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Ľudia zababušení do vetroviek, s čiapkami a rukavicami aj teplými šálmi postávali na
brehu či pri vypílenom bazéne. Niektorí sa korčuľovali, iní hrali hokej. Prišli sa však
pozrieť aj na otužilcov, ktorí sa v pravej zimnej atmosfére kúpali v ľadovej vode Slnečných
jazier. (viac na str. 4)
foto Ján Lauko

MESTO má vyrovnaný rozpočet
Zatiaľ čo vo viacerých
slovenských mestách sa
trápia s nesolventnosťou
a nadmernou zadlženosťou, mesto Senec vstúpilo
do nového roku bez finančných problémov s vyrovnaným rozpočtom takmer
14 mil. 950-tis. eur (príjmy
a výdavky sú v rovnakej
výške).
Jedným z tých, ktorí dostali osvedčenie o funkcii poslanca mestského zastupiteľstva od predsedu volebnej komisie Ing. Lászlóa
Vojteka, CSc. (vľavo) a zložili sľub do rúk primátora mesta Karola
Kvála (v pozadí), bol aj poslanec Mgr. Maroš Ožvald.

(viac na str. 5), foto Ján Lauko

Miestne DANE a poplatky
V súvislosti s plnením si daňovej povinnosti uverejňujeme príslušné
VZN. V porovnaní s minulým rokom došlo k zmene pri sadzbe za
využívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorového vozidla.
(viac na str. 6-9)

Sú v ňom zahrnuté príjmy
a výdavky, vrátane mimo
rozpočtových, aj na prenesený výkon štátnej správy.
O novom rozpočte rozhodli
mestskí poslanci na svojom
decembrovom
zasadnutí.
O dobrom stave financií mesta svedčí aj fakt, že napriek
finančnej a hospodárskej krí-

ze sa neškrtá z výdavkov na
činnosti potrebné pre občanov, v rozpočte sú zahrnuté
viaceré prospešné investície
a aktivity.
Podľa vedúcej odboru ekonomiky Ing. Janetty Matúšovej podstatnú časť príjmovej
zložky rozpočtu tvorí výnos
dane z príjmu
fyzických
osôb. Ide o viac ako 4 mil.
446-tis. eur (bývalá podielová daň zo štátneho rozpočtu). Došlo k zvýšeniu tejto
dane oproti predchádzajúcemu roku približne o tri
percentá. „Ostatné dane sú
tvorené približne na rovnakej
úrovni ako vlani.“
Z ďalších príjmov výnos dane
z nehnuteľnosti predstavuje
2 mil. 373-tis. eur.
(pokračovanie na str. 2)
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Schválili kúpu
BUDOVY
ministerstva
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom decembrovom zasadnutí kúpu nehnuteľnosti – budovy vzdelávacieho
zariadenia Ministerstva hospodárstva SR na Slnečných jazerách za cenu 132-tis. eur. Vychádzalo sa z ponuky na odpredaj
majetku štátu. Poslanci poverili
primátora Karola Kvála ďalšími
rokovaniami na ministerstve. Budova sa má využívať na sociálne
a iné účely.
(el)

Pozvánka
Klub dôchodcov pri MsÚ
v Senci pozýva svojich členov
na fašiangové posedenie
Termín:
9. februára (streda) o 16. hod.
Miesto:
SOŠ, Kysucká 14 (Montostroj)
Prihlásiť sa na posedenie
a členský príspevok v hodnote 3
eurá na rok 2011 môžete zaplatiť 24.,25.,26. januára medzi 14.
a 17. hod. v klube pre dôchodcov. Nezabudnite si priniesť so
sebou členskú legitimáciu KD.
Večera, občerstvenie a dobrá
hudba je zdarma. Do tomboly
môžete prispievať dobrovoľne
a svoje stoly môžete obohatiť fašiangovými dobrotami. Tešíme
sa na stretnutie s Vami.

Zľava Ing. Ján Maglocký, Ing. Mikuláš Bertók, Ing. Ivan Fendek
a Gyula Bárdos hlasovali na poslednom decembrovom zastupiteľstve o. i. za nový rozpočet mesta. Do novozvoleného zastupiteľstva sa však nedostali. Za odvedenú prácu sa im poďakoval aj
primátor Karol Kvál.
(dokončenie zo str. 1)

Nedaňové príjmy sú zhruba
na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch - viac ako
880-tis. eur. Objem nedaňových
príjmov z predaja nehnuteľností
vo vlastníctve mesta predstavuje 205-tis. eur.
Ráta sa s dotáciou (formou refundácie) 2 mil. 664-tis. eur na
projekty park oddychu, revitalizácia nám. II. etapa (pred po-

liklinikou), rekonštrukcia fasády
polikliniky a budovy mestského
kultúrneho strediska a projekt
eGovernment,
financované
z EÚ.
V rámci investičných akcií (celková suma 2 740- tis.eur ) je rozpočtované zateplenie polikliniky
vo výške 255-tis. eur, rovnako
zateplenie a fasáda kultúrneho
domu v sume viac ako 316-tis.
eur. Sumu 900-tis. eur má mesto

v rozpočte na II. etapu revitalizácie námestia, s miliónom eur sa
ráta na projekt eGovernmentu,
na dostavbu sociálnej ubytovne
je vyčlenených 135-tis. eur. Poslanci schválili aj príspevok pre
OZ Nezábudka 100-tis. eur .
Medzi neinvestičné činnosti patrí správa a údržba pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev, kde sa ráta s 323-tis.
eurami.
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 takmer 225-tis. eur.
Mesto ráta aj s výdavkami 274tis. eur na verejné osvetlenie, na
verejnú zeleň a údržbu mesta
394-tis. eur, detské ihriská 45tis. eur, ale aj 170-tis. eur na
digitalizáciu kina v kultúrnom
dome.
Navýšili sa finančné prostriedky
na údržbu škôl a školských zariadení na rozpočtovanú sumu
300-tis. eur. Na sociálnu oblasť
bolo schválených 378-tis. eur.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

STRETNUTIE s občanmi

Na tradičnom stretnutí predstaviteľov mesta a poslancov s občanmi - Okrúhlom
Helena Majorová, vedúca KD
stole boli hlavnými témami
výsledky komunálnych voInzercia
VN - JAZYKOVÉ KURZY lieb, ako aj odpočet úloh
z predchádzajúceho stretAnglický a nemecký jazyk
nutia a priority mesta.
pre dospelých
na ZŠ Tajovského Senec
Primátor Karol Kvál uviedol, čo
2 hodiny týždenne
sa podarilo splniť: V záhradPoplatok za kurz: 55,- €
kárskej osade pri Striebornom
(38 hodín, na hod. 1,44 €)
jazere mesto vybudovalo asfaltovú cestu, pretože už veľa
Zápis: 3. 2. 2011
Senčanov má v tejto lokalite
od 16,00 do 18,00
trvalý pobyt. Popri Pezinskej
na ZŠ Tajovského Senec
ceste je spravený chodník
a pre bezpečnosť chodcov sa
033/64 11 311
osadilo zábradlie.
0905 662 504
Primátor zdôraznil splnené
www.jazykovekurzyvn.sk
priority vytýčené v minulom
• Predám 4-izbový manzardový volebnom období. Do poprerodinný dom s prístavbou v Sen- dia dal vybudovanie Farského
ci na Trnavskej ul. 52, pozemok námestia, domu smútku, no10 árov. Kontakt: 0910 971 903, vej pošty, parkovísk. Spomenul aj zámery - nový projekt
0918 360 029

viacúčelovej hokejovej haly.
Na kritiku mestskej dopravy
uviedol, že také malé mestá
ako Senec vlastnú dopravu
nemajú, finančne sa to nedá
utiahnuť. „My sme vyšli občanom v ústrety a zadarmo jazdí
v Senci vláčik. Po pripomienkach občanov sa budeme
snažiť dopravu vylepšovať.“
V rámci diskusie sa František
Šušla obrátil k občanom v kinosále a opýtal sa: „Kde sú

noví poslanci, či nemajú záujem o úlohy a problémy mesta?“ Treba podotknúť, že z nových poslancov bol prítomný
Ing. Rudolf Bittner. Malému
počtu prítomných občanov sa
čudovala aj pani, ktorá sa prisťahovala z Ivanky pri Dunaji.
Ďalšia diskusia sa týkala aj
problémov dôchodov a možností zliav na kultúrne akcie.
Primátor prisľúbil pomoc.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Vľavo primátor Karol Kvál a poslanec - moderátor Gašpar Józan
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Ničivé vianočné PLAMENE

Otrasný pohľad sa naskytol
seneckým hasičom, keď ich
privolali k požiaru bytu na ôsmom poschodí v paneláku pri
pošte. Dymom bol zahalený
celý vchod, viditeľnosť bola
nulová. Horšiu predstavu vianočných sviatkov si rodina
z tohto bytu určite nedokázala ani len predstaviť. Udalosť
sa stala 24. decembra o 3.20
hod. Podľa našich informácií
pri spozorovaní požiaru v obývacej miestnosti sa vetraním otvorením okien plamene dramaticky rozšírili. Následkom
požiaru praskali panely, ale aj
radiátory a začalo vytápať susedov v nižších poschodiach.
Požiar likvidovalo sedem ha-

sičov zo Senca, z Pezinka,
ale i Bratislavy. Keď prišli na
miesto, požiar bol v najvyš-

šom štádiu horenia, osoby sa
už v byte ani na 8. poschodí
nenachádzali. Aj obyvatelia

Po ZRÁŽKE vyhasol mladý život
Život mladej ženy, ktorú čakali doma dve deti, vyhasol pri
dopravnej nehode, ktorá sa
stala pred kruhovým objazdom
v smere Senec – Sládkovičovo.
Deň pred Štedrým dňom ráno
o 6.45 hod. na nákladnom vozidle Volvo s návesom jazdil 27ročný vodič. Po šmyku vozidla
na zľadovatenej ceste narazil do
osobného auta Peugeot, ktoré
riadil 36-ročný vodič a následne
do Škody Fabia. Jej 30-ročný
vodič išiel v smere Sládkovičovo – Senec. V protismere išla do
práce vo vozidle Škoda Felícia
39-ročná Elena T. Po zrážke
s nákladným autom jej vozidlo
zostalo pod spriečeným náve-
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z nižších poschodí museli
byty opustiť. Hasiči vypli na 8.
poschodí elektrinu, domovník
odstavil radiátory. Po likvidácii
požiaru priestor monitorovali
termokamerou. Na miesto sa
dostavila aj záchranka, pretože majiteľ bytu sa sťažoval na
sťažené dýchanie.
Bližšie informácie o príčine
požiaru zatiaľ nemáme, prvotne uvádzanou bola chyba
na elektrickom osvetlení. Sú
teórie, že dôvodom mohlo byť
aj osvetlenie na vianočnom
stromčeku.
Predbežná škoda dosahuje
približne 15-tis. eur, uchránené hodnoty okolo 200-tis. eur.
(h, el)

Kradol v obchode
27-ročný muž z Veľkého Bielu je
obvinený z krádeže. V obchodnom dome na Svätoplukovej
ul. odcudzil dva fény v hodnote
39,98 eur. Podobné skutky už
spáchal. Hrozí mu trest odňatia
slobody na šesť mesiacov až tri
roky.
(r)

DÔLEŽITÉ čísla

som nákladiaka, z auta ju museli vyprostiť hasiči. Utrpela ťažké zranenia, ktorým pri prevoze
do nemocnice podľahla. Jeden
z vodičov má zranenie s neus-

tálenou dobou liečenia. Polícia
začala trestné stíhanie za prečin usmrtenia a prečin ublíženia
na zdraví.
(hp, el)

Hlásenie porúch
• Elektrina: 0800 111 567
• Voda: 0800 121 333
• Plyn: 0850 111 727
• Štátna polícia: 158
• Hasiči: 02/4592 3333, 155
• Záchranka: 150
• Integrovaný záchranný
systém: 112
• Mestská polícia: 159
Inzercia

Jablkáreň
Dodofruct

Novoročný koncert Senčanky
Dychová hudba Senčanka Vás srdečne pozýva v stredu 26. januára o 18. hod. do kinosály kultúrneho domu na Novoročný koncert. Hosťom programu bude Spevácky zbor z kostola Všetkých
svätých v Bojnej. Vstupné dobrovoľné. Tešíme sa na Vás!

Predajňa jabĺk zo slovenskej
produkcie, v cene od 0,20
eura / kg, opäť otvorená.
Po: 13.-18. hod., Ut.-Pia:
9.30-12.30 hod., 13.30-18.
hod., So: 8.-12. hod.
Možnosť objednať na zimné
uskladnenie. Lichnerova 30-32
Senec (prechod pri Unibanke).
Kontakt: 0915 971 732
Uzávierka februárového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 21. januára.
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Trojkráľové plávanie sa stalo v Senci tradíciou. Troch kráľov a ich ľadovú medvediu družinu podporil aj
primátor Karol Kvál (vpravo).

Medvede na ľadovej PLÁŽI
Prvou akciou roka v Senci je už
tradične Trojkráľové plávanie.
Bolo mrazivé počasie, voda
mala 1 stupeň a vzduch mínus
1,5 stupňa. Do ľadovej vody Slnečných jazier za hotelom Senec sa ponorilo 54 „ľadových
medveďov“, z nich dvanásť
bolo žien. Na úvod si zaspievali,
s nimi aj traja otužilí králi. Medzi
medveďmi boli aj piati Senčania
zo Seneckých ľadových medveďov - Vlado Lysičan, Štefan
Bordács, Silvester Poór, Milan
Šefčík a Andrej Komada. Najotužilejší vydržali v hasičmi

Erika Mináriková na ľadovej pláži

vypílenom otvore 22 minút, čo
je odporúčané maximum. Slovenský najúspešnejší diaľkový
plavec Ivan Gazdík z obce Brehy pri Novej Bani, ktorý ako jediný Slovák preplával kanál La
Manche a vlani v septembri aj
Gibraltársku úžinu, sa v ľadovej
vode zdržal jedenásť minúť. Vraj
stačilo, bral to ako súčasť svojej
prípravy. V lete si chce odplávať
medzinárodný maratón v Zürichu, resp. štafetu v kanáli La
Manche.
Senčania pripravili otužilcom aj
divákom prekvapenie - zasne-

ženú pláž aj s lehátkami, pivom
či slnečnými okuliarmi. Sami na
nej aj zapózovali, až kým ich
odtiaľ nezahnala pani zima.
Na svoje si prišli diváci, ktorí
zaplnili breh aj okolie vypíleného bazéna. Pochutiť si mohli na
chlebe s masťou a cibuľou, varenom vínku či dobrom čaji. Vo
vetrovkách, čiapkách a teplých
šáloch pri pohľade na otužilcov
v plavkách neveriaco krútili hlavami, ba ich aj striasla zima...
Pobyt na Slnečných jazerách
si otužilci pochvaľovali, dobre
sa tu o nich postarali. Na záver

Ivan Gazdík, diaľkový plavec

Silvo Poór nemá so studenou
vodou problém. Otužovanie
sa stalo jeho životným štýlom,
každé ráno sa sprchuje vonku,
behá za každého počasia. Pred
akciou si kladivom robil otvor
v jazerách a ponáral sa...

v hoteli Senec dostali všetci
účastníci od primátora Karola
Kvála a viceprimátorky Heleny
Nemcovej pamätné diplomy aj
dobrý guláš.
Vďaka patrí partnerom: záchrannej službe DM Resustic
Slovakia, Obchodnému centru
Galéria, spoločnosti TESCO
STORES, Hotelu Senec, spoločnosti S.O.S. - DEKORÁCIE
Trnava a moderátorovi Robovi
Matejkovi.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Štefan Bordács akoby sa „nechumelilo“.

SILVESTROVSKÝ ponor pod ľad
Potápači z klubu Piccard Senec a hasiči z HZZ Senec absolvovali už štvrtýkrát tradičný
silvestrovský ponor pod ľad
na Slnečných jazerách v okolí
potápačskej základne Piccardu. Vydarená akcia prebiehala
v extrémnom počasí, keď teplota vzduchu dosahovala mínus
8° C a teplota vody plus 0,2°
C. Akcia bola vítaným spestrením aj pre početné publikum Spoločná fotografia účastníkov s dobre vychladeným sektom.

Senčanov, ktorí si už zvykli, že
na Silvestra doobeda sa akcia
bude konať. Ponor absolvovali
štyri dvojice potápačov za asistencie ostatných členov klubu
a tiež miestnych „ľadových
medveďov“. Po ponore akcia
pokračovala v klubových priestoroch Piccardu spoločenskou
časťou, keď si všetci pochutili
na výbornej silvestrovskej kapustnici a varenom víne. (na)
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Zľava Mgr. František Podolský, Ing. Gašpar Józan, Zdenek Černay
a Ladislav Nádaský
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Noví poslanci zľava Ing. Juraj Gubáni, Bc. Zuzana Lovíšková, Jana
Turanská a Martina Valachová

Poslanci a primátor ZLOŽILI sľub
Novozvolení primátor Senca
a 19 poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub. V novom volebnom období budú pôsobiť
štyri roky.
Sľúbili v ňom na svoju česť
a svedomie, že budú riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce (resp. Slovenskej
republiky). Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záViceprimátorka Helena Nemcová väzné právne predpisy budú

Roman Voško, Mgr. Pavol Škovránek a MUDr. Emese Dobošová

Vľavo Ing. Dušan Badinský a Ing. Rudolf Bittner

pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.
Primátor Karol Kvál a poslanci
Ing. Gabriel Agárdy, Ing. Dušan
Badinský, Ing. Rudolf Bittner,
Zdenek Černay, MUDr. Emese
Dobošová, Mgr. Rudolf Galambos, Ing. Juraj Gubáni, Ing.
Gašpar Józan, Bc. Zuzana Lovíšková, Ladislav Nádaský, Helena Nemcová, PhDr. Gabriella
Németh, Mgr. Maroš Ožvald,
Mgr. František Podolský, MUDr.
Marián Príbelský, CSc., Mgr. Pa-

vol Škovránek, Jana Turanská,
Martina Valachová a Roman
Voško dostali od predsedu volebnej komisie Ing. Lászlóa Vojteka, CSc., osvedčenia.
Viceprimátorkou sa v zmysle
zákona stala Helena Nemcová,
ktorá bude s primátorm Karolom Kválom spolupracovať tretie
volebné obdobie. Na slávnostnom sľube v hoteli Dolphin sa
zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

MUDr. Marián Príbelský, CSc

Mgr. Rudolf Galambos, PhDr. Gabriella Németh a Ing. Gabriel Agárdy

6

VZN MESTA

SENČAN január 2011

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DAŇ Z POZEMKOV
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.
Hodnota pôdy je pre druh pozemku:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady 0,9291 eura
b) trvalé trávne porasty 0,1556
eura.
2. Základom dane z pozemkov
pre pozemky druhu záhrada,
zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za m2 uvedenej
v prílohe č. 2 Zákona.
Hodnota pozemkov je pre druh
pozemku:
a) záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
4,64 eura
b) stavebné pozemky 46,47
eura.
Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky pozemky na území mesta, okrem
pozemkov nachádzajúcich sa
v jednotlivých častiach mesta
uvedených v článku 5 ods. 2
tohto VZN, určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov vo výške:
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 %.
2. Správca dane v jednotlivých
častiach 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 jednotlivých častiach mesta uvedenej v článku 6 ods. 2 a
ods. 3 tohto VZN, určuje ročnú
sadzbu dane za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 0,152 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,331 eura 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 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,597 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových
domov,
e) 3,153 eura za priemyselné
stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 3,153 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou
činnosťou,
g) 1,659 eura za ostatné stavby.
2. Správca dane určuje:
a) v jednotlivých častiach 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 eura,
b) v jednotlivých častiach 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 eura.
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 eura.

4. Pri viacpodlažných stavbách
správca dane určuje pre všetky
druhy stavieb príplatok za podlažie 0,08 eura.

vinnosti je 70 rokov.
5. Držiteľ preukazu ZŤP predloží
správcovi dane preukaz na overenie do 31.1.2011.

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 eura za byty,
b) 0,597 eura za nebytové priestory slúžiace ako garáže a za
nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 3,153 eura za nebytové priestory slúžiace na podnikanie
a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.

Vyrubenie a platenie dane
1. Správca dane ustanovuje, že
daň nižšiu ako 3 eura nebude
vyrubovať ani vyberať.
2. Vyrubená daň je splatná:
a) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33 eura
a právnickej osobe 664 eura 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 2011,
III. splátka do 31. októbra 2011.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj
vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 1 písm. a) tohto
článku.
4. Ak je daň vyrubená po 30.
júni, je splatná naraz do 15 dní
odo dňa právoplatnosti platobného výmeru.

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 po-

DAŇ ZA PSA
1. Sadzba dane za jedného psa
a za každého ďalšieho psa chovaného u toho istého daňovníka
je:
a) v rodinnom dome 6,63 eura
b) v bytovom dome malé a stredné plemeno 16,59 eura
c) v bytovom dome veľké plemeno 33,20 eura
d) v podnikateľskom objekte
66,38 eura
e) v rekreačnej chate 16,59 eura
f) v záhrade, záhradnom domčeku 16,59 eura.
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. 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.
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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 tohto článku, alebo daň
za zdaňovacie obdobie v lehote
podľa ods. 5 tohto článku:
a) bezhotovostným prevodom
na účet správcu dane vedený v Dexia Banka Slovensko,
a.s., pobočka Pezinok, č. ú.
6602827002/5600 alebo
b) poštovou poukážkou alebo
c) v hotovosti do pokladne správcu dane.
8. Správca dane oslobodzuje
od dane za psa, 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 2011.
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 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 ve-
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rejné 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. Vyrubená
daň 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 /viď priložená mapa – príloha č. 1/, a to:
a) zóna A
b) zóna B.
10. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú:
a) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na
poskytovanie služieb, záhradné
sedenie, priľahlý pozemok pred
prevádzkou s výnimkou uvedenou v písmene c) 0,265 eura
/m2/deň
b) Stoly 0,331 eura/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
eura/m2/deň - pri predaji vlastných výrobkov, produktov 3,319
eura/m2/deň
d) Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, umiestnenie
stavebného zariadenia, rozkopávka
zóna A 0,265 eura/m2/deň
zóna B 0,165 eura /m2/deň
e) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie 0,663 eura/m2/deň
f) Umiestnenie reklamného zariadenia,

zóna A 0,182 eurak/m2/deň
zóna B 0,139 eura/m2/deň
umiestnenie reklamného pútača
zóna A 0,182 eurak/m2/deň
zóna B 0,139 eura/m2/deň
g) Jednorazová reklamná akcia
16,596 eura/m2/deň
h) Trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska
s výnimkou uvedenou v písm. i)
tohto odseku
zóna A 0,093 eura/m2/deň
zóna B 0,083 eura/m2/deň
pričom 1 parkovacie miesto pre
osobné vozidlo je min. 11 m2
i) Trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska za
účelom podnikania (napr. Taxislužba, ...), 0,165 eura/m2/deň
pričom 1 parkovacie miesto pre
osobné vozidlo je min. 11 m2
11. Správca dane poskytne držiteľovi preukazu ZŤP zníženie
dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska - písm. h) tohto odseku vo
výške 50%.
12. Držiteľ preukazu ZŤP predloží správcovi dane preukaz na
overenie do 31.1.2011.
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 eura za 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,
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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
daňovej povinnosti.
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
správcovi v lehote podľa odseku
3 tohto článku.
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 eura ročne za predajný
automat s najviac 10-timi druhmi
tovaru
b) 132,77 eura ročne za predajný
automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru
c) ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov
alebo alkoholických nápojov,
sadzba dane sa zvýši na päťnásobok sadzby dane uvedenej
v písm. a) alebo b) tohto odseku.
2. Daňová povinnosť vzniká
dňom začatia prevádzkovania
predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia prevádzkovania.
3. Daňovník je povinný písomne
oznámiť správcovi 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 platob-
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ného 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
začatia 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 alebo
b) poštovou poukážkou alebo
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:
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a) elektronické prístroje na počítačové hry 66,38 eura
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry okrem prístrojov uvedených v písm.
c) tohto odseku 165,96 eura
c) automatické hojdacie zariadenia pre deti 33,19 eura.
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 vyrubenia 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 alebo
b) poštovou poukážkou alebo
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 nevýherných hracích prístrojov,
c) výrobné číslo, inventarizačné
číslo, rok výroby nevýherných
hracích prístrojov ,
d) miesto umiestnenia nevýherných hracích prístrojov
e) dátum umiestnenia a dátum
začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov,

f) dátum skončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku sa určuje na
kalendárny rok 2011.
2. Pri nehnuteľnosti slúžiacej na
bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo
prechodnému pobytu v meste je
sadzba poplatku vo výške 0,047
eura za osobu a kalendárny deň,
ak má poplatník vlastnú nádobu.
V prípade, keď mesto zabezpečuje zbernú nádobu, poplatok
pre l. až 3. osobu je 0,133 eura za
osobu a kalendárny deň, pričom
cena nádoby bude alikvotne
premietnutá do sadzby poplatku
v ďalších rokoch, a ďalší členovia domácností 0,047 eura 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 podnikanie, stanovuje sa
poplatok vo výške 0,047 eura
za osobu a kalendárny deň, ak
má poplatník vlastnú nádobu.
V prípade, keď mesto zabezpečuje zbernú nádobu poplatok
pre l. až 3. osobu je 0,133 eura za
osobu a kalendárny deň, pričom
cena nádoby bude alikvotne
premietnutá do sadzby poplatku
v ďalších rokoch, a ďalší členovia domácností 0,047 eura 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
3x týždenne je poplatok určený
sadzbou 36,59 eura na jednu nehnuteľnosť /pri dvojchate paušál
73,18 eura/. V ostatných mesiacoch je 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 - 0,016 eura/l
120 l, 240 l nádoby - 0,016 eura/l
1 100 l kontajnera - 0,007 eura/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 eura/l
120 l, 240 l nádoby - 0,016 eura/l
1 100 l kontajnera - 0,007 eura/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
eura na 1 nehnuteľnosť pričom
vývoz je zabezpečený 2x do roka
veľkoobjemovými kontajnermi
/jarné a jesenné upratovanie/.
8. Výška poplatku pri objektoch
slúžiacich na podnikanie na Slnečných jazerách sa určuje podľa množstva vyprodukovaného
objemu odpadu ako množstvový
zber podľa odseku 5) a 6) tohto
článku.
Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatková povinnosť vzniká
dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods.2 Zákona.
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
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 domác-
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nosť/,
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 - občanov je:
a) poplatok do 33,- eura je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru,
b) poplatok nad 33,- eura 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 právnic-

kých osôb a podnikateľov je:
a) poplatok do 332,- eura je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) poplatok nad 332,- eura 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 vo 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
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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,eur 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 2011.

viacerými subjektmi poplatok
pre mesto vyberá a 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.

Splnomocňovacie ustanovenia
1. Správca ustanovuje, že v prípade užívania nehnuteľností

Ing. Karol Kvál
primátor

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo a schválilo
MsZ v Senci dňa 9.12.2010 uznesením MsZ č. 107/2010.
2) Toto nariadenie nadobúda
účinnosť od 1. 1. 2011.

Ochrana SPOTREBITEĽA pri uzatváraní
spotrebiteľských zmlúv
Denne sa dostávame do pozície spotrebiteľa bez toho, aby
sme si to uvedomovali. O právach spotrebiteľa sa hovorí
často, no napriek tomu sa cítime bezmocní, keď zistíme, že
sme niekomu „naleteli“. Spotrebiteľom je každý, kto kupuje tovar alebo služby, bez
ohľadu na cenu, ústnu alebo
písomnú dohodu. Občiansky
zákonník chráni spotrebiteľa ako slabšieho vo vzťahu
k dodávateľovi tým, že zmluvné podmienky, ktoré narúšajú rovnosť práv a povinností
v neprospech spotrebiteľa,
označuje za neprijateľné.
Neprijateľné podmienky sú
zákonom presne vymenované, napr.: ak vyžadujú plnenie,
s ktorým sa spotrebiteľ nemohol oboznámiť pred uzavretím
zmluvy; vylučujú alebo obmedzujú uplatnenie zodpovednosti dodávateľa za chyby či škodu; umožňujú dodávateľovi od
zmluvy odstúpiť bez zákonného
dôvodu, ale spotrebiteľovi nie;
požadujú, aby spotrebiteľ splnil
všetky svoje záväzky aj vtedy, ak

Právnik radí
dodávateľ svoje nesplnil; požadujú od spotrebiteľa zaplatenie
neprimerane vysokej sumy ako
sankcie za nesplnenie záväzku;
umožňujú dodávateľovi zvýšiť
cenu bez toho, aby spotrebiteľ
mal právo odstúpiť od zmluvy;
či umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky; a ďalšie.
Neprijateľné podmienky sú neplatné, ak však dodávateľ nie je
ochotný dohodnúť sa na náprave, nič iné neostáva, len sa obrátiť na súd. Šanca na úspech
spotrebiteľa je podporená aj
tým, že v pochybnostiach pla-

tí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa.
Pokiaľ sú jasne, zrozumiteľne
a určito stanovené dojednania
týkajúce sa hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny,
nie je možné dovolať sa toho, že
tieto ustanovenia tvoria neprijateľné podmienky, a teda že sú
neplatné. Nie je však vylúčené,
že iné ustanovenia zmluvy budú
neprijateľné. Ak spotrebiteľ si
neprijateľné podmienky dojednal individuálne, nedomôže sa
ochrany. Za individuálne dojednanú podmienku sa nepovažuje
taká, s ktorou sa síce spotrebiteľ oboznámil pred uzatvorením
zmluvy, ale nemohol ovplyvniť
jej obsah.
V prípade písomných zmlúv je
dôležité, aby spotrebiteľ vedel,
že predmet a cena nesmú byť
v zmluve uvedené menším písmom ako ostatná časť zmluvy.
Ak by tomu tak bolo, zmluva je
neplatná. Obozretnosť sa oplatí
najmä v prípadoch, ak dodáva-

teľ požaduje zabezpečenie splnenia záväzku spotrebiteľom.
Zákon zakazuje v týchto prípadoch použiť zabezpečovací
prevod práva k nehnuteľnosti,
avšak iné zabezpečovacie prostriedky nie sú vylúčené.
Spotrebiteľské zmluvy sú
rôznorodé, existujú osobitné
kategórie
spotrebiteľských
zmlúv ako sú spotrebiteľské
úvery, či zmluvy o využívaní
budovy alebo jej časti v časových úsekoch. Nie je iná rada,
ako dôkladne prečítať si návrh
zmluvy, obchodné, či osobitné podmienky. Ak sú niektoré
dojednania nejasné, je vhodné žiadať pred podpisom ich
vysvetlenie, prípadne zmenu.
Ak sa stanete obeťou nečestného obchodníka, pomoc je
možné hľadať u právnika alebo aj u niektorého spotrebiteľského združenia.

JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

S vašimi problémami sa môžete bezplatne a aj anonymne obrátiť
i na našu redakciu, ktorá skontaktuje právnika a zverejní odpoveď.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Pavol Bučan, Victoria Baráthová, Katarína
Sarňáková, Sára Knapová, Nikola Tóthová,
Tamara Kučerová, Maximilián Mészáros,
Natália Konkoľová, Tomáš Varga, Tobiáš
Gulai, Lada Koišová, Šimon Targoš, Laura
Meszárošová, Jakub Mačaj, Vivien Karkesová, Loriana Fábik, Natália Trudičová, Emma
Jendeková, Timotej Loži, Tobias Kalečík,
Martin Kolenička, Nela Penziviaterová, Šimon Omasta

Manželstvo uzatvorili
Van Tuan Hoan Nguyen - Ľubica Matyašovičová, Martin Jeriga - Lea Górová Horváthová, Michal Duga - Stanislava Hudáková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Ing. Brigita Glončáková (60), Mária Šupalová (65)

Klub dôchodcov
Mária Feherová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Viera Vargová (50), Zuzana Bognárová (55),
Mária Širilová (55), MUDr. Ivica Keszeghová
(60), Gejza Varga (60), Jozef Strihovský (65),
Mária Šupalová (65), Helena Kissová (70)

Navždy nás opustili
Edita Sipekyová (1959), Karol Kele (1930),
Ladislav Tóth (1965), Július Koday (1947),
Terezia Katonová (1934), Anna Konečná
(1947), Jozef Bereznai (1946)
Život nevráti to, čo už raz vzal, iba jedno vráti
späť, spomienky a žiaľ. Dňa 25. januára si
pripomíname druhé výročie, čo od nás o-

Program na január
Kino MIER Senec
Začiatok večerných predstavení
o 18. hod.
Detské filmové predstavenia
o 15.30 hod.
17. 18. pondelok – utorok
DIABOL
Päť ľudí v pasci. A bude ešte horšie. Jeden
z nich je totiž... Odteraz sa asi začnete báť
voziť sa vo výťahu. USA, nevhodné do 15
r., 80 min.
Vstupné: 2,30 eur

dišla do večnosti moja drahá
manželka Martuška Kubicová. Všetci, ktorí ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku. S úctou a láskou na
ňu spomína manžel Milan.
Dňa 7. decembra sme sa navždy rozlúčili s naším drahým
otcom, svokrom, starým otcom a prastarým otcom Ladislavom Hoštákom. Opustil
nás 1. decembra vo veku 95
rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Rok uplynul 15. januára, kedy
nás opustil náš milovaný syn
Milanko Garaj. S láskou na
neho spomína matka, brat,
babka a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Fájó
szívvel
mondunk
köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerösnek és mindazoknak akik 2010 december
16-kán elkísérték utolsó útjára
a Szenci temetöbe a drága jó
édesanyánkat Katona Teréziát, szül. Csasnyi. Örökké gyászoló családja.
Dňa 26. januára uplynie rok,
čo nás vo veku 65 rokov navždy opustila naša milovaná
Zuzka Mičianová. S láskou na
ňu všetci spomíname. Kto ste
ju poznali, venujte jej prosím
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

navždy vo veku 40 rokov
opustila naša milovaná manželka, mamička, dcéra, sestra a nevesta Marta Michaleková, rod. Kostková. S láskou
v srdciach na ňu spomína
smútiaca rodina a známi.
Dňa 7. januára sme sa navždy
rozlúčili s našou drahou Juditou Molnárovou, ktorá nás
opustila vo veku 59 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť. Smútiaci syn s rodinou,
dcéry s rodinami a sestry.
Dňa 25. januára uplynie rok,
čo nás vo veku 84 rokov
navždy opustil náš milovaný Ján Šebok. Zároveň 16.
januára pred 38 rokmi nás
opustil 16-ročný syn Janík,
ktorý tragicky zahynul. Boli
a navždy zostanú v našich
srdciach. Kto ste ich poznali,
venujte im prosíme tichú spomienku. S láskou spomínajú
manželka, matka a ostatná
rodina.
Pätnásť rokov uplynulo odvtedy, čo nás 25. januára
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedo Ondrej
Šiller. S láskou spomína
manželka, dcéra Zuzka, syn
Ondrej, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 13. januára uplynulo päť rokov, čo nás

Szomorú szívvel emlékezünk
jan. 13-án, halálának 20-ik
évfordulóján Nyáry Tiborra.
Emlékét őrző felesége és lányai.

20., 21. štvrtok – piatok o 18. hod.
23. nedeľa o 15.30 hod.
MEGAMOZOG
Rodinná komédia, kde darebáci sú omnoho zábavnejší než kladní hrdinovia. USA,
vhodné pre všetkých, 96 min., slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur

24., 25. pondelok – utorok
ŽIVOT JE TAKÝ
Romantická komédia, ale i nenávisť, spoločensky nabitý kalendár, pracovné ambície,
nevydarené rande. Hrajú: Katherine Heigl,
Josh Duhamel, Josh Lucas a ďalší. USA,
nevhodné do 12 r., 115 min.
Vstupné: 2,50 eur

22., 23. sobota – nedeľa
DEADLINE
Absolútne nesúrodá dvojica sa vydá na
dlhú náročnú cestu naprieč celou krajinou.
Množstvo bezvýchodiskových situácií
a niekoľko menších nehôd. USA, nevhodné do 15 r., 95 min.
Vstupné: 2,50 eur

27. štvrtok
REZIDENT EVIL: AFTERLIFE
Štvrté pokračovanie veľmi úspešnej série
je opäť založené na obľúbených videohrách. Akčný thriller. V hlavnej úlohe Milla
Jovovich. USA, nevhodné do 18 r., 97 min.
Vstupné: 2,50 eur

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Bela Šušla, Ing. Pavol Blaho, Mgr. Marek Vincze, Mgr.
Peter Szabo, Monika Škovránková, Mgr. Helena Čajková, Ing. Brigita Glončáková, Ing. Ivan Fiala, Mária Rovenská, PhDr. Mária Kerekešová, Martina Martišovičová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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28., 29. piatok – sobota o 18. hod.
30. nedeľa o 17. hod.
31. pondelok o 18. hod.
HARRY POTTER A DARY SMRTI I. časť
Najočakávanejšia siedma a posledná časť
zo série filmov Harry Potter prichádza
v dvoch častiach pod názvom Harry Potter
a Dary smrti. USA, vhodné od 7 r., 140 min.,
slov. dabing
Vstupné: 2,80 eur
31. pondelok akciové vstupné: 2,50 eur

Nádejná generácia budúcich
POLITIKOV

Detské a mládežnícke
filmové predstavenia:
23. nedeľa o 15.30 hod.
MEGAMOZOG
Rodinná komédia, kde darebáci sú omnoho zábavnejší než kladní hrdinovia. USA,
vhodné pre všetkých, 96 min., slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur
Kultúrne podujatia: kinosála
26. streda o 18. hod.
Koncert dychovej hudby Senčanka
Kultúrne podujatia: LABYRINT
O KÚPEĽOCH S ÚSMEVOM
Medzinárodná výstava diel českých, maďarských, poľských a slovenských karikaturistov
termín od 10.1. do 3.2.
TICHÉ KOMUNIKÁTY
Výstava obrázkov Boba Perneckého
termín od 10.1. do 3.2.
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Adrian Bilčík a Linda Szabóová.

Linda Szaboóvá z Gymnázia Antona Bernoláka v Senci sa dostala do víťaznej
dvadsiatky žiakov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných zasadnutiach v celej Európe a organizovať
podobné podujatia na domovskej pôde.
Je to veľký úspech „seneckej delegácie“.
Začiatkom. decembra sa v Bratislave stretlo niekoľko desiatok mladých ľudí, ktorých
oslovila myšlienka zúčastniť sa na novovzniknutom projekte modelového zasadnutia Európskeho parlamentu. Dôkazom toho,
že aj mladí Senčania sú politicky uvedomelí a majú záujem o danú problematiku, je
účasť troch žiakov zo VII. O triedy Gymnázia A. Bernoláka na tomto podujatí. Adrian

Bilčík, Karin Filkászová a Linda Szabóová
reprezentovali mesto Senec na vysokej
úrovni.
Podľa slov L. Szabóovej účastníci sa v krátkom čase museli naučiť prijímať a rešpektovať názory ostatných členov tímu prostredníctvom teambuildingu a následne spoločne dospieť k rezolúcii, ktorú obhajovali pred
nádejnými mladými poslancami priamo
v historickej budove NR SR na Župnom námestí. Na záver a uskutočnil výber 20 najúspešnejších spomedzi všetkých delegátov, ktorí budú reprezentovať Slovensko.
Podujatie sa konalo pod záštitou Európskeho parlamentu pre mladých (European
Youth Parliament – EYP) a slovenskej zložky
EYP pod vedením riaditeľky a hlavnej organizátorky Lenky Petrákovej, bývalej absolventky Gymnázia A. Bernoláka a študentky
architektúry fakulty UK.
EP pre mladých združuje študentov z rozličných európskych krajín vo veku od 16 do 26
rokov už od roku 1987. Jedným z hlavných
cieľov tejto organizácie je výmena názorov
a snaha získať nové poznatky o histórii, zvykoch a vnútropolitickej situácii v štátoch,
ktoré jednotliví členovia zastupujú.
Eva Lauková

OPIČKY, krokodíly, aj tropická búrka

28. piatok o 15. hod.
Ako sa psíček nechcel umývať (herecká
miestnosť) Bábkové predstavenie pre deti
30. nedeľa o 10. hod.
Celodenný tanečný WORKSHOP, I. ročník
(3 lekcie + 3 lektori a súťaž o najlepšieho
tanečníka WORSHOPU)
Mestské múzeum:
Turecký dom
Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho okolia. Šľachta v Senci a na okolí
v novoveku - výstava mapujúca jednotlivé
šľachtické rody a ich pôsobenie v novovekom Senci a okolitých obciach v 16.- 19.
storočí. Výstava potrvá do 30. apríla.
26. streda o 19. hod.
Vývoj šľachty v Uhorsku a jej právne postavenie
Prednáška heraldika a genealóga Denisa Pongrácza je prvou z plánovanej série
prednášok k aktuálnej výstave v seneckom
múzeu. Prednáška odznie v slovenskom
jazyku.

Žiaci 1. stupňa ZŠ Mlynská sa v decembri
zúčastnili na exkurzii do tropikária v Budapešti. Deti mali možnosť pozorovať malé
opičky, krokodíly, voľne poletujúce vtáctvo, či plávať tisíce morských živočíchov.
Rozšírili si vedomosti o týchto zvieratách
a ich životnom prostredí. So záujmom sledovali kŕmenie dvojmetrovej murény, ktorá
zriedka vychádza zo skalných štrbín. Prek-

vapujúca bola tropická búrka s bleskami
a hrmením v dažďovom pralese. Vo veľkých akváriách plávali nad hlavami detí
veľké žraloky a morské raje. Na kusoch
útesov rozkvitali koraly, okolo ktorých plával klaun perlový. Deti ho ihneď spoznali
podľa populárnej animovanej rozprávky
Hľadá sa Nemo. Výlet ukončili návštevou
vianočných trhov v centre Budapešti.
PaedDr. E. Bolfová
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Új esztendő
Megkérem a csillagokat
tiszta szivvel, szépen,
ragyogjanak, hadd égjenek
minden áldott éjjel.

Navštívili DOM Betánia
mi z katechetického krúžku zo
ZŠ Tajovského. S vianočným
posolstvom plným piesní, so
scénkou o narodení Pána Ježiša s názvom Štvrtý kráľ, či
so zaujímavými úlohami pre
starších kamarátov, ale aj so
zdobením perníkov, zaplnili predvianočné popoludnie
obyvateľom Betánie. Na záver
im starší kamaráti z Betánie
zaspievali vianočné piesne
a koledy.
Vo sviatočnom posolstve pokračoval katechetický krúžok
i v ďalší deň, keď navštívili
penzión pre seniorov Domus
Bene. I tu vytvorili so svojím
vianočným vystúpením nádych očakávania najkrajších
sviatkov v roku.
MonSkov

Mutassák meg az utunkat
éjjel a sötétben,
ne tévedjen szívünk, lelkünk
az új esztendőben!
Kérjenek fényt, egyre többet
a ragyogó naptól,
hadd lássanak az emberek,
ha az új év rajtol!
Tiszta legyen szívünk, elménk,
a homály ne fedje,
lássuk a célt, a biztatót,
mely nem lesz elveszve.
Ami rossz volt, soha többé
minket ne fertőzzön,
de ezután a szent EGYSÉG,
egyedül, ő győzzön!
Ha nappal lesz, igaz fénnyel,
haladunk majd bátran,
KÉZ A KÉZBEN mindörökre
a nagy egységlázban.
A fényes nap s minden csillag
azt az erőt adja,
NEM VESZÜNK el itt a földön,
ha szívünk akarja!
Új esztendő arra taníts,
ami a legszentebb,
hogy akarjunk és már merjünk:
NÉPÜNK EL NEM VESZHET!
Mgr. Katona Roland

Predvianočné obdobie sa
nesie i v znamení návštev
starších ľudí, hospicov, ale aj

seneckej Betánie. Už niekoľko
rokov tam smerujú kroky katechétky Lidky Kolekovej s deť-

Predvianočná burza

Novoročný ples

Školský klub na ZŠ Tajovského je veľmi agilná a tvorivá zostava šikovných ľudí.
Vychovávateľky zo 14 oddelení pripravujú už niekoľko rokov tradičnú vianočnú
a veľkonočnú burzu.
V polovici decembra sa vstupná chodba školského klubu
zaplnila množstvom farebných a umelecky hodnotných
výrobkov. Dva dni tu rozvonia-

Prvou plesovou lastovičkou
v Senci bol Farský ples. Už 14.
ročník privítal v Strednej odbornej škole viac ako 120 zábavy
chtivých Senčanov. Hlavní aktéri
Roman Voško a Juraj Poizl spolu
s dekanom Viliamom Michalovičom vítali príchodiacich. Úvod
patril valčíku, hrala skupina Tenor zo Záhoria. Do tanca sa nikto
nenechal núkať a tak vládla dobrá nálada a celý čas bol tanečný
parket plný.
MonSkov

val už tradičný vianočný punč
(bez alkoholu) a deti s radosťou pozývali svojich rodičov
na nákup vianočných ozdôb.
Tak ako aj po minulé roky sa
po výrobkoch len tak zaprášilo. Príjemná predvianočná
nálada vládla v celom ŠK a vychovávateľky rozmýšľali nad
ďalšou burzou, ale tentokrát
s veľkonočnou tematikou.
MonSkov

Matičný koncert TROJKRÁĽOVÝ

Zjavenie Troch kráľov je aj
sviatkom Božieho svetla.
Jeho idea, spolu s končiacim
sa vianočným obdobím, rezonovala na tradičnom Troj-

kráľovom koncerte, ktorý sa
konal v evanjelickom kostole.
Vystúpil na ňom spevácky
zbor Matice slovenskej pod
vedením Mgr. art. Zdenka

Macháčka s vianočnými piesňami. S vianočnými piesňami, ale aj ľudovými z rôznych
regiónov sa predstavil aj mládežnícky ľudový orchester

Igrici zo ZUŠ Fándlyho pod
vedením PaedDr. Miroslava
Brnu, PhD. Prítomným navodil úžasnú náladu, prídavkom
nebolo konca.
(r)
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GALAPROGRAM plný tanca a spevu
Vianočný galaprogram ZUŠ
Fándlyho bol plný vianočných
kolied, tanca a spevu. Kinosála
kultúrneho domu bola vypredaná, diváci mali bohatý kultúrny
zážitok. Vianočný koncert, na
ktorom sa podieľali všetky odbory ZUŠ, potešil nielen rodičov
detí, ale aj starých rodičov či
ďalších príbuzných. V baletnom
vystúpení sa predstavil aj učiteľ
Mikuláš Czingel so svojou talentovanou žiačkou. Viac v komornom duchu sa niesol koncert
v evanjelickom kostole.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Znela živá hudba a POKOJNÉ slovo
Čarovný čas vianočných sviatkov začali profesori a študenti
Gymnázia A. Bernoláka v Senci
22. decembra Vianočným koncertom v evanjelickom kostole.
Niesol sa v duchu živej hudby
a pokojného slova najkrajších
sviatkov v roku – Vianoc.
Pestrý hudobný program otvorili najmladšie talenty školy,
primania, krátkymi klavírnymi
skladbami a Mozartovou uspávankou pre flautu. Ukázali aj
svoje herecké schopnosti scénicky spracovanou Vianočnou
abecedou, ktorá vyjadrovala
podstatu Vianoc – narodenie
Ježiša Krista, večnej lásky, ktorou sa Boh približuje k človeku.

Symfónia od Mozarta v podaní
dua elektrických gitár svojím
tempom a dynamikou prebudila aj posledného unudenca

z radu študentov. Dramatizácia
príbehu o bezdomovcovi, ktorý
zostal cez sviatky bez jedla sám
pred dverami kostola, dojal nie

jedného poslucháča. Sláčikové
trio študentiek interpretovalo
najznámejšie slovenské koledy.
Nezabudlo sa ani na najznámejšiu vianočnú pieseň na svete
Tichú noc, ktorej vznik prerozprávali moderátori koncertu.
Jej symfonická úprava prenikla
do srdca každého. Hudobné
posolstvo Vianoc doplnila Ave
Maria v nezvyčajnej vokálnoorchestrálnej úprave huslí, violončela, klavíra, flauty a basovej gitary. Sviatočná atmosféra
a vianočné tóny hudby v kostole
gradovali populárnymi vianočnými piesňami.
Mgr. Bibiána Strivinská
foto Ján Lauko

RADOSŤ so sviatočným očakávaním
December, sviatky pokoja a radosti, rodinných stretnutí, spoločenských akcií a sviatočných
koncertov. K takým patril 19.
decembra aj sviatočný vianočný koncert zboru Radosť.
Tentokrát netradičný začiatok
so speváckym zborom Choru
sv. Kristíny z maďarského Mosonmagyaróváru. Pomalé a melodické tóny zapĺňali kinosálu
sviatočným očakávaním. Tento
netradičný začiatok s maďarskými zboristkami navodil atmosféru pokoja a zamyslenia
sa.
Zbor Radosť nastúpil so svojím
príznačným temperamentom,
vianočnými piesňami, tancom,
hudobnými nástrojmi, jedno-

ducho so svojím hudobným
excelentným
predvedením,
pod ktorý sa podpísala odbornosť už známych členov zboru
manželov Krigovských, sestier
a bratov Podolských, Lucie Vojtkovej a malých i veľkých prota-

gonistov zboru.
Čerešničkou na torte bola superstaristka Dominika Stará.
Takmer dvojhodinový koncert
spríjemnil hektické predvianočné obdobie. Slová kaplána Milana Blaha na chvíľu zastavili čas

a umožnili zamyslieť sa.
A záver? Celé vystúpenie splynulo do spoločnej najkrajšej
vianočnej piesne Tichá noc,
ktorá znela v obidvoch jazykových verziách za aktívnej podpory celej kinosály. MonSkov
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Basketbalová ZÁKLADŇA sa rozrastá
Basketbalová „rodina“ Školského ŠK GAB Senec sa stretla v priestoroch telocvične na
Slávii, aby zhodnotila činnosť
za uplynulý rok. Rodičia si zahrali proti deťom a trénerom,
no podávala sa aj kapustnica
a zákusky.
„Naša základňa sa rozrastá,
už o nás vedia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, dostávame pozvania na turnaje.
Poliaci plánujú hrať od septembra medzinárodnú ligu,
uvažujeme o tejto možnosti,
je to však finančne náročné,“
vraví šéftrénerka Ing. Gabriela
Rebrovičová. V súčasnosti je
v klube 125 osôb, z toho 110
detí a mládeže vo veku od päť
do 18 rokov. „Traja odchovanci klubu hosťujú v Interi Bratislava, jeden v BSC Bratislava
a dvaja v Karlovke Bratislava.
Filip Stranovský je v širšom re-

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
RECEPČNÁ v Golfovom Klube Borša
Miesto výkonu práce:
Termín nástupu:
Pracovná doba:

Golfový klub Borša, Hrubá Borša
marec 2011
krátky / dlhý týždeň

Hlavná náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
• zabezpečenie chodu recepcie
• predaj občerstvenia, vstupov na ihrisko, požičiavanie
golfových palíc, a pod.
• starostlivosť o členov klubu a hráčov
• administratívna činnosť - práca s PC (Word a Excel)
• spracovávanie rezervácií
• práca s pokladňou
Požiadavky na zamestnanca:
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Jazykové znalosti: anglický jazyk - začiatočník alebo nemecký jazyk - začiatočník
Počítačové znalosti - používateľ:
• Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet - pokročilý
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
• reprezentatívne, profesionálne a príjemné vystupovanie
INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
V prípade, že spĺňate požiadavky pracovného miesta,
zašlite svoj štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku,
s priloženým motivačným listom a fotografiou
na kontaktný na e-mail: info@golfborsa.sk
do 20. februára 2011.

prezentačnom výbere chlapcov, ročník 1993.“
Spomínali sa nielen súťaže,
ale aj úspešné akcie, predovšetkým 1. ročník celoslovenského turnaja GABBO CUP, už
teraz sa všetci tešia na ročník
druhý. Mladí basketbalisti sa
zúčastnili aj na festivale v minibasketbale Badem v Žiline,
radi spomínajú aj na letné sústredenie na Skalke pri Kremnici.
„Privítame ďalšie deti, ktoré
majú záujem hrať basketbal.
Zápisy robíme vždy v stredu
o 18. hod v telocvični na Slávii,“ uviedla G. Rebrovičová.
Najbližšie zápasy: 22. januára o 10. hod. na Slávii hrajú
mini žiaci, o 14. hod. hrajú
žiaci rozhodujúce zápasy proti
Komárnu.
Eva Lauková, foto Ján Lauko.
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ÚSPECH v elitnej skupine

Mladé senecké hádzanárky predviedli dobrú hru na medzinárodnom turnaji vo Švédsku
Na najväčšom mládežníckom
turnaji v hádzanej Lunda spelen, na ktorom sa vo švédskom meste Lund zúčastnilo
viac ako 700 družstiev, obsadili dorastenky Piccardu Senec v elitnej skupine výborné
5. miesto.
Tretiu účasť na tomto turnaji si
vybojovali svojimi výsledkami.
Na dlhú takmer 18 hodín trvajúcu cestu sa vydali 25. decembra
dorastenky do 18 rokov, 10-roční chlapci a 11-ročné dievčatá.
Svoje si užili šoféri, ktorí prerážali záveje a zvládali aj poľadovicu...
Ako turnaj prebiehal? Tréner
a vedúci mužstva František
Gábriš: „V kategórii do 18 rokov štartovalo 30 družstiev.
Našu skupinu sme vyhrali,

k dispozícii som mal jedenásť
hráčok zo starších aj mladších
dorasteniek. Ďalej sa hralo vyraďovacím systémom. V osemfinále sme zdolali dánsky celok

Oberursel, no v štvrťfinále sme
prehrali s nórskym tímom Naestved herlufs. Riadny hrací čas
sa skončil remízou, dievčatá
dotiahli päťbodovú stratu a hrali

veľmi dobre, no nepremenili dva
sedemmetrového hody. O víťazstve nerozhodovali sedmičky,
ale rozstrely a tam bol náš kameň úrazu. Na vyhodené lopty
od brankárky až na devinu nie
sme zvyknutí. Ale už to nacvičujeme,“ nadľahčene komentuje záver zápasu tréner, ktorý
vyzdvihol hru Ivany Tóthovej.
„Najmladšia hráčka odviedla
kus dobrej práce, darilo sa jej
aj strelecky. Turnaj mal vysokú
úroveň, som veľmi rád, že sa takejto hre dokázali prispôsobiť aj
naše hráčky.“
Turnaj bol veľkou skúsenosťou
aj pre mladých chlapcov a dievčatá. Návrat zo Švédska mal silvestrovskú príchuť, výprava dorazila do Senca v popoludňajších hodinách 31. decembra.

Eva Lauková

Piccard oslavuje ABRAHÁMOVINY
Tento rok sa všetkým známa
senecká organizácia dožíva
významného jubilea svojej
aktívnej činnosti. Potápačský klub Piccard dovŕšil 50
rokov. Organizácia vznikla
pod názvom Piccard klub
potápačov Senec v roku
1961, kde zakladateľmi medzi inými boli páni Schramko,
Podmanický,
Hájek
a ďalší. Postupne si tento
klub svojimi aktivitami vybudoval postavenie nielen
v rámci mesta, okresu ale aj
v rámci republiky. Kritickým
obdobím klubu boli roky
1969-70, kedy z rozhodnutia straníckych a vládnych orgánov sa organizácia musela zlúčiť s novovzniknutou
organizáciou ZO Zväzarm Senec. V tom
období pôsobili v organizácii kluby potápačov, motoristov a strelcov. Okrem športovej,
propagačnej (v rámci MDD, Seneckého leta
a pod.) a brigádnickej činnosti (na zveľaďovaní vlastných priestorov a na rozvoji mesta) bola zriadená Vodná záchranná služba
ako vedľajšia hospodárska činnosť. Ďalšou
aktivitou sa stalo zabezpečovanie Seneckých motoristických búrz.
K ďalším zmenám došlo pri zmenách v našej spoločnosti, keď v roku 1990 sa organizácia vrátila k pôvodnému názvu Piccard
klub potápačov Senec, v ktorom zostal klub
strelectva a modelárstva. Z dôvodu ďalšieho rozšírenia organizácie o klub lukostrel-

cov a hádzanú vznikla nová
organizačnej štruktúra, zmenil sa názov organizácie na
Piccard Senec.
V súčasnosti Piccard Senec
organizuje množstvo verejných a atraktívnych
podujatí, ako napríklad Trojkráľové
zimné
plávanie,
lukostrelecké preteky, záchranárske
MDD, plážovú hádzanú, potápačský
karneval a mnohé
ďalšie.
Vodná
záchranná služba naďalej ostáva ako jediná hospodárska činnosť, čím prispieva
ku skvalitneniu služieb mesta
a jazier pre turistov a návštevníkov. Jej členovia navštívili rôzne
atraktívne potápačské miesta
a centrá (Chorvátsko, Korzika,
Dahab, Sharm el Sheikh, Mozambik, Thajsko, Sudán, Filipíny)
a samozrejme množstvo sladkovodných jazier na Slovensku
a v okolitých štátoch.
Z ďalších aktivít spomenieme lukostreľbu, v ktorej jeho člen dosahuje popredné umiestnenia
na pretekoch doma i v zahraničí.
Najviac známa však je hádzaná, ženy v súčasnosti hrajú prvú

ligu Slovenskej hádzanej. Predseda klubu
venuje tomuto športu a výchove mladých
hádzanárok množstvo svojho voľného času
a energie, čo sa vracia množstvom úspechov pri reprezentácii klubu a mesta tak
doma, ako aj v ďalekom zahraničí.
(kp)
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KRÁĽOVNÁ slovenského pretláčania
Po prvý raz sa na slovenský
trón najúspešnejších športovcov v pretláčaní dostala
žena, 23-ročná Senčanka Lucia Debnárová. Za sebou zanechala Ľubomíra Jagnešáka,
víťaza predchádzajúcich piatich ročníkov ankety, ako aj
legendu svetového armwrestlingu 12-násobného majstra
sveta a osemnásobného majstra Európy Jána Germánusa.
Lucia sa stala najlepšou slovenskou armwrestlerkou za rok
2010. Bola to jej najlepšia sezóna, v ktorej získala titul majsterky sveta a ďalšiu striebornú
medailu v americkom meste
Mesquite. Stala sa aj majsterkou Európy v Moskve, kde
k titulu pridala aj bronz. „Domáci piedestál je mojím najvyšším
vyznamenaním, veď prvý raz
sa žena dostala na najvyššiu
priečku tých najlepších v TOP
5. Dúfam, že tým povzbudím aj
iné ženy v tomto športe, dodám
im chuť a motiváciu,“ uviedla
Lucia, ktorá v súčasnosti nemá

na Slovensku konkurenciu.
Jej úspech potešil aj prezidenta
Slovenskej asociácie pretláčania rukou Mariána Čaplu (rovnako Senčana). „Je to skvelé,

Lucia obhájila titul na majstrovstvách sveta, čo nie je jednoduché, teraz kraľuje aj úspešným
slovenským mužom. Musím
vyzdvihnúť jej úžasnú svedo-

mitosť a zodpovednosť v príprave, pretože len talent nestačí.
A ona má veľké predispozície na
tento šport, s ktorým žije na sto
percent. Jej premena je úžasná
– z malého dievčatka, ktoré na
začiatku prehrávalo všetky zápasy a veľmi preto plakalo, sa
stala kráľovná. Akoby si vryla
do pamäti slová, ktoré sme jej
hovorievali – raz budeš majsterkou sveta.“
Lucii sa dostalo aj ďalšieho uznania, po prvý raz dostala pozvanie na súťaž World Challenge v Göteborgu, ktorá sa bude
konať symbolicky 8. marca na
Deň žien. Stretne sa na ňom elita ôsmich najlepších pretekárok
sveta, medzi nimi aj Senčanka
Lucia. „Súťažiť sa bude v kategórii open, ja budem na týchto
malých majstrovstvách sveta
najľahšia... Za ten zážitok a skúsenosti to určite bude stáť,“ už
dnes sa teší hviezda slovenského aj svetového pretláčania.
Eva Lauková
foto Marián Čapla

Futbalisti na plný PLYN

Začala sa zimná príprava seneckých hráčov, áčko posilňuje ofenzívu
Po zimnej prestávke sa 10. januára stretli aj futbalisti seneckého prvoligového A mužstva.
Našli sme ich v areáli Slnečných jazier, ako trochu trápili
povianočnú kondíciu. „Zatiaľ
o nič nejde, postupne sa dostanú do tempa. Váženie dopadlo dobre, chlapci si dali cez
sviatky pozor,“ uviedol tréner
Anton Jánoš. Viac napovedia
výsledky Cooperovho testu fyzickej pripravenosti, ktoré ešte
nemal tréner k dispozícii.
Počas zimnej prestávky pred
jarnou časťou ligy kluby posilňujú rady svojich mužstiev,
rovnako sa o to snaží celok
SFM Senec. „Máme osem defenzívnych hráčov, posilniť potrebujeme útok. Zatiaľ sa nám
podarilo získať na ročné hosťovanie hráča Tatrana Prešov
22-ročného Zoltána Bognára,“
uviedol prezident klubu Ing.
Alexander Matlák. Mrzí ho, že
nové angažmán si hľadá najlepší senecký strelec Ladislav

Belkovics, ktorému sa v Senci
skončilo hosťovanie z Dunajskej Stredy. Prezident dopĺňa,
že Laco „je na skúške v druholigovom rakúskom mužstve, ak
tam neuspeje, sme dohodnutí,
že bude pokračovať u nás.“
Odišli Ján Sokol a Marek Kostoláni, Martin Železník, aj keď
začal trénovať s materským
klubom Spartak Trnava, k dispozícii bude naďalej klubu SFM
Senec. „Rokujeme o ďalších
dvoch útočníkoch, uzavrieť
to chceme do konca januára.
V zápase zimného turnaja odskúšame ďalších päť nových
hráčov.“
Senčania absolvujú zimnú prípravu v domácich podmienkach,
popri tréningoch je v pláne aj
jedenásť prípravných zápasov.
Priaznivci ich môžu povzbudiť
na zimnom turnaji až do 26.
februára. Trénovať začali aj
hráči mládežníckych kategórií,
„začíname na plný plyn,“ dodal
A. Matlák.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Seneckí futbalisti na úvodnom povianočnom stretnutí.

Do 26. februára každú sobotu o 10., 12., 14., a 16. hod. sa budú
konať na ihrisku s umelou trávou v areáli SOŠ (Montostroj) na Kysuckej ul. zápasy zimného turnaja za účasti družstiev MFK Sereď,
MŠK Králová pri Senci, FK Rača, FK Bernolákovo, PŠC Pezinok,
MFK Šamorín, FKM Nové Zámky a ŠK SFM Senec

