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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 29. októbra 2015 
 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
 
Overovatelia:  Ing. Ján Maglocký 
   Ing. Juraj Gubáni 
 
 
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál zvolal VI. 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. Ján Maglocký a Ing. Juraj Gubáni. Mgr. Gyula 
Bárdos sa ospravedlnil, že na zasadnutie MsZ príde neskôr. Za zapisovateľku bola určená 
Mgr. Bronislava Gašparová. Rokovanie MsZ p. primátor mesta otvoril o 09:00 h.  
 
 
Program 
 

1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia p. primátora mesta o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie 
4.  Návrh na prevod finančných prostriedkov medzi fondmi Mesta Senec 
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2015  
6. Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Senec na rok 2015  
7. Vyhodnotenie LTS 2015 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. 
8. Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2016 
9. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
10. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Senci č. 104/2012 zo dňa 25.10.2012 
11. Zadanie urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“ - Senec 
12. Prenájom pozemku (Buchta, Horná) 
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Blaho) 
14. Rôzne 
15. Záver 

 
 

p. primátor dal hlasovať za odsúhlasenie predloženého programu z rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Senci 
 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:  1; 



Zápisnica	MsZ	29.10.2015	 Strana	2	
 

- Mgr. Škovránek – požiadal, poslancov, aby brali na vedomie, že  zasadnutie MsZ 
nekončí v bode rôzne. Bod rôzne je veľmi dôležitý a je potrebné, aby poslanci zostali 
na rokovaní aj po prerokovaní naplánovaných bodov programu; 
 

- Ing. Hudáková – mala pripomienky k zápisnici z ostatného zasadnutia zastupiteľstva 
- Ing. Kvál – je potrebné sa spojiť so zapisovateľkou zápisnice p. Gabrielou 

Bernadičovou a prediskutovať pripomienky 
 
 
 

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 prevod finančných prostriedkov medzi fondmi Mesta Senec 
 

- materiál vypracovala a predložila Ing. Janette Matúšová – vedúca odboru ekonomiky 
 
Uznesenie MsZ č. 96/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na prevod finančných prostriedkov medzi fondmi Mesta 
Senec nasledovne: 

- prevod z rezervného fondu       -30 000 € 
- prevod do Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec, a.s. +30 000 €  
2. MsZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov medzi fondmi Mesta Senec 

nasledovne: 
- prevod z rezervného fondu      -30 000 € 
- prevod do Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec, a.s. +30 000 € 

    
Hlasovanie: 
Za: 11, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomný:  1; 
 
 

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2015 
 

- návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec vypracovala a predložila Ing. Janette Matúšová 
– vedúca odboru ekonomiky 

 
Uznesenie MsZ č. 97/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2015 
- príjmy celkom    16 635 278 € 
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  z toho:  bežné príjmy  13 715 801 €  
    kapitálové príjmy   1 040 352 €  
    príjmové FO    1 879 125 € 

- výdavky celkom      6 355 278 €  
  z toho:  bežné výdavky 13 309 715 €  
    kapitálové výdavky   2 714 180 €  
    výdavkové FO      331 383 € 

2. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2015 
- príjmy celkom    16 635 278 € 

  z toho:  bežné príjmy  13 715 801 €  
    kapitálové príjmy   1 040 352 €  
    príjmové FO    1 879 125 € 

- výdavky celkom    16 355 278 €  
  z toho:  bežné výdavky 13 309 715 €  
    kapitálové výdavky   2 714 180 €  
    výdavkové FO      331 383 € 
 
Hlasovanie: 
Za: 11, proti: 3, zdržal sa: 4, neprítomný:  1; 
 
 
 

6. Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Senec na rok 2015 
 

- informáciu o zmene rozpočtu MsKS predložila Melánia Erbenová – ekonómka MsKS 
 
Uznesenie MsZ č. 98/2015 
 

1. MsZ prerokovalo zmenu rozpočtu  MsKS Senec na rok 2015 
Výnosy : 669 619 €  
Náklady : 669 619 € 

2. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu MsKS Senec na rok 2015 
Výnosy : 669 619 € 

  Náklady : 669 619 €  
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:  0; 
 
 

7. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny 2015 Správy cestovného ruchu Senec 
s.r.o. 

 
- o letnej turistickej sezóne 2015 informoval Ing. Róbert Podolský – konateľ SCR 
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- Ing- Janette Matúšová – materiál aj s materiálom Obchodno – finančný plán na rok 
2016 bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady SCR s.r.o.. Dozorná rada materiál 
zobrala na vedomie a odporučila materiál prerokovať  na MsZ. 

- Ing. Némethová – požiadala, aby aj počas sezóny bola aktualizovaná webová  stránka 
spoločnosti. Požiadala, aby v budúcej sezóne bol zabezpečený separovaný zber KO na 
Slnečných jazerách. 

- Ing. Kvál – na jazerách už aj túto sezónu boli umiestnené kontajnery na separovaný 
zber (3 ks  na sklo a 10 na plasty) 

- p. Turanská – požiadala, aby sa orez stromov robil za asistencie odborníka 
 
Uznesenie MsZ č. 99/2015 
 

1. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení LTS 2015 Správy cestovného ruchu Senec 
s.r. o.  

2. MsZ berie na vedomie Správu o vyhodnotení LTS 2015 Správy cestovného ruchu 
Senec s. r. o.  

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

8. Obchodno – finančný plán Správy cestovného ruchu s.r.o. na rok 2016  
 

- materiál predložil a poslancov informoval Ing. Róbert Podolský – konateľ SCR 
- PhDr. Németh – požiadala skultúrniť „piatu pláž“ (úprava brehu, výsadba stromov, 

bufety). Navrhla, aby sa ušetrené peniaze prioritne investovali do zveľaďovania 
„piatej pláže“. 

- Ing. Némethová – poukázala, že na jazerách chýbajú výlepové plochy; 
- Ing. Podolský – na každej vstupnej bráne je tabula, kde na požiadanie pracovníci SCR 

Senec s.r.o. požadovanú reklamu, informáciu umiestnia. 
- Ing. Hudáková – práce, ktoré SCR Senec s.r.o. vykonáva pre mesto Senec sú o 20% 

drahšie pretože SCR je platcom DPH. Mesto by tieto práce malo vykonávať vo 
vlastnej réžii. - Na podnikateľskej komisii rozoberali problematiku cyklotrás. 
V rozpočte na r. 2016 máte vyčlenené finančné prostriedky na vyznačenie jestvujúcich 
cyklotrás. Avšak dostali sme za úlohu vypracovať generel cyklotrás v rámci územného 
plánu. Je potrebné sa zamerať na turistické cyklotrasy – tie prispejú k zatraktívneniu 
Slnečných jazier. • Navrhla vytvoriť informačný leták o akciách v meste a o meste 
Senec a tento informačný leták poskytnúť prevádzkovateľom ubytovania na jazerách, 
ktorí by ho umiestnili na izbách svojich ubytovacích zariadeniach ako informačný 
bulletin.  

- Ing. Podolský- SCR má vypracovaný (vydaný) takýto informačný leták. Záujemcovia 
si ho môžu vyzdvihnúť v kancelárii SCR Senec. 

- Ing. Kovács – v položke na inzerciu je suma 2000,- €. Takáto suma sa mu zdá nízka. 
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- Ing. Podolský – reklama zabezpečovaná takouto formou je financovaná cez Oblastnú 
organizáciu Cestovného ruchu 

- PhDr. Németh – pre samosprávy je zadarmo (po splnení určitých podmienok) 
k dispozícii portál BSK www.tourcentrope.eu. Navrhla, aby SCR využila ponuku 
tohto portálu. 

 
Uznesenie MsZ č. 100/2015 
 

1. MsZ prerokovalo Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na 
rok 2016 

2. MsZ schvaľuje Obchodno-finančný plán  Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na 
rok 2016 

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

9. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
 

- správu vypracoval a predložil Ing. Ján Winkler – hlavný kontrolór mesta Senec 
- Ing. - Hudáková – požiadala, aby materiál o kontrole zabratia verejného priestranstva 

bol spracovaný tak, aby sa tam uvádzali aj m², nie len počet dní zabratia. • Dala 
podnet, aby hlavný kontrolór skontroloval zmluvy, ktoré sú uzatvorené dlhodobo (na 
dobu x rokov); 

- Ing. Winkler – na najbližšom zasadnutí MsZ sa bude schvaľovať plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra  na r. 2016. Požiadal Ing. Hudákovú, aby mu návrhy 
(požiadavky) na kontrolu zaslala emailom.  

- PhDr. Németh – požiadala, aby na stránke mesta boli zverejnení neplatiči (daň 
a poplatky pre mesto). 

 
 
Uznesenie MsZ č. 101/2015 
 

1. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo informatívnu správu hlavného kontrolóra 
o vykonaných kontrolách  

2. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu hlavné kontrolóra 
o vykonaných kontrolách  

 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:  0; 
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10. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Senci č. 105/2012 z dňa 25.10.2012 

 
- o materiáli informovala Mgr. Viera Žilková – právne oddelenie 
- p. Turanská - navrhla naformulovať nové znenie uznesenia v súlade so zákonom a to 

schváliť (návrh uznesenia nepredložila) 
- p. Černay – my ako poslanci nemôžeme zakázať niektoré veci (aj keď sa nám to 

nepáči a nesúhlasíme s nimi), ale treba dodržiavať predpisy a zákony 
- PhDr. Németh – aj za ostatných poslancov sa vyjadrila, že sú tiež proti tomu, aby bol 

nebezpečný odpad uskladnený (umiestnený) v meste Senec. Ale nemôžeme robiť veci 
nad rámec zákona. Navrhla, aby sa uznesenie rozšírilo o bod tri (kde uložíme mestu 
úlohu, aby pripravilo nové znenie uznesenia) a materiál schválil.   

 
 
Uznesenie MsZ č. 102/2015 
 

1. MsZ prerokovalo Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Senci č. 104/2012 zo dňa 
25.10.2012. 

2. MsZ súhlasí s Protestom prokurátora a ruší uznesenie MsZ Senec č. 104/2012 zo dňa 
25.10.2012. 

3. MsZ ukladá Mestu Senec do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
(10.12.2015) pripraviť návrh na nové znenie uznesenia na zabránenie uskladnenia 
nebezpečného odpadu v meste Senec. 

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

11. Zadanie Urbanistickej štúdie – „Hlboké jazero“ Senec 
 

- materiál predložil a poslancom vysvetlil celú situáciu a fakty ohľadne zadanie UŠ Ing. 
arch. Igor Križko – vedúci oddelenia územného plánovania a RR 

- p. Turanská – predložený návrh nepodporia, nakoľko chýbajú regulatíva, vyjadrenie 
ako budú napojený na ČOV 

- PhDr. Németh – vzhľadom k tomu, že sa vyskytli nezrovnalosti navrhla materiál 
stiahnuť z rokovania, dopracovať a opätovne predložiť na prerokovanie komisiám a 
zastupiteľstvu 

 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:  0; 
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12. Prenájom pozemku (Buchta, Horná) 
 

- o prenájme pozemku na Slnečných jazerách informoval Ing. Karol Kvál – primátor 
mesta  

 
Uznesenie MsZ č. 103/2015 
 

1. MsZ prerokovalo žiadosť o prenájom časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 vedená na 
LV 2800, v k.ú. Senec,  o výmere 94 m2 na dobu neurčitú, ako priľahlú plochu 
k stavbám na Slnečných jazerách, pre pána Miroslava Buchtu a Valériu Hornú. 

2. MsZ posudzuje prenájom v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko uvedená parcela bezprostredne susedí s parcelou vo 
vlastníctve nájomcov a svojím umiestnením a využitím tvorí ucelenú časť s uvedeným 
pozemkom. 

3. MsZ súhlasí s prenájmom časti pozemku C-KN parc.č. 2514/1 vedená na LV 2800, 
v k.ú. Senec,  o výmere 94 m2 na dobu neurčitú, ako priľahlú plochu k stavbám na 
Slnečných jazerách, pre pána Miroslava Buchtu a Valériu Hornú za cenu v súlade 
s bodom č. 11, prílohy č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení 
dodatkov, t.j. 1,57 €/m2/rok. Celková hodnota nájmu 147,58 €/rok. 

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

13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Blaho) 
 

- o materiáli informoval Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
 

Uznesenie MsZ č. 104/2015 
 

1. MsZ prerokovalo návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec : 

 pozemok C-KN parc.č.4089/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 
evidovanú na liste vlastníctva č.2800 pre Richarda Blaha za sumu 100,-€/m2, čo činí 
za výmeru 66 m2  spolu 6 600,-€. 

2. MsZ hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov, nakoľko predávaný pozemok je bezprostredne priľahlý 
k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve nadobúdateľa. 

3. MsZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Senec:  

 pozemok C-KN parc.č.4089/270 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 
evidovanú na liste vlastníctva č.2800 pre Richarda Blaha za sumu 100,-€/m2, čo činí 
za výmeru 66 m2  spolu 6 600,-€. 

4. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia.   
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5. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 4. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť.  

 
Hlasovanie: 
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 7, neprítomný: 0; 
 
 
 

14. Rôzne 
 
 

- Ing. Badinský – uviedol zástupcov fi. VEGO – marketing, ktorá sa zaoberá 
reklamnými zariadeniami; 

- Konateľ firmy VEGO – marketing - predstavil prítomným mestský informačný 
a kamerový systém. Firma mestu ponúkla spoluprácu, ktorá spočíva v pasportizácii 
všetkých reklamných tabúľ a plôch v meste. Mestu môžu ponúknuť špeciálny softvér 
(ktorý vedia naplniť informáciami aj spravovať). Takto by mesto získalo dokonalý 
digitálny prehľad o reklamných tabuliach v meste. Mestu ponúkajú: 

 odstránenie nepovolených reklamných tabúľ na mestskom pozemku (majetku), 

 prevádzku komerčného systému na stĺpoch verejného osvetlenia, 

 veľkoplošnú LED obrazovku, ktorá bude pevne umiestnená na mestskom 
majetku a ponúkne priestor na reklamu. 

 
- Mgr. Škovránek - na zasadnutí poriadkovej komisii sa riešil kamerový systém 

v meste. Zaujímal sa kedy bude poriadne funkčný? Požiadal, aby p. Pap – IT povedal 
čo treba k tomu, aby bol mestský kamerový systém plne funkčný a termín kedy to 
bude spojazdnené; 

- Bc. Pap – prítomným vysvetlil princíp fungovania kamerového systému. Potrebné 
investície do kamerového systému sú finančne zahrnuté v rozpočte na rok 2016. Takže 
v budúcom roku by mali byť problémy odstránené. 

- Mgr. Škovránek – poukázal na potrebu umiestnenia prenosnej toalety na detskom 
ihrisku na Košickej ul.  

- Mgr. Škovránek – poukázal na zhoršenú dopravnú situáciu pri prejazde ulicami 
mesta. Autá parkujú na komunikácii a tým zabraňujú prejazdu ostatným motorovým 
vozidlám v oboch smeroch.  

- Ing. Kvál  - vyplývajúc z požiadavky, ktorá odznela na zasadnutí MsR mesto oslovilo 
autora pasportu verejnej dopravy, aby vypracoval štúdiu na zjednosmernenie ulíc v 
jednotlivých častiach mesta. P. Czére – po vypracovaní štúdie, by bolo vhodné 
vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by tieto návrhy schvaľovala. 

- Mgr. Škovránek – poukázal na to, že dĺžka zasadnutia MsZ závisí od informovanosti 
poslancov o tom čo sa bude diať a prerokovávať. O mnohých veciach sa dá 
informovať pred zasadnutím MsZ na pôde MsÚ s kompetentnými pracovníkmi. Na 
zasadnutí MsZ sa riešia veci, ktoré sa na zastupiteľstve riešiť nemusia (nemali) - sú 
plne v kompetencii mestského úradu.  
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- Ing. Hudáková – navrhla odvolať p. Morvaya – člena podnikateľskej komisie, 
nakoľko sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí komisie.  

- keďže p. Morvay je nominant koalície SMK–MKP a Most – Híd, a pracovné 
povinnosti mu nedovolia zúčastňovať sa zasadnutí, koalícia navrhla odvolať p. 
Morvaya a  predložila návrh a životopis na nového člena komisie. Poslanci hlasovali 
za odvolanie člena komisie a voľbu nového člena podnikateľskej komisie; 

 
 
Uznesenie MsZ č. 105/2015  
 
MsZ  po prerokovaní materiálu odvoláva člena Podnikateľskej komisie MsZ v Senci pána 
Petra Morvaya 
 
Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný:  0; 
 
 

- navrhnutá nová členka je manželkou p. poslanca Ing. Zoltána Kovácsa – p. Ing. 
Kovács sa zdržal hlasovania, nakoľko ide o konflikt záujmov 
 

Uznesenie MsZ č. 106/2015  
 
MsZ  po prerokovaní materiálu volí člena Podnikateľskej komisie MsZ v Senci pani Zlaticu 
Kovácsovú  
 
Hlasovanie: 
Za: 18, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný:  0; 
 
 
 

- p. Turanská – poukázala na problémovú odbočku k Billa skladom na Diaľničnej 
ceste (cesta neosvetlená, zlá krajnica). Požiadala o riešenie tejto situácie; 

- Ing. Kvál – túto situáciu sme riešili s majiteľom vozovky a aj s dopravnou políciou. 
Zo stretnutia vzišla požiadavka, aby Mesto Senec zameralo komunikáciu. Nakoľko 
komunikácia nie je majetkom mesta, mesto požiadavku neakceptovalo. Polícia navrhla 
vytvoriť tri jazdné pruhy. Ale tým pádom by nákladne vozidlá nemohli vychádzať 
smerom na diaľnicu, ale museli by dodržať prikázaný smer jazdy vpravo a ísť sa 
otočiť na Šamorínsku okružnú križovatku, čo predstavuje niekoľko kilometrov navyše. 

 
- PhDr. Németh – požiadala opätovne nadviazať kontakt s Regionálnymi cestami 

a riešiť rozšírenie okružnej križovatky na Pezinskej ul.  
 

- Ing. Némethová – navrhla prijať odborníka na životné prostredie, nakoľko mesto 
nemá zamestnanú odborne spôsobilú osobu s potrebnou kvalifikáciou na životné 
prostredie 

- Ing. Križko – poukázal na to, že on má požadované vzdelanie 
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- p. Černay – požiadal apelovať na Národnú diaľničnú spoločnosť, kedy začnú 
s výstavbou výjazdu z diaľnice pri Blatnom. 

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

zastupiteľstva ukončil o 16:45 h. 
 
 
 
 

....................................................   .................................................. 
    Ing. Dušan Badinský           Ing. Karol   K v á l 
     zástupca primátora               primátor mesta  

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci: 
 
 
Ing. Ján Maglocký     ............................................................... 
 
 
Ing. Juraj Gubáni     .............................................................. 
 
 
 
 

Vyššie uvedená zápisnica je stručným a vecným písomným záznamom z rokovania 
MsZ. Celý záznam je možné si vypočuť na audionahrávke ako aj videonahrávke celého 
rokovania MsZ uloženej na www.senec.sk a www.zastupiteľstvo.sk.  
 
 
Zapísala: Bronislava Gašparová 
V Senci, dňa 03.11.2015 
 


