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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 15. januára 2015 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia:  Ing. Mikuláš Bertok 
   Mgr. Peter Príbelský 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal I. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 
2015 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice  zo 
zasadnutia MsZ boli ustanovení pp. Ing. Mikuláš Bertok a Mgr. Peter Príbelský. Za 
zapisovateľku bola určená Mgr. Bronislava Gašparová.  
 
 
Program 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 
4. Návrh na voľbu členov komisií MsZ v Senci 
5. Návrh na odvolanie členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa 

cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
6. Návrh na voľbu členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa 

cestovného ruchu, s.r.o. 
7. Návrh na odvolanie členov dozornej rady za mesto Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. 
8. Návrh na voľbu členov dozornej rady za Mesto Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. 
9. Nárok na dovolenku primátora mesta a zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného na 

výkon verejnej funkcie 
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 

- p. Turanská – informovala o podnete, ktorý OZ Moje mesto podalo na Krajskú 
prokuratúru, aby prešetrila zákonnosť postupu pri voľbe členov Mestskej rady v Senci. 
Sú toho názoru, že sa porušil rokovací poriadok a zriadenie a voľba členov MsR v 
Senci by mali byť vyhlásené za neplatné. Navrhla hlasovať o zrušení uznesenia 
o voľbe MsR. Majú za to, že i postup pri tvorbe uznesení 4, 5, 7 a 8 je v rozpore 
s rokovacím poriadkom. Žiadajú o ich stiahnutie a prerokovanie podľa rokovacieho 
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poriadku. Inak klub poslancov OZ Moje mesto nebude v týchto bodoch dnešného 
programu hlasovať. Túto informáciu predložila poslancom aj písomne. 

- Ing. Karol Kvál –16 poslancov hlasovalo „ZA“ voľbu členov mestskej rady tajným 
hlasovaním. O zvolení konkrétnych členov mestskej rady rozhodli poslanci spôsobom 
voľby, ktorú si zvolili, resp. odhlasovali. 

 
 
3.  Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 
 

- p. primátor informoval poslancov o dianí v meste za uplynulé obdobie od ostatného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

 
 
 
4. Návrh na voľbu členov komisií MsZ v Senci 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
- Ing. Hudáková –protestuje proti návrhu tohto uznesenia (čo predložila aj písomne) 

z dôvodu, že si myslí, že postup a návrh je v rozpore s rokovacím poriadkom MsZ 
v Senci a v rozpore s rokovacím poriadkom komisií MsZ v Senci. Žiadajú o zmenu 
členov v komisií;  

- na žiadosť Ing. Gašpara Józana, ktorý nemá záujem pracovať v komisii výstavby 
a ÚP, bol namiesto neho navrhnutý Ing. Zoltán Kása; 

- PaedDr. Monika Snohová – je navrhnutá ako člen do komisie sociálnej a zdravotnej. 
Keďže s prácou v tejto oblasti nemá skúsenosť, požiadala, či by nemohla byť 
preradená do komisie kultúry a rozvoja vzdelávania, nakoľko je pedagóg. Klub 
nezávislých poslancov s návrhom súhlasil a p. Annu Straňákovú, ktorá bola člen 
v komisii kultúry a rozvoja vzdelávania presunuli do komisie sociálnej a zdravotnej;  

- Ing. Jana Némethová – ktorá bola navrhnutá ako člen v komisii cestovného ruchu 
požiadala, či by nemohla pracovať v komisii športu, ako zástupca Volejbalového 
klubu Senec. Klub poslancov SMK-Most-Híd s návrhom súhlasil, a p. Attilu Csuku, 
ktorý bol člen v komisii športu presunuli do komisie cestovného ruchu; 

- Ing. Hudáková – žiada vysvetlenie od PhDr. Gabrielly Németh – nakoľko v komisiách 
pri MsZ je veľa členov jej rodiny; 

- PhDr. Németh – reagovala na slová p. Hudákovej. Rodina p. Németh žije v Senci 
desiatky rokov. Sú to občania tohto mesta a majú rovnaké práva ako všetci ostatní 
zúčastňovať sa na verejnom živote v meste. Keby pochádzala z iného kúta Slovenska, 
určite by v meste nemala toľko rodinných príslušníkov.  

- poslanci hlasovali o zložení členov komisií aj individuálne za každú komisiu, čo je 
zaznamenané v hlasovaní poslancov. 
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Uznesenie MsZ č. 1/2015 
 

1. MsZ prerokovala návrh kandidátov na členov komisií MsZ z radov poslancov 
doplnených o  neposlancov, t.j. občanov    

2. MsZ súhlasí s návrhom kandidátov na členov komisií MsZ z radov poslancov 
doplnených o  neposlancov, t.j. občanov    
 

 
Komisia finančná  

1. Mikuláš Bertók – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 15.12.2014 
uznesením č. 140/2014 

2. Michal Krajčovič 
3. Kristína Černayová - Harvanová 
4. Maroš Ožvald 
5. Jozef Koiš 
6. Gabriel Agárdy 
7. Imrich Szabó 
8. Eugen Németh 
9. Zoltán Polák 

 
Komisia výstavby a územného plánovania 
1. Rudolf Bittner – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 15.12.2014 

uznesením č. 140/2014 
2. Oľga Ďuranová 
3. Peter Šimonič 
4. Boris Tušer 
5. Peter Príbelský 
6. Marián Ištvánfi 
7. Gejza Varga 
8. Zoltán Kása 
9. Peter Sedala 
 
 
Komisia životného prostredia 
1. Zdeněk Černay – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 15.12.2014 

uznesením č. 140/2014 
2. Tibor Šimonič 
3. Miroslav Žbodák 
4. Jozef Frčo 
5. Jozef Olas 
6. László Vojtek 
7. Kristián Németh 
8. Gabriel Klokner 
9. Ján Maglocký 
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Komisia sociálna a zdravotná 
1. František Podolský – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 

15.12.2014 uznesením č. 140/2014 
2. Renáta Šišková 
3. Magdaléna Fulová 
4. Magdaléna Príbelská 
5. Anna Širilová 
6. Gabriella Németh 
7. Júlia Durayová 
8. Emese Dobošová 
9. Anna Straňáková 

 
 
 
 
 

Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania 
1. Rudolf Galambos – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 

15.12.2014 uznesením č. 140/2014 
2. František Podolský 
3. Monika Snohová 
4. Ivan Fendek 
5. Silvia Nádaská 
6. Gyula Bárdos 
7. Júlia Erdélyi 
8. Alžbeta Nyáriová 
9. Henrich Polakovič 

 
 
 
 
 

Komisia podnikateľskej činnosti 
1. Mária Hudáková – predsedníčka komisie zvolená na ustanovujúcom MsZ dňa 

15.12.2014 uznesením č. 140/2014 
2. Ladislav Nádaský 
3. Jasmin Bosnič 
4. Ingrid Bulavčiaková 
5. Szilárd Németh 
6. Peter Morvay 
7. Daniela Hrčková 
8. Katarína Laborecká 
9. Róbert Poór 
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Komisia športu 
1. Juraj Gubáni – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 15.12.2014 

uznesením č.140/2014 
2. Vladimír Chríbik 
3. Róbert Jonáš 
4. Patrik Pomichal 
5. František Gábriš 
6. Jana Némethová 
7. Karol Bednárik 
8. Gabriela Rebrošová 
9. Ivan Kolembus 

 
 
 

 
Komisia cestovného ruchu 
1. Zoltán Kovács – predseda komisie zvolený na ustanovujúcom MsZ dňa 15.12.2014 

uznesením č.140/2014 
2. Linda Bittnerová 
3. Veronika Pribylková 
4. Rezső Duray 
5. Ľuboslav Majerovský 
6. Emanuel Debnár 
7. Juraj Poizl 
8. Radoslav Dosedel 
9. Attila Csuka 

 
 
 
 
 

Komisia priestupková a verejného poriadku 
1. Jana Turanská – predsedníčka komisie zvolená na ustanovujúcom MsZ dňa 

15.12.2014 uznesením č. 140/2014 
2. Peter Šušla 
3. Pavol Škovránek 
4. Peter Glončák 
5. Lukáš Szabo 
6. Štefan Rovenský 
7. Zoltán Horáček 
8. František Šušla 
9. Ladislav Žittňan 

 
 



Zápisnica	MsZ	15.01.2015	 Strana	6	
 

Redakčná rada mestských novín Senčan 
1. Gabriella Németh – predsedníčka komisie zvolená na ustanovujúcom MsZ dňa 

15.12.2014 uznesením č. 140/2014 
2. Marek Vincze 
3. Helena Krajčovičová 
4. Miklós Mészáros 
5. Mária Rovenská 
6. Helena Čajková 
7. Monika Škovránková 
8. Helena Nemcová 
9. Martina Jančovičová 

 
Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0, nehlasoval: 7; 
 
 
 
5. Návrh na odvolanie členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa 
cestovného ruchu Senec, s.r.o. 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
 
Uznesenie MsZ č. 2/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie členov dozornej rady (DR) mestskej obchodnej 
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.  

2. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie členov DR mestskej obchodnej spoločnosti 
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. a odporúča primátorovi mesta, Ing. Karolovi 
Kválovi – štatutárnemu zástupcovi mesta Senec – ako jedinému spoločníkovi, ktorý 
vykonáva pôsobnosť VZ vymedzenú  v ust. §125 ObchZ odvolať členov DR 
s účinnosťou k 31.01.2015 

Ing. Janette Matúšová  - predsedníčka DR 
Ing. Urbanová Nataša -  členka DR 
p. Rezső Duray  -  člen DR 
p. Ladislav Nádasský - člen DR 
p. Roman Voško  - člen DR 

 

 

Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0, nehlasoval: 7; 
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6. Návrh na voľbu členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa 
cestovného ruchu, s.r.o. 
 

- návrh na voľbu členov predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
- Ing. Bittner – navrhol namiesto člena Mgr. Podolského – Ing. Gašpara Józana 
- p. Turanská – písomne predložila protest proti návrhu uznesenia, nakoľko postup 

a návrh sú v rozpore s rokovacím poriadkom. 
 

 
Uznesenie MsZ č. 3/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na voľbu členov dozornej rady (DR) mestskej obchodnej 
spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.  

2. MsZ súhlasí s návrhom na voľbu členov DR mestskej obchodnej spoločnosti Správa 
cestovného ruchu Senec, s.r.o. a odporúča primátorovi mesta, Ing. Karolovi Kválovi – 
štatutárnemu zástupcovi mesta Senec – ako jedinému spoločníkovi, ktorý vykonáva 
pôsobnosť VZ vymedzenú  v ust. §125 ObchZ zvoliť mestským zastupiteľstvom 
navrhnutých členov DR s účinnosťou od 01.02.2015 

Ing. Janette Matúšová 
Ing. Nataša Urbanová, PhD. 
Ing. Gašpar Józan 
p. Rezső Duray 
Ing. Dušan Badinský 

 
Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 0, nehlasoval: 7; 
 
 
7. Návrh na odvolanie členov dozornej rady za Mesto Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. 
 

- návrh predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
 
 
Uznesenie MsZ č. 4/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie členov dozornej rady (DR)  za akcionára Mesto 
Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. 

2. MsZ súhlasí s návrhom na odvolanie členov DR za akcionára Mesto Senec 
v spoločnosti Dalkia, a.s. 

Mgr. Ivan Fendek   -  predseda  
Mgr. František Podolský -  člen  

 

Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0, nehlasoval: 7; 
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8. Návrh na voľbu členov dozornej rady za Mesto Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. 
 

- materiál predložil Ing. Karol Kvál – primátor mesta 
- p. Turanská – protestuje proti návrhu uznesenia, nakoľko postup a návrh sú v rozpore 

s rokovacím poriadkom. Túto informáciu predložila poslancom aj písomne. 
 
Uznesenie MsZ č. 5/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na voľbu členov dozornej rady (DR)  za akcionára Mesto 
Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. 

2. MsZ súhlasí s návrhom na voľbu členov DR za akcionára Mesto Senec v spoločnosti 
Dalkia, a.s. 

Mgr. Ivan Fendek  - predseda DR 
Zoltán Polák  - člen DR 

 
Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0, nehlasoval: 7; 
 
 
9. Nárok na dovolenku primátora mesta a zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného na 
výkon verejnej funkcie 
 

- materiál predložila Ing. Jarmila Répássyová – prednostka MsÚ 
 
Uznesenie MsZ č. 6/2015 
 

1. MsZ prerokovalo „Nárok na dovolenku primátora mesta a zástupcu primátora 
dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie“. 

2. MsZ súhlasí s predloženým materiálom a schvaľuje nárok na dovolenku  primátora 
mesta a zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie v rozsahu 
zamestnanca verejnej správy.  

 
Hlasovanie: 
Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1, nehlasoval: 1; 
 
 

10. Rôzne 
 
Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014 
 

- návrh na zrušenie uznesenia z dôvodu duplicity predložila Ing. Janette Matúšová – 
vedúca odboru ekonomiky mesta 
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Uznesenie MsZ č. 7/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014, 
ktorým bol schválený prevod správy majetku Mesta Senec na základe zmluvy 
o prevode správy, a to prístavby 2 tried v obstarávacej cene vo výške 129.568,57€ 
(slovom: stodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatosem eur a päťdesiatsedem centov)v 
budove materskej škôlky a školskej jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na 
pozemkoch C-KN parc. č. 4061/8 a C-KN parc. č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 
2800, k.ú. Senec, na MŠ Kysucká, Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703. 

2. MsZ  zrušujeUznesenie MsZ č. 1/2014 zo dňa 23.01.2014, ktorým bol schválený 
prevod správy majetku Mesta Senec na základe zmluvy o prevode správy, a to 
prístavby 2 tried v obstarávacej cene vo výške 129.568,57€ (slovom: 
stodvadsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatosem eur a päťdesiatsedem centov)v budove 
materskej škôlky a školskej jedálne Kysucká, súp. č. 2080 postavenej na pozemkoch 
C-KN parc. č. 4061/8 a C-KN parc. č. 4061/10 vedenej na liste vlastníctva 2800, k.ú. 
Senec, na MŠ Kysucká, Kysucká č. 9 v Senci, IČO: 031816703. 

 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0. 
 

- Mgr. Galambos – požiadal, aby sa na Kalinčiakovej ul. po jednej strane umiestnilo 
dopravné značenie – zákaz státia, nakoľko na mieste veľakrát vznikajú kolízne situácie 

- Ing. Bittner – tento návrh sa bude prejednávať na komisiách MsZ v tomto 
kalendárnom roku. Je tu možnosť, že by sa rozšíril chodník smerom na Jánošíkovu ul. 
s možnosťou čiastočného parkovania na chodníku. 
 

- Ing. Némethová – zaujímala sa, prečo sa uhradila faktúra za prístrešok nad vchodom 
na ZUŠ Senec, keď práca nie je ešte dokončená. Cena za realizáciu tejto stavby sa jej 
zdá neadekvátna. 

- Ing.Kvál – situáciu preveríme a budeme Vás informovať 
 

- Ing. Némethová – v mene obyvateľov sociálne ubytovne na Sokolskej ul. požiadala 
o výmenu okien a dverí na spoločných priestorov ubytovne z dôvodu, že cez medzery 
sa do priestorov dostanú mačky a hlodavce a zanechávajú výkaly v týchto priestoroch. 
Požiadala, aby bol daný termín dokedy bude tento problém odstránený.  

- Ing. Kvál–odvetranie bolo riešené takýmto spôsobom, nakoľko z dôvodu bezpečnosti 
(vedľa sa nachádza kotolňa) nemôže byť objekt uzatvorený. Všetko je riešené podľa 
projektov. V objekte sa nemôžu vykonávať žiadne úpravy na úkor bezpečnosti. 
 

- Ing. Némethová – informovala sa, či stavebník  stavby „Rezidencia Lichnerova“ 
oproti Gymnázia na Lichnerovej ul. žiadal o zmenu stavby, nakoľko sa skutočný stav 
nezhoduje s projektom. Ďalej sa zaujímala, kde budú obyvatelia predmetnej stavby 
parkovať. 

- Ing. Kvál – situáciu preveríme a budeme Vás informovať. 



Zápisnica	MsZ	15.01.2015	 Strana	10	
 

- Ing. Némethová – spýtala sa PhDr. Németh – čo bude ďalej so synagógou, keďže 
BSK nedostal finančné prostriedky na rekonštrukciu z „Nórskych fondov“.  

- PhDr. Németh – BSK rokuje so Židovskou náboženskou obcou o odkúpení 
synagógy. Ak by rokovania boli úspešné, uvažuje sa, že by sa rekonštrukcia vykonala 
z vlastných (BSK) zdrojov. 

- Ing. Némethová – navrhla, aby BSK informoval občanov aj na stránke mesta Senec 
o možnosti čerpania finančných príspevkov z BSK. Požiadala, aby na stránke mesta 
bol uverejnený prehľad rozdelených dotácii mestom Senec za minulé roky . 
 

- Ing. arch. Peter Sedala – zaujíma ho legislatívny mechanizmus toho, čo vedie 
pracovníkov spoločného obecného úradu k tomu, že vydané stavebné povolenia sú 
veľakrát vydané pre objekty, čo tu nemajú čo hľadať. Zaujíma sa, aké mechanizmy 
vedú k tomu, že kto je morálne zodpovedný za vydané stavebné povolenia. Bol by rád, 
keby sa p. Kaiserová zúčastňovala zasadnutí mestských zastupiteľstiev.  

- p. Turanská – vyzvala stavebný úrad, aby skontroloval stavbu „Hotela Lúč“, nakoľko 
stavba nie je adekvátne zabezpečená.  
 

- p. Turanská – písomne predložila interpeláciu, kde žiada vyjadrenie hlavného 
kontrolóra k otázke: na základe akého rozhodnutia, povolenia, zmluvy investor stavby 
AB Centrum buduje parkovacie miesta? 

 
- p. Žittňan – informoval prítomných o portáli „POĎME VON“, ktorého cieľom je 

propagácia cestovného ruchu na Slovensku. Navrhol, aby sa mesto Senec zapojilo do 
tohto projektu (prihlásenie je spoplatnené). 

- Ing. Kovács – v rámci destinačného manažmentu je tu Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Senec, ktorá rieši propagáciu mesta. Bolo by vhodné preveriť či je 
portál zaujímaný, keďže takýchto stránok je viac (aj neplatené).  

- PhDr. Németh – Bratislavský samosprávny kraj má založenú Krajskú organizáciu 
cestovného ruchu, ktorej členom je Oblastná organizácia cestovného ruchu Senec. 
Táto organizácia má už roky svoj portál na ktorom uverejňuje informácie a možnosti  
turistického využitia. Bolo by vhodné, keby sme vychádzali z toho čo máme. 
Požiadala predsedu Komisie cestovného ruchu, aby sa nakontaktoval na poslankyňu 
BSK, ktorá spravuje portál cestovného ruchu BSK a porovnať čo bude finančne 
výhodnejšie. 

- Ing. Bittner – požiadal, aby bol vypracovaný plán (štúdia) rozvoja Správy cestovného 
ruchu 
 

- p. Černay–požiadal, aby mesto dalo vypracovať projekt na platené parkovisko pred 
Marathonom a predložilo (tento návrh) na najbližšom zasadnutí MsZ.  

- Ing. Kvál – v rozpočte na rok 2015 sú rozpočtované peniaze na výstavbu plateného 
parkoviska 

- Ing. Kvál – vyjadril sa k návrhu p. Valachovej o odkúpenie časti budovy Štift. Je 
dohodnuté stretnutie s realitnou maklérkou, s fotografom, architektom kultúrnych 
pamiatok, statikom a pôjdu na obhliadku objektu. 
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- Ing. Hudáková – žiada odpoveď na písomnú interpeláciu na primátora mesta ohľadne 
termálneho vrtu vo vlastníctve mesta Senec. 

- Ing. Kvál – keďže ste písomnú interpeláciu predložili pred dvomi dňami, pracovníci 
mesta pracujú na odpovediach, nakoľko je potrebné informácie vyhľadať aj v archíve. 
 

- Ing. Répássyová– požiadala predsedov komisií, aby zasadnutie komisií naplánovali 
dva týždne pred zasadnutím mestskej rady, aby sa stihli predkladané materiály 
spracovať pre rokovanie orgánov mesta, t.j. MsR a MsZ. 

 
- Ing. Némethová – požiadala, aby termíny zasadnutí komisií MsZ boli uverejnené na 

webovej stránke mesta.  
 

- Ing. Prokop Peter – požiadal o preverenie situácie, nakoľko ich na Pezinskej ul. pri 
silných dažďoch vytápa splašková kanalizácia. 
 

- Ing. Hudáková – keďže je predsedníčkou komisie podnikateľskej rada by videla 
životopisy členov tejto komisie a požiadala o mailový kontakt na členov 
podnikateľskej komisie 

 
- p. D. Čulíková – býva na Hviezdoslavovej ul. v Senci. Požiadala, či je možné 

vybudovať protihlukovú bariéru pozdĺž železničnej trati.  
- Ing. Kvál – môžeme dať takýto dotaz na železnice SR, nakoľko mesto nevlastní 

pozemky v lokalite, kde by mohlo protihlukovú bariéru vybudovať. 
 

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: 
 
 
Ing. Mikuláš Bertok    ............................................................... 
 
 
Mgr. Peter Príbelský   .............................................................. 
 
Zapísala: Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 27.01.2015 


