácu
Teplo nech nás hreje stále, jednotlivcov. Členkám Vrbiarovej, Bacigálovej, Nedvědovej
Nech to šťastie je trvalé.
Vám, čo ste k nám pripojení a Farkašovej odovzdala čestné
uznania. Predsedníčka dostala
ponúkame v rámci vďaky z oblastného výboru za svoju
toto vrúcne želanie:
prácu čestné uznanie, keď už
Nech Vám vždy
predtým jej ústredná rada udelila Pamätnú medailu SNP. Ako
pri pripojení
uviedla, celá činnosť v uplypritekajú šťastné zmeny
nulom roku bola zameraná na
spokojnosť, lásku a zdravie
jubilejné 65. výročie SNP. Na
Vám kolektív e-Netu praje. schôdzi vystúpil aj predseda ob-

lastného výboru pán Jača, priamy účastník XIV. zjazdu SZPB.
Okrem iného oboznámil členov
s činnosťou zväzu na ďalšie
roky. V roku 2010 nielen na Slovensku, ale v celej Európe budú
pri príležitosti 65. výročia porážky fašizmu – ukončenia II. svetovej vojny, oslobodenia Slovenska, ale aj Senca spomienkové
oslavy. „Žijúci i padlí hrdinovia si
zaslúžia, aby sme sa aj v Senci
zišli a na verejnej spomienkovej
oslave si pripomenuli ukončenie
fašistickej nadvlády, ktorá si vyžiadala milióny životov.“
Výbor ZO SZPB v Senci

dvoch objektov, v každom
bude po šesť bytov.
Stále je nedostatok miest
v materských školách...
-V novom roku rozšírime aj kapacitu v materských školách
o ďalších 20 až 30 miest.
Bude mesto aj naďalej investovať do rekonštrukcie škôl
a školských zariadení?
-Rekonštruujeme priebežne,
každý rok investujeme zhruba
takmer 267-tis. eur. Urobené
sú strechy, vymenené okná,
v ďalších rekonštrukciách pokračujeme.
A čo bezpečnosť mesta?
- Nie je nám ľahostajná, zatiaľ
máme štyri funkčné kamery,
idú sa montovať ďalšie. Doplnili sme aj počet mestských
policajtov.
Eva Lauková

Prvé kroky župana
Nový predseda BSK Pavol Frešo po svojom nástupe na úrad
požiadal členov orgánov spoločnosti 1. župná, a.s., o zabezpečenie všetkých dokumentov
súvisiacich s projektom Danube
Arény. „V projekte je majetok
obyvateľov BSK za desiatky miliónov eur. Chcem, aby rozumeli, kto, ako a prečo narába
s ich majetkom,“ povedal Frešo.
„Chcem zabezpečiť kontrolu pri
nakladaní s majetkom.“ Stopercentným akcionárom 1. župnej
je BSK. Danube Aréna je projekt
multifunkčnej haly v Petržalke.
(bsk)
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VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Daň z pozemkov
Hodnota pôdy je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady 0,9291 €,
b) trvalé trávne porasty 0,1556 €
Hodnota pozemkov je:
a) záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
4,64 €,
b) stavebné pozemky 46,47 €
Sadzba dane
a) orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady 0,30%,
b) trvalé trávne porasty 0,30%,
c) záhrady 0,45 %,
d) zastavané plochy a nádvoria
0,45 %,
e) stavebné pozemky 0,45 %,
f) ostatné plochy 0,45 %.
Správca dane v jednotlivej časti
mesta - na uliciach: Poľná, Stavbárska a Diaľničná cesta, určuje
a) za pozemky druhu zastavané
plochy a nádvoria ročnú sadzbu
vo výške 2,5 %, b) za pozemky
druhu ostatné plochy ročnú sadzbu vo výške 1,5%.
DAŇ ZO STAVIEB
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky stavby
na území mesta, ktoré sú predmetom dane zo stavieb okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta uvedenej v článku
6 ods. 2 a ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, určuje
ročnú sadzbu dane za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy vo
výške:
a) 0,152 € za stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,331 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 1,659 € za stavby rekreačných
a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,597 € za samostatne stojace
garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
e) 3,153 € za priemyselné stavby,
stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 3,153 € za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú čin-

nosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou,
g) 1,659 € za ostatné stavby.
2) Správca dane určuje:
a) v jednotlivej časti mesta Svätý
Martin a Horný Dvor ročnú sadzbu dane zo stavieb za stavby na
bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu vo výške 0,086 €,
b) v jednotlivej časti mesta Svätý Martin ročnú sadzbu dane za
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, vo
výške 0,170 €.
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 0,829 €.
4) Pri viacpodlažných stavbách
správca dane určuje pre všetky
druhy stavieb príplatok za podlažie 0,08 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
DAŇ Z BYTOV
Sadzba dane
1) Správca dane určuje ročnú
sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,152 € za byty,
b) 0,597 € za nebytové priestory
slúžiace ako garáže a za nebytové priestory, ktoré neslúžia na
podnikanie a inú zárobkovú činnosť ,
c) 3,153 € za nebytové priestory
slúžiace na podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
Oslobodenie od dane
a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že
od dane z pozemkov oslobodzuje
a) pozemky verejne prístupných
športovísk,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny.
2) Správca dane zníži:
a) daň za záhradu, ktorej vlastníkom je občan starší ako 70 rokov,
ak táto slúži výhradne na jeho
osobnú potrebu vo výške 50%
z daňovej povinnosti alebo
b) daň zo stavieb na bývanie
a daň z bytov vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov

a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie vo výške 50% z daňovej povinnosti , alebo
c) daň zo stavieb za garáž a nebytový priestor v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve
občanov starších ako 70 rokov
a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu vo výške 50% z daňovej
povinnosti .
3) Pri súbehu zníženia dane podľa
ods.2, písm. a), b) a c) sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka.
4) Správca dane ustanovuje, že
veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti je 70 rokov.
5) Držiteľ preukazu ZŤP predloží
správcovi preukaz na overenie do
31.1.2010.
Vyrubenie a platenie dane
1) Správca dane ustanovuje, že
daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
2) Vyrubená daň je splatná:
a) ak ročná daň vyrubená fyzickej
osobe nepresahuje 33 € a právnickej osobe 664 € je splatná naraz,
a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
b) v ostatných prípadoch je daň
splatná v troch rovnakých splátkach:
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
II. splátka do 31. júla 2010,
III. splátka do 31. októbra 2010.
3) Daň možno zaplatiť naraz aj
vtedy, ak je vyššia ako je uvedené
v odseku 1 písm. a).
4) Ak je daň vyrubená po 30. júni,
je splatná naraz do 15 dní odo dňa
právoplatnosti platobného výmeru.
DAŇ ZA PSA
1) Sadzba dane za jedného psa
a za každého ďalšieho psa u toho
istého daňovníka chovaného
a) v rodinnom dome - 6,63 €
b) v bytovom dome malé a stredné plemeno - 16,59 €
c) v bytovom dome veľké plemeno
- 33,20 €
d) v podnikateľskom objekte 66,38 €
e) v rekreačnej chate - 16,59 €
f) v záhrade, záhr. domčeku 16,59 €
2) Daňová povinnosť vzniká pr-

vým 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) Daňovník je povinný oznámiť
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti .
4) Správca vyrubí daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
5) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
6) Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi správcovi
dane túto skutočnosť do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
7) Daňovník je povinný zaplatiť
daň za zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane za zostávajúce obdobie v lehote podľa ods.4,
alebo daň za zdaňovacie obdobie
v lehote podľa ods. 5:
a) bezhotovostným prevodom na
účet správcu dane vedený v Dexia
Banka Slovensko, a.s., pobočka
Pezinok, č. ú. 6602827002/5600,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
8) Správca dane oslobodzuje psa
chovaného osamelým dôchodcom alebo držiteľom preukazu
ZŤP, pričom daňovník je povinný
požiadať o oslobodenie pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti
na predpísanom tlačive, alebo do
31. januára 2010.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
1) Predmetom dane za užívanie
verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na
účely tohto zákona sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta, okrem tých, ktoré mesto
prenajalo podľa osobitných predpisov.
3) Osobitným užívaním verejného
priestranstva sa rozumie umiest-
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nenie 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.
6) Daňová povinnosť vzniká dňom
začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
užívania verejného
priestranstva.
7) Daňovník je povinný oznámiť
svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva správcovi
dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
8) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom, ktorá je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. Ak daňová povinnosť zanikne
a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
9) Na účely stanovenia sadzby
dane za užívanie verejného priestranstva územie mesta Senec rozdeľujeme do 2 zón, a to:
a) zóna A
b) zóna B
10) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva Časť Zóna
A, Zóna B
a) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na
poskytovanie služieb, záhradné
sedenie, priľahlý pozemok pred
prevádzkou s výnimkou uvedenou
v písmene c) 0,265 €/m2/deň
b) Stoly - 0,331 €/m2/deň
c) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na
poskytovanie služieb, záhradné
sedenie, priľahlý pozemok pred
prevádzkou počas veľkonočných,
vianočných trhov a podujatiach
podobného charakteru - 6,638 €/
m2/deň
- pri predaji vlastných výrobkov,
produktov - 3,319 €/m2/deň
d) Skládky stavebného materiálu,
iného materiálu, umiestnenie stavebného zariadenia , rozkopávka
A zóna - 0,265 €/m2/deň
B zóna - 0,165 €/m2/deň
e) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie
- 0,663 €/m2/deň
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f) Umiestnenie reklamného zariadenia,
A zóna - 0,182 €/m2/deň
B zóna - 0,139 €/m2/deň
g) Jednorazová reklamná akcia 16,596 €/m2/deň
h) Trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska s výnimkou uvedenou v písm. i)
A zóna - 0,043 €/m2/deň
B zóna - 0,033 €/m2/deň
pričom 1 parkovacie miesto pre
osobné vozidlo je min. 11 m2
i) Trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska za účelom
podnikania /napr. TAXI SLUŽBA,
... /, - 0,165 €/m2/deň pričom 1
parkovacie miesto pre osobné vozidlo je min. 11 m2
11) Správca dane poskytne držiteľovi preukazu ZŤP zníženie na
daň za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
- písm. h) časti Zóna A a Zóna B
vo výške 50%.
12) Držiteľ preukazu ZŤP predloží
správcovi preukaz na overenie do
31.1.2010.
13) Správca dane ustanovuje
v zmysle § 36 zákona, že od dane
za užívanie verejného priestranstva je oslobodené:
a) osobitné užívanie verejného
priestranstva vo verejnom záujme
na základe rozhodnutia primátora mesta po predložení písomnej
žiadosti o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie verejného priestranstva (charitatívne akcie, kultúra, telovýchova),
b) predajné zariadenia určené na
predaj ľudových umeleckých a remeselníckych výrobkov pri príležitostiach kultúrno-spoločenských
podujatí.
14) Oslobodenie a zníženie dane
je daňovník povinný uplatniť si vopred, a to pred začatím užívania
verejného priestranstva.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1) Sadzba dane sa stanovuje na
0,66 € na osobu a prenocovanie.
2) Platiteľ dane je povinný:
a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať
minimálne nasledovné údaje:
aa) meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,
ab) miesto trvalého pobytu daňovníka,
ac) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu
odchodu daňovníka,
ad) označenie ustanovenia nariadenia zakladajúceho nároku na
oslobodenie daňovníka od dane,
b) každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie
v súlade s týmto nariadením vydať
písomné potvrdenie o zaplatení
dane za ubytovanie, ktoré musí

obsahovať minimálne tieto náležitosti:
aa) meno a priezvisko
ab) miesto trvalého pobytu daňovníka
ac) výšku dane.
c) oznamovať správcovi dane
všetky skutočnosti , ktoré majú za
následok vznik alebo zánik povinnosti platiteľa dane podľa tohto
paragrafu nariadenia.
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 do15 dní po ukončení
štvrťroka.
4) Platiteľ vybranú daň odvedie
mestu v lehote podľa bodu 3.
5) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane pre deti do 6
rokov.
DAŇ ZA PREDAJNÉ
AUTOMATY
1) Sadzba dane sa stanovuje takto:
a) 99,58 € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi
tovaru
b) 132,77 € ročne za predajný
automat s viac ako 10-timi druhmi
tovaru
c) ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov
alebo alkoholických nápojov, sadzbadane sa zvýši na päťnásobok
sadzby dane.
2) Daňová povinnosť vzniká dňom
začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia prevádzkovania.
3) Daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a súčasne predložiť výrobné
číslo predmetného automatu.
4) Správca vyrubí daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
5) Daňovník je na účely dane za
predajné automaty povinný viesť
evidenciu v písomnej forme alebo
v elektronickej forme, ktorá musí
obsahovať tieto náležitosti:
a) názov a druh predajného automatu,
b) počet prevádzkovaných predajných automatov,
c) výrobné číslo, inventarizačné
číslo, rok výroby automatov,
d) zoznam tovarov, ktoré predajný
automat vydajú,
e) miesto umiestnenia predajného
automatu,
f) dátum umiestnenia a dátum za-
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čatia prevádzkovania predajného
automatu,
g) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu
6) Údaj podľa bodu 5 písm. g) je
daňovník povinný zaevidovať najneskôr v deň skončenia prevádzkovania predajného automatu.
7) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho
obdobia.
8) Daňovník je povinný zaplatiť
daň za zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane za zostávajúce obdobie:
a) bezhotovostným prevodom na
účet správcu dane vedený v Dexia
Banka Slovensko, a.s., pobočka
Pezinok, č. ú. 6602827002/5600,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
9) Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
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 66,38 €
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry okrem
uvedených v písm. c) tohto bodu
165,96 €
c) automatické hojdacie zariadenia pre deti 33,19 €
3) Daňová povinnosť vzniká dňom
začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
4) Daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
5) Správca vyrubí daň platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
6) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrube-
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nia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
7) Daňovník je povinný zaplatiť
daň za zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane za zostávajúce obdobie:
a) bezhotovostným prevodom na
účet správcu dane vedený v Dexia
Banka Slovensko, a.s., pobočka
Pezinok, č. ú. 6602827002/5600,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
8) Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
9) Daňovník je na účely dane za
predajné automaty povinný viesť
evidenciu v písomnej forme alebo
v elektronickej forme, ktorá musí
obsahovať tieto náležitosti:
a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja,
b) počet prevádzkovaných nevýherného hracieho prístrojov,
c) výrobné číslo, inventarizačné
číslo, rok výroby automatov,
d) miesto umiestnenia predajného
automatu,
e) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného
automatu,
f) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu
MIESTNY POPLATOK ZA
KOMUNÁLNE ODPADY
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1) Sadzba poplatku sa určuje na
kalendárny rok 2010.
2) Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu
v meste vo výške 0,047 € za osobu a kalendárny deň ak má vlastnú nádobu. V prípade, keď mesto
zabezpečuje zbernú nádobu, poplatok pre l. až 3. osobu je 0,133
€ za osobu a kalendárny deň, pričom cena nádoby bude alikvotne
premietnutá do sadzby poplatku
v ďalších rokoch, a ďalší členovia domácností 0,047 € za osobu
a kalendárny deň. Interval vývozu
z rodinných domov je 1x týždenne, pri bytových domoch 2x 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 podnika-
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nie, stanovuje sa poplatok vo výške 0,047 € za osobu a kalendárny deň ak má vlastnú nádobu. V
prípade, keď mesto zabezpečuje
zbernú nádobu poplatok pre 1. až
3. osobu je 0,133 € za osobu a kalendárny deň, pričom cena nádoby bude alikvotne premietnutá do
sadzby poplatku v ďalších rokoch,
a ďalší členovia domácností 0,047
€ za osobu a kalendárny deň.
Interval vývozu z rodinných domov je 1x týždenne, pri bytových
domoch 2x 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 36,59 € na jednu nehnuteľnosť (pri dvojchate paušál 73,18
€). 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
sadzba pre 1 vývoz:
110 l nádoby - 0,016 €/l
120 l, 240 l nádoby - 0,016 €/l
1 100 l kontajnera - 0,007 €/l
ak má svoju vlastnú nádobu. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom.
6) Podnikateľ, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta 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 - 0,016 €/l
120 l, 240 l nádoby - 0,016 €/l
1 100 l kontajnera - 0,007 €/l
ak má svoju vlastnú nádobu. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom.
7) Výška poplatku za záhrady,
záhradné chatky a nehnuteľnosti v záhradkárskej osade je 7,31 €
pričom vývoz je zabezpečený 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.

Ohlasovacia povinnosť
Poplatková
povinnosť
vzniká
dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods.2 zák.
č.582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 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 obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktorý
platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť správcovi
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.
Splatnosť poplatku
1) Splatnosť poplatku u fyzických
osôb je:
a) poplatok do 33 € je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) poplatok nad 33 € je splatný
v dvoch rovnakých splátkach a to:
- 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 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 odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
2) Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je:
a) poplatok do 332 € je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) poplatok nad 332 € je splatný
v dvoch rovnakých splátkach a to:
- 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
- 2. splátka do 30. 9. príslušného
kalendárneho roka.
3) V osobitných prípadoch sa
splatnosť poplatku upraví v platobnom výmere.
4) Splatnosť poplatku správcov
bytových domov a správcu areálu Slnečných jazier SCR Senec,
s.r.o., je určený po vzájomnej
dohode.

5) Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet mesta, poštovou
poukážkou alebo v hotovosti do
pokladnice MsÚ.
Zníženie poplatku
1) Správca poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník správcovi preukáže, 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.)
2) Doklady preukazujúce dôvody
na zníženie poplatku podľa bodu
1) predloží poplatník do 30 dní
odo dňa vzniku nároku uplatniť si
zníženie poplatku.
3) Správca poplatok zníži o 5 €
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 2010.
Splnomocňovacie ustanovenia
1) Správca ustanovuje, že v prípade užívania nehnuteľností viacerými subjektmi poplatok pre mesto
vyberáa za vybraný poplatok ručí
vlastník nehnuteľností.
2) Správca 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.
3) Správca ustanovuje, že v areáli Slnečných jazier poplatok za
bufety a stánky pre mesto vyberá
a za vybraný poplatok ručí SCR,
s.r.o., ako správca areálu.
Spoločné a záverečné
ustanovenia
1) Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ v Senci dňa 10.12.2009
uznesením MsZ č. 135/2009
2) VZN nadobúda účinnosť 15.
dňom od jeho zverejnenia na
úradnej tabuli oznamov, t. j. 1. 1.
2010.
Ing. Karol K v á l
primátor
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VÝTVARNÍCI
na tému
Komunikácia
Bol to zážitok pozorovať pri
práci (maľbe) troch výtvarníkov. Keď si namaľovali svoje,
vymenili si miesta a dotvárali...
Traja autori Gabriel Wagner,
Lenka Nenčevová a Martin Luciak maľovali pred zrakmi divákov počas vernisáže výstavy
na tému Komunikácia. V centre Labyrint kultúrneho domu
bolo zaujímavo a veselo, vianočný happening sa vydaril.
Na túto tému vystavujú do 29.
januára desiati autori z Klubu
výtvarníkov Senca. Výstavou
poukazujú na rôzne aspekty
kladnej i chaotickej komunikácie medzi ľuďmi dnešnej doby.
Výstava provokuje hľadať kreatívne videnie umelcov, ktorí
netradičnými formami upozorňujú na potrebu jasnej a pozitívnej verbálnej aj neverbálnej
komunikácie.
(r)

Budúci PRVÁCI
spievali i recitovali
„Aj ja poznám tú farbu. Toto písmeno viem prečítať!“ Tieto a im
podobné vety sa ozývali v prvý
decembrový týždeň v triedach
1. ročníka na ZŠ Tajovského. To
predškoláci zo škôlok navštívili
prvákov, aby sa oboznámili so
školou a s tým, čo ich na budúci
rok čaká. V triedach sa ozýval aj
spev a krásne básničky, ktoré si
pripravili škôlkari i prváci. Návšteva sa vydarila. Svedčil o tom
Edem
úsmev na tvárach detí.

Obdarovali rodiny

Sociálne ODKÁZANÝCH
potešili balíčky s dobrotami
Mestský úrad už tradične pripravuje aj predvianočné posedenie pre sociálne odkázaných.
Prichádzajú rodiny s malými,
ale aj odrastenejšími deťmi
či osamelí občania. Výbornú
kapustnicu
pripravujú

SENIORI sa zabávali
na predvianočnom stretnutí

Na predvianočných posedeniach sa radi stretávajú aj seneckí dôchodcovia. Aj tento
rok sa zišli v priestoroch Strednej odbornej školy v Senci.
Správnu atmosféru seneckej
Jednoty dôchodcov navodil
krátky kultúrny program, seniorov prišiel pozdraviť aj primátor Karol Kvál.
Na stoloch nechýbali vianoč-
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né dobroty, niektoré gazdinky
samy napiekli, navzájom si
odovzdávali recepty. Predseda Jednoty dôchodcov Ing.
Vladimír Kopecký zablahoželal viacerým jubilantom. A potom kým vládali, zabávali sa
a tancovali. V podobnom duchu sa nieslo aj stretnutie Klubu dôchodcov.
(r)

v Strednom odbornom učilišti.
K tomu suché vianočné pečivo,
aminerálky a džúsy. Najviac sa
však všetci tešia na veľké balíky, naplnené nielen sladkými
dobrotami, ale aj rôznymi potrebnými potravinami.

(r)

Miestny spolok SČK po zbierke
spolu so Slovenskou humanitnou radou za získané financie
zakúpil pre tri rodiny vstupenky
do Aquaparku. Pred vianočnými sviatkami tak potešili pani
Žilincovú, rodiny Hotovú a Rajčányiovú a ich postihnuté deti.
Obdarovaným sa prihovorila viceprimátorka Helena Nemcová.
Akciu zorganizovali Bronislava
Gašparová a predsedníčka SČK
v Senci MUDr. Eva Hučalová. (r)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Martin Ostatník, Lujza Rybárová, Laura Mazúchová,
Ela Tringelová, Vivien Vydrová, Filip Bohoš, Lara Lukácsová, Thobias Paulen, Nina Demčáková, Samuel
Petráš, Veronika Pálková

Manželstvo uzatvorili
Rudolf Horňák - Michaela Hlavinová, Jaroslav Pšenák - Daniela Orságová, Marián Bánockzký - Alena
Černáková, Michal Januška - Alena Čizmadiová,
Ing. Maroš Sládok - Zuzana Hinerová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Gizela Reisingerová (65), Eva Čerňanská (65), Jozef
Mádel (70), Ing. Ferdinand Matlák (70), Ing. Karol
Kele (80), Anton Bezúr (85)

Klub dôchodcov
Anton Bezúr (85), Jozef Mádel (70), Priska Simonová (70), Eva Čerňanská (65), Štefan Jaszeniczky
(65), Gizela Reisengerová (65), Mária M. Szatmáry
(60), Terézia Snohová (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Štefan Krasňanský (40), Gizela Reisingerová (65),
Alžbeta Szakálová (65), Anton Bezúr (85)

Navždy nás opustili
Teodor Mészáros (1939), Karol Németh (1951), Jar-

Program na január
Kino MIER Senec
Začiatok večerných
predstavení o 18. hod.
4. 5., pondelok - utorok
NOC OŽIVENÝCH MŔTVOL
Šialený majiteľ miestneho pohrebníctva ukrýva
hrôzostrašné tajomstvo... Remake hororovej klasiky. USA, nevhodné do 18 r., 80 min.
Vstupné: 2,50 eur
7. 8., štvrtok - piatok LÍŠTIČKY
Príbeh mladej ženy, ktorá sa rozhodne začať
nový život v Írsku. Film o vzťahu dvoch sestier,
jedna má to, čo druhá chce dosiahnuť. SR/ČR/Írsko, nevhodné do 15 r., 83 min.
Vstupné: 2,50 eur
9. 10., sobota – nedeľa LOVE AND DANCE
O tanci, láske a o tom, že v živote musíme po niečom túžiť a niečo chcieť. Zábavný i dynamický
film pre mladých ľudí je nabitý energiou. Pl, nevhodné do 12 r., 123 min.
Vstupné: 2,50 eur
11. pondelok KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Uprostred trojuholníka stojí zmätené malé dieťa, ktoré má veľa otázok, na ktoré ale nedostáva
žiadne odpovede. Ocenenia na festivaloch v Plzni - Zlatý ledňáček, v Zlíne Zlatý střevíček, ale i

mila Szakálová (1957), Anna Baďuriková (1954), Eva
Slimáková (1949), Anton Ambrus (1943), Jaroslava
Čerňanská (1947), Marta Tallová (1947), Josef Burša
(1942), Marie Strešňáková (1952), Magdaléna Szabová (1929), Barbora Cisárová (1927)
Naša milovaná mama, babka
a prababka Barbora Cisárová, rod.
Pomšahárová, nás navždy opustila
8. decembra vo veku 82 rokov. Ďakujeme rodine, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a rozlúčku na jej poslednej
ceste. Smútiaca rodina.
Rok uplynie 25. januára, kedy ma
navždy opustila moja milovaná
manželka Martuška Kubicová.
S láskou spomína manžel Milan
a ostatná rodina.
Často prichádzame k Tvojmu hrobu, postojíme, spomíname na lásku
Tvoju. Už dva roky chýbaš medzi
nami, odišiel si náhle a my sme
zostali sami. Stíchlo Tvoje srdce
aj Tvoj hlas, no zostali spomienky
v nás...
Už navždy ti prestali hviezdy svietiť a slnko ťa hriať,
ale tí, čo ťa úprimne milovali, neprestanú na Teba
spomínať. Len kytičku kvietkov na hrob ti môžeme
dať a v plameňoch sviečok na Teba spomínať. Zavrel
si oči, srdce prestalo biť, aj keď sa ti tak veľmi chcelo
žiť. Odišiel si so slovami Mám vás rád a zbohom.
V očiach slzy, v srdci bôľ, prečo len osud taký krutý bol. Dňa 28. novembra uplynuli dva roky, kedy
nás vo veku 46 rokov navždy opustil môj milovaný
manžel a otec Viktor Šimon. Tí, ktorí ste ho poznali

ďalšie. ČR, nevhodné do 10 r., 90 min.
Vstupné: 2,20 eur
12. utorok SIROTA
Tragická strata nenarodeného dieťaťa má katastrofálny dopad na rodinu. S príchodom siroty sa
stane niekoľko veľmi zvláštnych udalostí. Mysteriózny thriller. USA/Kanada, nevhodné do 15 r.,
123 min.
Vstupné: 2,30 eur
14. štvrtok OPERACE DUNAJ
Operácia Dunaj bol krycí názov pre inváziu vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa v auguste
1968. Pl/ČR, nevhodné do 12 r., 104 min.
Vstupné: 2,50 eur
15. piatok COCO CHANEL
Skutočný príbeh Gabrielle Coco Chanel od malého dievčatka až po úžasný triumf v žiari svetiel
Paríža. V hlavnej úlohe Audrey Tautou. Fr., nevhodné do 12 r., 105 min.
Vstupné: 2,20 eur
16. 17., sobota – nedeľa ASTRO BOY
Bol stvorený pre napínavé dobrodružstvá, ktoré
môže prežiť len on. Hongkong /USA, nevhodné
do 12 r., 100 min. čes. dabing
Vstupné: 2 eurá
18. 19., pondelok - utorok
MUŽI V RUJI
Veselá komédia o veľkých veciach na malom

a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti a ostatná rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život, aj nás. Odišla si od nás,
my sme zostali v žiali, no navždy
budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa
milovali. Dňa 23. januára uplynie
rok, čo nás navždy opustila naša
milovaná dcéra Katrin Mészárošová, na ktorú s láskou spomínajú rodičia, bratia
a celá rodina.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát
denne spomíname. Márne ťa však
naše oči hľadajú, márne nám po
tvári slzy stekajú. Čas plynie, slzy
vánok suší, no bolesť v našich srdciach neutíši. Dňa 2. januára sme
si pripomenuli 1. výročie úmrtia
našej milovanej mamičky a babičky Terézie Guldanovej, rod. Nádaskej. Kto ste ju poznali, venujte
jej prosím tichú spomienku. Nezabúdame. S láskou
spomína dcéra Henrieta s rodinou a ostatná blízka
rodina.
Dňa 15. januára si pripomíname
5. výročie úmrtia našej mamičky
Rozálie Pudmerickej, rod. Tengeriovej. So smútkom a láskou v srdci
spomínajú syn a dcéra.
Dňa 3. januára uplynie rok od
úmrtia našej drahej Mariky Petruchovej. S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

mieste, o veľkej politike, veľkých citoch a veľkom
umení. ČR, nevhodné do 12 r., 119 min.
Vstupné: 2,50 eur
21. štvrtok BABYLON A.D.
Mafia vydáva vysoko riskantný rozkaz: eskortovať nebezpečnú ženu Auroru z Ruska priamo do
New Yorku. Akčný sci-fi film. USA/Fr., nevhodné
do 15 r., 90 min.
Vstupné: 2,50 eur
22. piatok
OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY
Animovaný rodinný film o tom, ako to bude na
svete, keď pečené holuby budú lietať do „huby“!
USA, vhodné pre všetkých, slov. dabing, 90 min.
Vstupné: 2 eurá
23. 24.,sobota – nedeľa
ROZORVANÉ OBJATIA
Režisér Pedro Almodovar sa vracia so skvelou
drámou s Penelope Cruz v hlavnej úlohe. Šp., nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 2,50 eur
25. pondelok ČÍSLO 9
Animovaný sci-fi film od tvorcov Predvianočnej
nočnej mory, ktorý poteší najmä dospelých.
USA, nevhodné do 12 r., 79 min.
Vstupné: 2,50 eur
26. utorok RICKY
Stretnutie dvoch obyčajných ľudí spôsobí, že sa
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zrodí magický cit - láska. Z tej sa narodí neobyčajné dieťa Ricky. Fr./Tal., nevhodné do 12 r., 90
min.
Vstupné: 2,50 eur
28. štvrtok NEZVRATNÝ OSUD 4
Pokračovanie úspešnej série o tom, ako sa skupina mladých ľudí vyhne smrti a tá si ich jedného
po druhom aj tak vyhľadá. Dá sa smrti uniknúť?
Horor. Thriller. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,30 eur
30. 31. a 1 febr. sobota - nedeľa - pondelok
TWILIGHT SÁGA: NOV / SÚMRAK 2 /
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet, pokračuje!
Romantický horor. USA, nevhodné do 12 r., 130
min.
Vstupné: 3 eurá

11

Vylovil kapitálnu ŠŤUKU
Raritný úlovok sa podaril hospodárovi
Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Senci Gáborovi Vinczemu,
ktorý na Slnečných jazerách pri hoteli
Amur ulovil 106 centimetrov dlhú a dvanásť kíl vážiacu šťuku.
Ako uviedol, podobný úlovok sa podaril
pred zhruba 20 rokmi. Chytal na živú rybičku, keď umením je nájsť miesto v jaze-

re, kde sa také kapitálne ryby zdržiavajú.
Na tento úlovok čakal približne pätnásť
minút, zhruba rovnako však trvalo, kým ju
z jazera vybrali. Šťuka urputne bojovala...
Našli v nej ďalšiu, asi 50-centrimetrovú
šťuku. „Netreba sa čudovať, šťuka je kanibal,“ komentoval so smiechom spokojný
G. Vincze.

Navštívili dôchodcov
V DOMOVOCH

Darcom úprimná vďaka

(el)

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
10. nedeľa o 15.30 hod. LOVE AND DANCE
Zábavný i dynamický film pre mladých ľudí je nabitý energiou. Pl., nevhodné do 12 r., 123 min.
Vstupné: 2,50 eur
17. nedeľa o 15.30 hod. ASTRO BOY
Bol stvorený pre napínavé dobrodružstvá, ktoré
môže prežiť len on. Hongkong/USA, nevhodné
do 12 r., 100 min. čes. dabing
Vstupné: 2 eurá
24. nedeľa o 15.30 hod.
OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY
Animovaný rodinný film o tom, ako to bude na
svete, keď pečené holuby budú lietať do „huby“.
USA, vhodné pre všetkých, slov. dabing, 90 min.
Vstupné: 2 eurá
31. nedeľa o 15.30 hod.
TWILIGHT SÁGA: NOV / SÚMRAK 2 /
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet, pokračuje!
Romantický horor. USA, nevhodné do 12 r., 130
min.
Vstupné: 3 eurá
Kultúrne podujatia: kinosála
27. 1. streda o 19. hod.
Szirmai-Bakonyi: Mágnás Miska - opereta
v troch dejstvách v podaní Divadelného občianskeho združenia Teátrum z Komárna
2010. 01. 27. 19.00
Szirmai-Bakonyi Mágnás Miska - operett 3 felvonásban a révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás előadásában
Vstupné: 5 eur
29.1. piatok o 19.hod.
„Szegedín tour“ alebo varíme s tetou Márgit
Účinkujú: Peter Batthyany, Ivan Macho (špeciálny
hosť Prco :-) a Michal Gečevský.
Vstupné: 10 eur
Kultúrne podujatia: Labyrint
4.1. – 29.1.
Galéria LABYRINT: výstava obrazov a inštalácií
Klubu výtvarníkov SC na tému: KOMUNIKÁCIA,
MsKS - 2. posch.
Vstup: voľný
20.1. streda o 18.30 hod.
BESEDA o zelených potravinách s Mgr. I. Novotovou a E. Balogovou
Relax centrum - 2. posch. MsKS
Vstup: voľný

Viceprimátorka Helena Nemcová s Alžbetou Bondorovou zo sociálneho oddelenia
pri príležitosti blížiacich sa vianočných
sviatkov navštívili v Domove dôchodcov
v Stupave ôsmich Senčanov. Pospomínali si na život v Senci, povypytovali sa,
čo je v ich bývalom bydlisku nové, čo sa
vybudovalo, resp. sa plánuje v budúcom
období. Boli veľmi šťastní a spokojní,
že Senčania na nich nezabudli napriek
tomu, že niektorí sú v tomto zariadení už
viac ako dvadsať rokov. Potešili sa aj balíkom so sladkosťami a ovocím. Zástupcovia mesta navštívili aj seniorov zo Senca
v Domove dôchodcov v Košútoch.
(r)

Posledný vlaňajší hromadný odber krvi zorganizoval Miestny spolok SČK 10. decembra v Stredisku sociálnych služieb v Senci.
Prišlo 54 tých, ktorí chceli darovať krv, osem
z nich na základe lekárskeho vyšetrenia krv
darovať nemohli. Krv darovali:
Mária Ballayová (35-krát), Libor Bódy (54),
Igor Bolek (2), Martina Borisová (21), Stanislav Botka (81), Imrich Csenkey ml. (9),
Daniel Čambal st. (90), Ladislav Čermák
(88), Daniel Došek (4), Ing. Anna Ďurišová
(45), Ján Fondrk (67), Mariana Galovičová
(36), Mária Glavaničová (36), Mgr. Martina
Grambličková (8), Roman Guoth (18), Boris
Hlavata (7), Alojz Hlavatý (69), Ladislav Horváth (17), Mgr. Erika Horváthová (6), Zuzana
Horváthová (4), Marian Kolenčík (4), Renata Kolenčíková (11), Štefan Kolozsvári (41),
Lýdia Kostková (78), Ľubomír Mikulášových
(17), Blanka Olleová (19), Ondrej Ožvald (5),
Peter Petruch (11), Mária Práznovská (47),
Mgr. Anna Riková (25), Miroslav Smrtič (4),
Ondrej Surmák (48), Ľudovít Szalay (2), Ján
Šavel (49), MUDr. Pavol Šilhár (82), Marian
Šturik (4), Michaela Šuplatová (4), Katarína
Ujjová (49), Albert Varga (41), Jana Voberová (2), Miroslav Vrablic (13), Martin Zelman
(3), Vladimír Zemčík (5), Jozef Zmajkovič
(68), Pavol Zsigmond st. (29), Michal Žák
ml. (23). Za darovanú krv úprimne všetkým
ďakujeme!
(r)
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Együtt nyújt erőt
Csak gyűlölet ne, csak széthúzás ne!
átka a létnek, átka a jónak!
ne légy széttépő, árt ez a kornak,
inkább köss össze, együtt légy vele!
múltunk a tanú, nem voltunk együtt,
tanuljunk végre, csak a jót tegyük!
Kössön a nyelvünk, kössön a hitünk,
ezer szív együtt, csak így lesz siker!
nyelv és a jó nép: örök hű iker,
együtt nyújt erőt, így él, mit vittünk,
ne bonts egységet, hisz egy rossz alma
bomlaszt gonoszul, ez a hatalma.
Csak az az ember, ki teszi, érti,
mi az az egység, csak ennek szolgál,
nem önimádó, szíve nem holtág!
nem vonul külön, a jót nem sérti!
és végre tudja, nem az én a szent,
mert a több erő - az egység vezet!
Néha oly nehéz legyőzni magunk,
de le kell győzni közös szent célért,
így lehet élni együtt a népért,
örök hűséggel védfalat rakunk
és felfogni jól – az él meg jövőt,
ki nem szaggatja: EGYSÉGET, ERŐT!
Mgr. Katona Roland

Tradičné VIANOČNÉ trhy
Tradičné vianočné trhy sa uskutočnili v ZŠ
s VJM A. M. Szencziho v piatok 27. novembra a vytvorili predvianočnú náladu nielen
deťom, ale každému, kto školu v ten deň
navštívil. Príprava vianočného tovaru sa
začala už začiatkom októbra.
Pani učiteľky a deti pripravovali ozdoby
z modelovacej hmoty, z prírodných materiálov, papiera i zo skla, aby okúzlili každého. Trhy sa začali krátkym programom
detí, ktorý všetkých doviedol do zázračných krajín. Po ňom sa deti mohli zúčast-

niť na jednotlivých skupinových prácach,
kde spoločne kúzlili tie najkrajšie ozdoby
na vianočný stromček a na vianočný stôl.
Najväčšou atrakciou bol skákací hrad, ktorý dali k dispozícii zamestnanci Via Nova.
Kým sa deti zabávali, učitelia ponúkali občerstvenie.
O tom, že sa deti cítili dobre, svedčili ich
žiariace očká. Na chodbách školy sa ozývala vianočná hudba, v očakávaní vianočných sviatkov všade vládla vianočná nálada.
Mgr. Nagyová Katarína

Karácsonyi VÁSÁR
A harmadik alkalommal megrendezett
karácsonyi vásár, mely 2009. november
27-én, pénteken volt, ismét kellemes, ünnepélyes hangulatot teremtett a Szenczi
Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában.
Az előkészületek már októberben elkezdődtek. A tanító nénik és a gyerekek folyamatosan készítették a szebbnél szebb
tárgyakat. Készültek gipszképek, asztali
díszek, tobozfigurák, mécsestartók, üdvözlőlapok, fenyődíszek, melyek közül nehéz volt a választás.
A rendezvény rövid műsorral kezdődött,

melyen a gyerekek is bemutatkozhattak.
Elutazhattak Mikulás országába, majd karácsony jelképeit bemutatva fejezték be
kis előadásukat.
Mi, pedagógusok annak örültünk, hogy
nem volt hiábavaló a sok munka. Az iskolában e délutánon hangos gyermekzsivaly, karácsonyi zene visszhangzott. Mindenkit elárasztott a karácsony hangulata,
az öröm, a boldogság. Hiszen az advent
négy hete is erről szól beleértve a várakozást, ami az év legszebb ünnepéhez,
a KARÁCSONY hoz röpít.
Mgr. Nagyová Katarína

Spomínali V KNIŽNICI

Emlékest a szenci könyvtárban

Tri knihy, traja autori a pekný počet poslucháčov charakterizujú
podujatia usporiadané spolu s OV a MO Csemadoku a Mestskej
knižnice v Senci. Knihu povestí a mýtov Matúšovej zeme detským
čitateľom predstavil autor z Jelky Károly Fellinger. Deťom porozprával zaujímavé príhody, ktoré zažil počas svojej zberateľskej činnosti.
Rozprávkovú knihu Mrkva, záchrankyňa života od nebohého pedagóga, redaktora a šéfredaktora detského časopisu Tücsök Árpáda
Balajtiho prezentoval spisovateľ, vydavateľ a rodák z Rece József
Poór. Kniha je zvláštna tým, že prvá rozprávka je okrem maďarského jazyka napísaná aj v jazyku slovenskom, cigánskom, anglickom,
francúzskom a nemeckom.
Pri príležitosti tridsiateho výročia
smrti seneckého katolíckeho kňaza a básnika Jenő Farkasa v knižnici usporiadali aj spomienkový
literárny večer. O tom, že básnik
žije aj „v mladých srdciach“, svedčia recitátori základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
ktorí predniesli kyticu básní zo
zbierky Válogatott versek (Vybrané verše). Jeho miesto v maďarskej poézii na Slovensku hodnotil
katolícky farár, redaktor katolíckeho týždenníka Remény László
Parák z Vrakúňa. A prítomní Senčania si s láskou spomínali na farára, priateľa, ktorého príchod do
Senca zo služobného miesta Veľkého Medera znamenal v ich ulici
vždy sviatok.

Három könyv, három szerző és szép számú hallgatóság – ez jellemezte a Városi Könyvtár, a Csemadok Szenci Területi Választmánya és városi szervezete közös rendezvényeit decemberben.
Fellinger Károly, jókai író – költő a Hajléktalan búzavirág című szép
gyermekkönyvét mutatta be a magyar tanítási nyelvű alapiskola
kisdiákjainak. A mátyusföldi mondákat és hiedelmeket tartalmazó
szép kötetből ízelítőt adtak a gyerekek, az író is elmondta érdekes
történeteit a gyűjtéssel kapcsolatban. A tíz éve elhunyt pedagógus,
ujságíró, Balajti Árpád a Tücsök című gyermeklap főszerkesztőjének meséit gyűjtötte csokorba Poór József író, könyvkiadó. Az életmentő sárgarépa című meséskönyve könyvristkaságnak is számít,
címadó meséje a magyaron kívül
még öt, - szlovák, cigány, angol,
francia és német fordításban is
olvasható.
Halálának harmincadik évfordulója alkalmából emlékeztünk a
szenci katolikus papköltőre Farkas Jenőre. A Remény katolikus
hetilap munkatársa a nyékvárkonyi Parák László atya méltatta
a költő munkásságát, irodalmi
jelentőségét. A résztvevők pedig
szeretettel , kedves történetekkel
emlékeztek a jóbarátra, az utcabelire, aki, ha hazajött, ünnep
volt. Válogatott versek című kötetéből a Kincskeresők modtak verseket az esten, így elmondhatjuk,
„ifjú szívekben“ él költészete.
(pm)
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Spievajúca HEREČKA u radošincov
Senčanka Andrea Sabová (24),
ktorá na Vysokej škole múzických umení študuje v 4. ročníku, je na roztrhanie. Po tom,
ako nedávno získala úlohu
Márie v hre Mám okno na doskách Radošinského naivného
divadla, dostala ďalšiu jóbovku. Bude hrať hlavnú úlohu
v predstavení Radúz a Mahuliena v martinskom Slovenskom komornom divadle.
Ako ste sa dostali k radošincom?
-Cez konkurz. Hľadali spievajúcu herečku, či herca, a tak
som si povedala, že by bolo
fajn nielen hrať, ale aj spievať.
Na konkurz prišlo do stovky
záujemcov. Najhoršie bolo
čakanie na výsledok. A potom
prišla ponuka. Teraz to znie
veľmi jednoducho, no vtedy to
bol jeden veľký stres. V hereckom povolaní sa človek k práci
dostane len takýmto spôsobom, a to aj keď herectvo robí
už roky. Nie je to ľahké povolanie.
Boli začiatky v tomto divadle
ťažké?
-Skôr dosť rozlietané pre nedostatok času. V tom období som točila aj seriál Rádio
Fresh a, čo bolo najhoršie,
skúšala som aj v škole divadelnú hru a skúšky som mala
v rovnakom čase. Ale keď sa
chce, dá sa všetko. Samotné
skúšanie bolo veľmi príjemné
aj vďaka kolektívu. Bolo to iné,
ako vo veľkom divadle, kde sa
herci po predstavení pomaly

Predstavením Mám okno sa niesli salvy smiechu, nútilo však aj
zamyslieť sa. Hra je o ľuďoch, o ich starostiach, o obyčajných veciach. Je o starom človeku (Stanislav Štepka), s ktorým sa nechce
rozprávať jeho syn, žijúci s manželkou a dvoma dcérami neďaleko
neho. Starec preto komunikuje aspoň so svojou imaginárnou,
dávno zosnulou ženou. A tak vzniká rad komických situácií. Andrea
Sabová (na foto vpravo) hrá jeho vnučku Máriu.

ani nepozdravia.
V predstavení ste hrali aj na
flaute...
-Moje flautové sólo? (smiech).
Na konkurze som uviedla, že
ako tak viem hrať na flaute, no
zrazu ma začlenili do kapely tohto divadla, dostala som
svoje (nie najjednoduchšie)
flautové party v notách a zistila som, že z nich viem zahrať
asi tri noty. Na maturitu som
sa menej pripravovala, ako na
môj flautový výstup, a s notovými zápismi piesní a tabuľkou
hmatov (bez ktorej by som sa
nepohla) som rodila notu po
note. Do premiéry som však
„porodila“, a naučila sa hrať.

Čím predovšetkým sa líši
toto predstavenie od tých,
v ktorých ste hrali doteraz?
-Radošinské divadlo má špecifický štýl. Veľký dôraz sa kladie na hudobnú zložku, no nie
je to muzikál. Herectvo je tam
zas ladené skôr do komickosti. Tak vzniká celý rad vtipných
postavičiek, vďaka ktorým sa
smejete, ale i plačete. Sú to
také smutno-smiešne predstavenia.
Učíte sa texty ľahko?
-Text sa nikdy neučím. Vždy sa
na mňa nejako nalepí (smiech).
Kým sa vôbec dostaneme na
javisko, máme čítačky textu
a potom, na javisku, máme text

Majme spoločné CIELE
Vianočná akadémia ZŠ Mlynská pod názvom Majme spoločné ciele mala úspech. Kinosála kultúrneho domu bola
preplnená, každý bol zvedavý
na svoje dieťa či vnúča. Do
programu sa zapojili nadaní
žiaci prvého aj druhého stupňa, sálou sa niesol nielen potlesk, ale i hlasné pokriky. Bavili sa všetci. Program trval pol
druha hodiny, žiaci predviedli
20 rôznych čísiel, ktorým do-

minovala pekná choreografia,
zaujímavý scenár. Striedali sa
tance, piesne, vianočné pásma. Veľký úspech mal napr.
country tanec, ktorý s prváčikmi z 1. A za tri hodiny nacvičila
učiteľka Terézia Grigová. Dlho
znel potlesk aj po latinskoamerických tancoch, v ktorých sa
predviedla Janka Beňušková
s partnerom.
(el)
foto Ján Lauko

tiež k dispozícii. A okrem tohto
máme predsa pamäť, ktorá do
hlavy text uloží spolu s akciou
na javisku. Niekedy však stačí
počúvať partnera a odpovedať
mu, to je najprirodzenejšie.
Ste v štvrtom ročníku VŠMU,
v triede Milky Vášáryovej.
Koľko vás je v krúžku?
-Jedenásť, pôvodne nás bolo
pätnásť, ale niektorí to vzdali.
Zloženie je netradičné: sedem chlapcov, štyri dievčatá
a z toho jedna černoška a jedna Maďarka. Rozumieme si a
trávime spolu veľa času, až by
som povedala takmer všetok.
Kde všade hráte a aké postavy?
-Hosťujem v SND (Skrotenie
zlej ženy - Bianca, Dom v strání
- Dorica Zorkovičová), na Malej
scéne VŠMU (Boh, 3000 ľudí,
Svetonápravca), RND (Mám
okno), v televíznom seriáli Rádio Fresh som hrala recepčnú
Scarlet, objavila som sa však
aj v ďalších. Navyše dabujem.
Zmenili ste sa za tie roky, čo
ste na VŠMU?
-Nie, len som isté veci pochopila. Viacerým táto škola vzala ideály o umení, o divadle.
Mne nie, ja ešte stále dokážem
snívať (aj sa tomu čudujem).
Pravda je však, že nič človek nedosiahne len tak, musí
na sebe tvrdo makať a žiaľ v tomto povolaní to ani potom
nemusí dosiahnuť, ak nemá aj
kus šťastia. Som vďačná, že
sa mi zatiaľ darí, no som len na
začiatku cesty.
Eva Lauková
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Angličtina ZÁBAVNOU formou
Na ZŠ Mlynská žiakov nadchli pre cudzí jazyk dvaja zahraniční lektori

a činností, ktoré podporovali
rozvíjanie ich jazykovej zručnosti. Na konci kurzu dostali
certifikáty o jeho absolvovaní.
A aké sú ohlasy žiakov a učiteľov? Žiaci boli nadšení. Niektorí by bez váhania pokračovali,
ďalší sa pýtajú, či sa kurz bude
opakovať. Všetci si lektorov obľúbili a tešili sa na ich hodiny.
Ako uviedla učiteľka angličtina
na tejto ZŠ Katarína Bariaková,
„určite plánujeme projekt N.T.E

School uskutočniť aj v budúcnosti. Aj rodičia žiakov si uvedomujú potrebu jazykovej gramotnosti svojich detí. Veľmi pozitívne je aj to, že deti nemusia
cestovať na kurzy do zahraničia,
aby sa stretli s angličtinou.“
Pedagógovia dúfajú, že takýto
projekt budú môcť v budúcnosti zapracovať aj do vyučovania
ďalších cudzích jazykov.

Prioritou Základnej školy Mlynská sú cudzie jazyky. Všetci
vieme, že ovládať cudzí jazyk
je dnes pre deti a ich budúce
uplatnenie sa na trhu práce
nevyhnutnosťou. A práve preto
v škole počas piatich dní vyskúšali novinku, keď žiaci komunikovali s dvoma lektormi, ktorých
rodným jazykom je angličtina.
Absolvovali 30, resp. pätnásť
lekcií angličtiny (tí menší). Každý deň mali šesť (alebo tri) vy-

učovacích hodín iba v angličtine. Žiakom, rozdelených do
skupín podľa vekových kategórií, tak nové zážitky a skúsenosti s týmto jazykom sprostredkovali lektori zo Škótska a Veľkej
Británie.
Mali jedinečnú príležitosť hovoriť po anglicky v reálnej situácii,
mali sprostredkované zážitkové učenie jazyka zábavnou
formou. Výborne to zvládli aj tí
najmenší. Dni boli plné aktivít

Alma mater
OSLAVUJE

Akoby tých 25 ROKOV ani nebolo

Už niekoľko mesiacov sa o tom
pošepkáva, že mladica - ZŠ Tajovského, oslavuje čo nevidieť
45 rokov. Pre ženu je to vek
mladosti, pre muža najlepšie
roky, ale pre školu? Je to vek,
ktorý hovorí o tom, že je tu ešte
veľa rezerv a že tento gigant,
o ktorom hovoríme, má pred
sebou ešte veľa, veľa rokov
tvorivej práce, napriek tomu,
že už veľa dokázal. Už niekoľko
generácií žiakov vyprevadil do
juniorského sveta, vystriedal
množstvo pedagógov a vylepšil svoj exteriér a interiér.
Do povedomia širokej verejnosti sa táto škola dostala aj vďaka
tomu, že je najväčším kolosom
široko-ďaleko a už viac ako pätnásť rokov funguje pod tvrdou,
ale ľudskou rukou riaditeľky
Mgr. Boženy Venerčanovej.
Čo popriať našej oslávenkyni? Aby ešte veľa rokov bol 6.
január sviatkom, na ktorý sa
nezabúda, aby si na jej sviatok
spomenuli všetci, ktorí majú
k nej vzťah a pekné spomienky. Prajeme všetko najlepšie
a „Živijó!“

Pomaturitné stretnutia absolventov stredných škôl nie sú
ničím výnimočným, ale tried zo
základných škôl, ktoré sa po
rokoch stretli či stretávajú, tak
tých je pomenej.
Dňa 14. novembra sa nestretla
jedna trieda, ani dve, ale dokonce všetky štyri triedy z celého
ročníka, ktorý končil Základnú školu na Tajovského ulici
v Senci v roku 1984. Svojou
prítomnosťou nás poctili aj naše
pani triedne učiteľky - Antalová, Horváthová, Šalkovičová
a Füreková, ktoré nás, čerstvých štyridsiatnikov či takmer
MonSkov štyridsiatnikov, i po rokoch bez

zaváhania oslovovali krstnými menami... To my sme mali
občas problém priradiť meno
známej tvári, občas sme sa tvárili, že to nemôže byť tá či ten,
s ktorým som sedela v jednej lavici alebo naopak. Stačil jeden
pohľad a všetko nám na našich
pamäťových diskoch začalo naskakovať, ako keby tých 25 rokov ani nebolo.
Bol to večer spomienok - na
detstvo v Senci, ktorého ulice
zneli detským krikom, na naše
školské a uličné kamarátstva,
na vybíjanú a iné spoločné hry,
na popoludnia strávené na bicykloch a ihriskách, výlety za

(el)
foto Ján Lauko

šípkami a bazou do martinského lesíka…, na čas priateľstiev,
z ktorých mnohé pretrvali až
dodnes. Bol to večer spomienok na školu, na učiteľov, na príbehy zo školských výletov, na
dni, keď sme cítili krivdu celého
sveta, ale najmä na dni plné
žartov prameniacich v detskej
nevinnosti. Vraj sme boli dobrý
ročník, boli sme aktívni, všestranní, súťaživí, družní, neboli
sme zákerní ani sebeckí, také
celkom dobré deti. :-)
Možno to bolo aj preto, že sme
chodili na dobrú školu, mali
sme skúsených učiteľov, trpezlivých rodičov a veľmi veľa príležitostí ukázať, že sme úspešní
v športe, jazykoch, matematike,
vo fyzike, v chémii, umení a vo
všeličom inom.
Keďže ZŠ Tajovského si v týchto dňoch pripomína 45. výročie
založenia, radi by sme sa touto
cestou poďakovali všetkým našim učiteľom za ich krásnu, no
často nedocenenú prácu, za to,
že aj vďaka nim z nás, dúfame,
vyrástli dobrí ľudia.
Za žiakov, ktorí navštevovali ZŠ
Tajovského v r. 1976-1984 Iveta
Barková (Petrovičová), Patricia
Katonová (Maglocká)
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Futbalisti v domácich
PODMIENKACH

(dokončenie zo str. 16)

Nad možnosťou postupu do
vyššej súťaže sa zamýšľa aj
tréner Branislav Kriška, ktorý konštatuje, že v dôležitých
zápasoch, keď sa zdôrazňuje
slovo postup, zohráva svoju
úlohu aj psychika. „Na postup
budeme útočiť z prvej priečky, čo má svoje nevýhody,
nemôžeme od súperov čakať
otvorený futbal.“ Varuje pred
prílišným uspokojením, vie, že
favoritovi sa vždy hrá horšie.
Prízvukuje, že v jarnej časti
bude dôležitých prvý šesť zápasov, keď jeho zverenci hrajú
štyri doma a dva vonku. „Musíme zvládnuť úvod súťaže.
Aj keď slovo musíme nemám
rád...“
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ZIMNÉ MEDAILY
pre mladého plavca
Ďalšie medaily si vyplával Alexander Rekoš (12). Na posledných pretekoch roku 2009 - Zimných majstrovstvách Slovenska
mladších žiakov, ktoré sa konali
začiatkom decembra v Nových
Zámkoch, získal päť medailí.
Preteky zvládol napriek prejavujúcej sa viróze. Zlato dosiahol

v štafete na 4 x 50 m polohové
preteky, na striebornej priečke
skončil v pretekoch na 100 m
motýlik. Získal tri tretie miesta:
200 m prsia, 400 m polohové
preteky a v štafete na 4 x 50 m
voľný spôsob. Cez sviatky oddychoval a maškrtil, s tréningami
začína od 4. januára.
(el)

Do postupového cieľa by mužstvu mal napomôcť aj Ján
Najman, ktorý na jeseň prišiel
z Petržalky. V zápasoch bol
prínosom nielen svojimi dôležitými gólmi, ale aj prístupom
k povinnostiam, zapadol do
kolektívu. Len aby sa mu vyhýbali zranenia.
Tréner sa spolieha aj na skúsenú stopérsku dvojicu Peter
Polgár a Radoslav Kunzo, ale
aj na ďalších hráčov, u ktorých
oceňuje bojovnosť.
Seneckých futbalistov čaká
ťažká jar a počas nej pätnásť
zápasov. Dovtedy však musia
prejsť zimnou prípravou, čo-to
napovedia zápasy s kvalitnými
súpermi.
Eva Lauková

VYSKÚŠAJTE powerjogu
Cvičebný štýl powerjoga je založený na
pravidelnom opakovaní základných jogových pozícii (ásan), ktoré dynamicky nasledujú za sebou. Je to súbor pozícií kombinovaných do systému sily a natiahnutia. Hodí
sa pre tých, ktorí nechcú striktne dodržiavať jogové pravidlá a nariadenia, ale chcú
cvičiť, zároveň im však nevyhovujú rýchle
aerobné športy.
Powerjoga je vhodným kompenzačným
športom popri iných športoch a je určená
pre tých, ktorí chcú mať zdravé telo i myseľ.
Je to intenzívne cvičenie zamerané na roz-

voj sily, flexibility a duševnej koncentrácie.
Psychická pohoda, pokoj a relaxácia sú až
na druhom mieste.
Základným predpokladom pre správne cvičenie je dýchanie. Vzhľadom k náročnosti
pozícií je vhodná pre zdravých ľudí!
Powerjoga dáva každému priestor vytvoriť
si vlastnú cestu predovšetkým cez fyzickú
aktivitu silové cvičenie. Posilňuje a naťahuje
práve tie svaly, ktoré tvoria základ všetkých
našich pohybov: panvové dno, vnútorný
svalový stabilizačný systém, centrum tela.
Powerjoga si požičala pozície z klasickej

jogy a upravila ich do systému sily, v súčinnosti s pravidlami rehabilitácie a strečingu.
Možno práve táto cvičebná metodika
bude vyhovovať tým, ktorí majú nedostatok pohybu a energie.
Do cvičenia sa môžete zapojiť v Labyrinte Mestského kultúrneho strediska
v Senci vo štvrtok o 19.30.hod. Z hygienických dôvodov je dôležité mať na cvičenie vlastnú jogovú podložku.
Informácie: 0903 135 613
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Futbalisti v DOMÁCICH podmienkach
Futbalisti SFM Senec, ktorých cieľom je postúpiť do
1. ligy, po skončení jesennej
časti majstrovskej súťaže
trénovali do 4. decembra,
s prípravou na jarnú časť
2. ligy Západ začnú 11. januára.
Po sviatkoch ich tréneri postavia na váhu... Ako v tejto súvislosti uviedol predseda klubu
Ing. Alexander Matlák, každý,
kto chce hrať, si musí kondíciu
i hmotnosť udržať. „Verím, že
si to ustrážia.“
Zimná prestávka je dlhá, súťaž sa začína až 13. marca,
Senčania hrajú s Vrábľami. „Pripravovať sa budeme
v domácich podmienkach, tie
máme ideálne, bolo by zbytočné cestovať inam. V rámci
deväťtýždňovej prípravy absolvujeme zápasy na ihrisku
v areáli Strednej odbornej školy v Senci. Z dvanástich stretnutí - okrem jedného - hráme

Vľavo Matej Kováč, stredný ofenzívny záložník SFM.

všetky s mužstvami Corgoň
ligy, resp. 1. ligy. V poslednom zápase pred začiatkom
súťaže otestujeme mužstvo
v súboji so Zvolenom, ktorý

foto Ján Lauko

rovnako hrá 2. ligu (východ,
pozn. red.).
Do prípravy v januári by sa
podľa predsedu mali zapojiť už aj Chorvatovič, ktorý je

po operácii členka a Brezík,
tomu zas operovali koleno.
„V príprave sa objaví aj ďalší
náš odchovanec, z dorastu
príde Imrich Bedecs, hrajúci
na poste stredného záložníka.
Do mužstva seniorov zapájame už šiesteho odchovanca,“
povedal A. Matlák.
Káder SFM zostáva v pôvodnom zložení, zatiaľ žiadny hráč
neavizoval, že by chcel odísť.
Seneckí hráči zimujú na prvej
priečke, ale ako vraví predseda, úplne v pohode sa nemôžu cítiť. „Bolo reálne nazbierať
v jesennej časti ligy o štyri
body viac, mohli sme lepšie
spávať. Postupový cieľ je náročný po každej, aj finančnej
stránke. Aj z iniciatívy primátora sa 18. januára uskutoční
stretnutie s podnikateľmi, kde
bude rezonovať téma súčasnosti a budúcnosti seneckého
futbalu, jeho finančného zabezpečenia.“
(pokračovanie na str. 15)

Federácia ocenila MOTOKLUB Senec
Úspešných motocyklistov z Motoklubu Senec prijal primátor
Karol Kvál. Okrem úspechov
na náročných motokrosových
tratiach bodovali koncom roka
aj na poli športovo-spoločenskom. Slovenská motocyklová
federácia, pod hlavičkou ktorej
sa preteky jazdia, udelila seneckému klubu cenu za najlepšie
usporiadané slovenské preteky
v seriáli Malokarpatského pohára, ktoré sa konali na výborne
pripravenej trati v areáli bývalej
seneckej
tehelne začiatkom
júna. Primátor ocenil reprezentáciu mesta aj prácu usporiadateľov a pretekárov, predovšetkým Igora Podmanického st.
So svojím tímom nielenže stihol
výborne pripraviť preteky, ale
vo svojej seniorskej kategórii
aj zvíťazil. Vtedy 10-ročný Jarko Antalič skončil na 3. mieste,
Igor Podmanický ml. v kategórii
MX1 do 500 cm3 na 8. priečke,
dobre si viedli aj super seniori
Ján Rohár a Štefan Kamenár
a v triede hobby Jozef Časný.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Motocyklisti si na stretnutí aj zaspomínali na rôzne veselé príhody, primátor od nich dostal sošku jazdca a album z ocenených pretekov. Zľava pretekári Jozef Časný, Ján Rohár, Igor Podmanický ml. a Igor
Podmanický st.

