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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 24. júla 2014 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  Mgr. Maroš Ožvald 
   Ing. Rudolf Bittner 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VI. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 
2014 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice  zo 
zasadnutia MsZ Ing. Karol Kvál - primátor mesta určil pp. Mgr. Maroša Ožvalda a Ing. 
Rudolfa Bittnera. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava Gašparová.  
 
 

Program 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2014  
4. Účasť Mesta Senec na dražbe nehnuteľnosti 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 

- Mgr. Maroš Ožvald navrhol, aby 2. Bod programu: Kontrola uznesení z ostatného 
MsZ sa preložil na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva (30.07.2014). 
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili.  

 
- na zasadnutí MsZ sa zúčastnili obyvatelia Hečkovej ul., ktorých nehnuteľnosti sú 

priľahlé k pozemkom, ktoré sú predmetom dražby. Mesto Senec sa bezprostredne 
dotýka vydraženie predmetného pozemku. P. primátor obyvateľom vysvetlil, že Mesto 
Senec prijalo Oznámenie o dražbe pozemkov C-KN parc.č. 1466/1 o výmere 4933 m2 
– zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1467 o výmere 14 m2 – zastavané 
plochy a nádvoria vyhlásenej dražobnou spoločnosťou ALMONEDA, s.r.o., Zámocká 
30, 811 01 Bratislava, ktorá sa bude konať 28.7.2014 o 10,00 hod. v sídle dražobníka. 
Mesto Senec sa dražby zúčastní. Ak by sa podarilo mestu získať pozemky do 
vlastníctva, má v pláne na nich vybudovať cyklotrasu, parkoviská a zeleň. 
V územnoplánovacej dokumentácii mesta Senec – regulačný plán, je uvedené územie 
schválené na funkčné využitie:  „Miestna komunikácia (dopravné, dopravné 
zariadenia). V oznámení o dražbe je uvedené upozornenie: „na časti pozemku cca 423 
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m² sa nachádza miestna komunikácia. Na ostatnej časti sa nachádza zeleň. Iné využitie 
sa nepredpokladá“.  
 

- PhDr. Németh – vyjadrila sa, že najdôležitejšie je, aby sa získali predmetné pozemky 
do majetku mesta. Keď bude mať mesto pozemky vo vlastníctve, navrhnú sa tri 
varianty a budú prerokované s obyvateľmi, ako by sa pozemky mohli upraviť. 
 

- Ing. Matúšová – informovala poslancov z ktorých položiek schváleného rozpočtu by 
sa mohli po úprave rozpočtu potrebné financie (150.000,- €) získať.  
 

- Mgr. Ožvald – je za to, aby sa táto situácia dobre vyriešila. Ale musíme počítať 
s tým, že ak kúpime tento pozemok za konkrétnu sumu, v budúcnosti pri kúpe 
potrebných pozemkov pre mesto sa budú predávajúci odrážať od tejto sumy a budú od 
mesta požadovať vyššiu sumu za odpredávaný pozemok.   
 

- Ing. Józan – navrhol, aby sa následne tie investičné akcie, ktoré budú touto úpravou 
rozpočtu zamietnuté, sa financovali formou úveru.  

 
 

Poslanci hlasovali za nasledovné návrhy: 
 

- či sa má Mesto Senec zúčastniť dražby pozemkov C-KN parc.č. 1466/1 o výmere 
4933 m2 – zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1467 o výmere 14 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria vyhlásenej dražobnou spoločnosťou ALMONEDA, s.r.o., 
Zámocká 30, 811 01 Bratislava, ktorá sa bude konať 28.7.2014 o 10,00 hod. v sídle 
dražobníka: 

 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 
 

- za najvyššiu sumu (max. 180 tis. €), ktorú môže poverená osoba (Ing. Karol Kvál – 
primátor mesta) v dražbe ponúknuť: 

 
Hlasovanie: 
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2; 
 

- za návrh poslankyne p. PhDr. G.Németh – presunúť zo schváleného rozpočtu na 
projekt „Cyklotrasa Turecký dom – supermarket „Billa“  (30.000,- €) na rozpočtovú 
položku - kúpa dražených pozemkov. O túto sumu navýšiť predložený návrh vedením 
mesta.  

 
Hlasovanie: 
Za: 14, proti: 1, zdržal sa: 2, neprítomní: 2; 
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Uznesenie MsZ č. 71/2014 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2014 
- príjmy celkom    16 694 843 € 

  z toho:  bežné príjmy  12 737 992 €  
    kapitálové príjmy   2 661 556 €  
    príjmové FO    1 295 295 € 

- výdavky celkom    16 694 843 €  
  z toho:  bežné výdavky 12 411 122 €  
    kapitálové výdavky   3 970 392 €  
    výdavkové FO      313 329 € 

2. MsZ schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2014 
- príjmy celkom    16 694 843 € 

  z toho:  bežné príjmy  12 737 992 €  
    kapitálové príjmy   2 661 556 €  
    príjmové FO    1 295 295 € 

- výdavky celkom    16 694 843 €  
  z toho:  bežné výdavky 12 411 122 €  
    kapitálové výdavky   3 970 392 €  
    výdavkové FO      313 329 €  
 
Hlasovanie: 
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomní: 2; 
 

 

 
Uznesenie MsZ č. 72/2014 
 

1. MsZ v Senci prerokovalo Oznámenie o dražbe pozemkov C-KN parc.č. 1466/1 
o výmere 4933 m2 – zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 1467 o výmere 14 
m2 – zastavané plochy a nádvoria vyhlásenej dražobnou spoločnosťou ALMONEDA, 
s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, ktorá sa bude konať 28.7.2014 o 10,00 hod. 
v sídle dražobníka.  

2. MsZ v Senci schvaľuje  účasť Mesta Senec na dražbe ako účastníka dražby v súlade 
Oznámením o dražbe zo dňa 24.6.2014 a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 
dražbách v znení neskorších predpisov. 

3. MsZ v Senci splnomocňuje primátora Ing. Karola Kvála - štatutárneho zástupcu 
Mesta Senec na účasť v dražbe. 

 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2; 
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Rôzne 
 

- p. Voško – požiadal o obnovenie náteru existujúceho prechodu pre chodcov na 
komunikácii medzi budovou polikliniky a lekárňou „Doktor MAX“ 
 

- MUDr. Dobošová – požiadala o zvýšenú kontrolu vjazdu motorových vozidiel na 
Lichnerovu ul.   

 
 

P. primátor poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie mestského 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 

....................................................   .................................................. 
    Ing. Jarmila Répássyová           Ing. Karol   K v á l 
          prednostka MsÚ               primátor mesta  

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
 
 
Mgr. Maroš Ožvald      ............................................... 
 
 
 
Ing. Rudolf Bittner       ............................................... 
 
 
 
 
Zapísala:  Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 25.07.2014 
 

 


