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Z á p i s n i c a 

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Senci, 

konaného dňa 5. 5. 2016 

 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Overovatelia: Ing. Rudolf Bittner 

                        p. Ladislav Žittňan     

 

     Rokovanie Mestského zastupiteľstva otvoril p. viceprimátor Ing. Dušan Badinský. 
Z rokovania ospravedlnil p. primátora Ing. Karola Kvála, ktorý je na riadnej dovolenke.  

Ing. Dušan Badinský skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní  18 poslanci mestského 
zastupiteľstva, pán poslanec Mgr. Gyula Bárdos príde neskôr.   

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Rudolf Bittner a p. Ladislav Žittňan. 

     Za zapisovateľku bola určená p. Gabriela Bernadičová. Rokovanie mestského 
zastupiteľstva otvoril p. viceprimátor Ing. Dušan Badinský o 09.00 h.  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia o dianí v meste Senec za uplynulé  obdobie 
4. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
5. Zosúladenie PHSR mesta Senec v rámci novelizácie zákona o podpore regionálneho 

rozvoja (Zákon 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. 
o podpore regionálneho rozvoja) 

6. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Stanislav Kováčik a manželka Monika Kováčiková) 
7. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Anna Kapounová) 
8. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (MUDr. Miklós Mészáros a manželka Melinda 

Mészáros) 
9. Žiadosť o pridelenie dotácie pre klub Taekwondo Senec (návrh p. poslankyne  

Ing. Jany Némethovej) 
10. Rôzne 
11. Záver 
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- Ing. Dušan Badinský – spýtal sa prítomných poslancov, či chce niekto doplniť 
program dnešného MsZ.  

- PhDr. Gabriella Németh – požiadala o zaradenie bodu programu odvolanie členky 
podnikateľsej komisie a zároveň voľba nového člena, nakoľko p. Ingrid Bulavčiaková 
listom zo dňa28. 4. 2016  požiadala o odvolanie z funkcie členky  podnikateľskej 
komisie a zároveň klub predloží návrh na voľbu nového člena podnikateľskej komisie 

- Ing. Dušan Badinský – vyjadril sa k bodu č. 9 - Žiadosť o pridelenie dotácie pre klub 
Taekwondo Senec (návrh p. poslankyne Ing. Jany Némethovej) – predmetná žiadosť 
nespĺňa náležitosti, nemáme priamo žiadosť klubu Taekwondo, ale pani poslankyne, 
neprešlo to komisiou, podľa Všeobecne záväzného nariadenia môže ďalej o príspevku 
do výšky 500,-  € rozhodovať p. primátor. Navrhol, aby bol tento bod stiahnutý 
z dnešného rokovania a na MsÚ bude prizvaný predseda klubu p. Labuda. 

 

     Pán zástupca primátora Ing. Dušan Badinský podal návrh, aby bod bod č. 9  -Žiadosť 
o pridelenie dotácie pre klub Taekwondo Senec (návrh p. poslankyne Ing. Jany Némethovej) 
stiahnutý z rokovania dnešného MsZ   a dal  o návrhu hlasovať 

Hlasovanie:  
Za:   15, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 3 
 
- Ing. Mária Hudáková – vyjadrila sa, že „klub Teakewoondoo v pôvodnej žiadosti žiadal 
3.000,- €, športová komisia im bezdôvodne znížila túto čiastku za to, že sú čestní 
nenadhadzujú si výšku dotácie......“  

- Ing. Dušan Badinský – odobral slovo pani poslankyni Ing. Márii Hudákovej  

- p. Jana Turanská – vyjadrila názor, že podľa klubu OZ Moje Mesto p. zástupca primátora  
                                  stráca právo viesť ďalej rokovanie mestského zastupiteľstva, nakoľko  
                                  zobral bezdôvodne slovo pani poslankyni Ing. Márii Hudákovej,  
                                  požiadala p. právničku o právne zdôvodnenie so zákona o obecnom  
                                  zriadení 
 
- odpovedala Mgr. Grambličková, právne odd. MsÚ  
– vysvetlila, že v zmysle platného Rokovacieho poriadku MsZ v Senci, „predsedajúci stráca 
právo viesť rokovanie MsZ len vtedy, ak poslancovi slovo neudelí, alebo ak odmietne dať 
hlasovať o bode programu, v danom prípade slovo udelil a v podstate ďalej už len 
koordinoval priebeh, na čo má právo“  
 
3.) Informácia o dianí v meste 

- predložil p. zástupca primátora Ing. Dušan Badinský /viď. zvukový záznam/ 

- p. Jana Turanská – spýtala sa, podľa informácií bol odstránený z Nám. 1. Mája mliekomat,  
                                    Bol odstránený, alebo je na ňom len technická porucha? 



 Strana 3 
Zápisnica z MsZ 05. 05. 2016 

- odpovedal p. Ing. Badinský – situáciu prezistíme, nakoľko mliekomat patrí súkromnej  
                                                     osobe a podáme e-mailom informáciu  
- Ing. Jarmila Répássyová – informovala prítomných o zápisoch detí  do 1. ročníkov 
základných škôl v Senci 
     Ďalej informovala prítomných, že fontána pred MsÚ je v súčasnosti v štádiu spustenia 
prevádzky, firma zabezpečila všetky potrebné úkony na ďalšie spustenie, ako impregnáciu, 
atď.  Spustenie je naplánované na  zajtra, t.j. 6. 5. 2016. 

     Na rokovaní mestského zastupiteľstva privítal p. zástupca primátora Ing. Dušan Badinský 
pána plk. JUDr. Dušana Váleka, riaditeľa OO PZ, ktorý informoval o bezpečnostnej situácii 
v meste Senec za uplynulé obdobie. /viď. zvukový záznam/      

     Na záver pán riaditeľ informoval, že štátna polícia, tak ako po minulé roky v súčinnosti 
s mestskou políciou bude zabezpečovať akcie poriadané mestom – Senecké leto a Veľký letný 
karneval 2016. 

   

4.) Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 

- uvedený materiál predložil hlavný kontrolór MsZ Ing. Ján Winkler 

     Uviedol, že v súlade s plánom kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 schváleného 
uznesením MsZ č. 114/2016 zo dňa 10. 12. 2015 vykonal a ukončil útvar hlavného kontrolóra 
za sledované obdobie 2016 nasledovné kontroly: 

1.) Kontrola investičnej akcie „Nadstavba Základnej školy na Mlynskej ul. a prístavba 
zborovne a jedálne“ 

2.) Kontrola vybavovania sťažností podaných na MsÚ Senec za rok 2015 
3.) Kontrola zriadenia peňažného účelového fondu a poskytnutie finančných prostriedkov 

z neho pre ŠK SFM a ŠK Senec 
 

- Ing. Hudáková – podala návrh na stiahnutie predmetného materiálu 
- Ing. Badinský – dal o návrhu p. poslankyne hlasovať 

 
Uznesenie MsZ č. 50/2016  
 
I. MsZ  p r e r o k o v a l o informatívnu správu hlavného kontrolóra 

o vykonaných kontrolách. 
II. MsZ  s ť a h u j e    z     rokovania  informatívnu správu hlavného kontrolóra 

o vykonaných kontrolách. 
 

Hlasovanie: 
Za: 7, zdržal sa: 0, proti: 10, neprítomní: 2 

 
Návrh p. poslankyne Ing. Márie Hudákovej za stiahnutie materiálu č. 4 – Informatívna 
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správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách hlasovaním  -  n e p r e š i e l. 
 
Predsedajúci dnešného MsZ Ing. Dušan Badinský dal preto hlasovať o predloženom 
návrhu uznesenia. 
 
Uznesenie MsZ č.  51/2016 
 
I. MsZ  p r e r o k o v a l o informatívnu správu hlavného kontrolóra 

o vykonaných kontrolách. 
II. MsZ berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra 

o vykonaných kontrolách. 

Hlasovanie: 
Za: 10, proti: 7, zdržal sa: 0, neprítomný: 2 
 
5.) Zosúladenie PHSR mesta Senec v rámci novelizácie zákona o podpore regionálneho 
rozvoja (Zákon 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja) 

 

Uznesenie MsZ č. 52/2016 

I. MsZ prerokovalo  zosúladenie (aktuálneho) PHSR mesta Senec s požiadavkou 
uvedenou v rámci novelizácie zákona o podpore regionálneho rozvoja (Zákon č. 
309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008  Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja). Aktuálna verzia PHSR mesta Senec (aktualizácia v 1.0, 
február 2016) je po obsahovej aj formálnej stránke v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 
2015. 

II. MsZ schvaľuje  zosúladenie (aktuálneho) PHSR mesta Senec s požiadavkou 
uvedenou v rámci novelizácie zákona o podpore regionálneho rozvoja (Zákon č. 
309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008  Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja). Aktuálna verzia PHSR mesta Senec (aktualizácia v 1.0, 
február 2016) je po obsahovej aj formálnej stránke v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 
2015. 
 

Hlasovanie: 
Za: 18,  proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný: 1 
 

6.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Stanislav Kováčik a manželka Monika 
Kováčiková) 
 

- predmetný materiál predložil p. zástupca primátora Ing. Dušan Badinský 
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- materiál prešiel komisiou výstavby a ÚP, finančnou komisiou a taktiež mestská rada 
dňa 20. 4. 2016 odporučila odpredaj za kúpnu cenu 20,- €/m2 
 

Uznesenie MsZ č. 53/2016 

 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec : 

● pozemok registra C-KN parc.č. 632 zastavané plochy a nádvoria o výmere 292 m2 
neevidovaný na liste vlastníctva, identický s parcelou registra E-KN parc.č. 2332/1 ostatné 
plochy evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP v k.ú.Senec, 
podľa Spätnej identifikácie parciel č.obj. K1-7512/15 vyhotovenej Okresným úradom Senec, 
katastrálnym odborom, Pavlom Hofferom dňa 13.01.2016 pre Stanislava Kováčika a 
manželku Moniku Kováčikovú rod. Podolskú za sumu 20,-€/m2,  čo činí za výmeru 292 
m2 spolu 5 840,-€. 

II.   MsZ  hodnotí návrh na odpredaj nehnuteľnosti sčasti ako pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. z. 
o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, keďže časť predávaného pozemku je 
zastavaná stavbou - rodinným domom vo vlastníctve nadobúdateľov a sčasti 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 časť predávaného pozemku je 
priľahlým pozemkom k stavbe – rodinnému domu nadobúdateľov, ktorý nadobúdatelia 
užívajú. 
 

III.   MsZ schvaľuje odpredaj pozemku v k.ú. Senec:  

● pozemok registra C-KN parc.č. 632 zastavané plochy a nádvoria o výmere 292 m2 
neevidovaný na liste vlastníctva, identický s parcelou registra E-KN parc.č. 2332/1 ostatné 
plochy evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec po zápise ROEP v k.ú.Senec, 
podľa Spätnej identifikácie parciel č.obj. K1-7512/15 vyhotovenej Okresným úradom Senec, 
katastrálnym odborom, Pavlom Hofferom dňa 13.01.2016 pre Stanislava Kováčika a 
manželku Moniku Kováčikovú rod. Podolskú za sumu 20,-€/m2,  čo činí za výmeru 292 
m2 spolu 5 840,-€. 

IV. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia.   
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  
 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
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7.) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Anna Kapounová) 
 

- návrh predložil p. zástupca primátora Ing. Dušan Badinský 
- PhDr. Gabriella Németh – spýtala sa, či mesto eviduje ešte ďalších majiteľov 

pozemkov, ktoré by boli potrebné na vykúpenie pri výstavbe nového kruhového 
objazdu na Pezinskej ulici 

- odpovedal p. Karol Czére,vedúci odd. výstavby – ostatné (okolité) pozemky sú 
v majetku Mesta Senec alebo v majetku štátu 
 

Uznesenie MsZ č. 54/2016 

 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senec : 

● časť pozemkov C-KN parc.č. 4227/9, 4228/3, 4415/1 a 4416/2 o celkovej výmere cca 370 
m2 od vlastníka: Anna Kapounová rod. Kováčová za sumu vo výške 50,-€/m2. 

II.   MsZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senec:  

● časť pozemkov C-KN parc.č. 4227/9, 4228/3, 4415/1 a 4416/2 o celkovej výmere cca 370 
m2 od vlastníka: Anna Kapounová rod. Kováčová za sumu vo výške 50,-€/m2. 

III.   MsZ  poveruje MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a predložiť 
ho na ďalšie zasadnutie MsZ.  

 

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

 

8.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (MUDr. Miklós Mészáros a manželka Melinda 
Mészáros) 

- materiál predložil Ing. Dušan Badinský, zástupca primátora 
- uviedol, že návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 2. 2. 2016 bol a komisia doporučila 

odpredaj predmetného pozemku za podmienky vynechania zeleného pásu v šírke 6,5 
m od komunikácie a navrhovaná prístupová cesta nebude predmetom odpredaja 
 

- p. Turanská Jana – dala návrh na  stiahnutie predloženého materiálu, nakoľko „na 
chodníku  pri cintoríne stoja motorové vozidlá, nemáme pozemky na cyklotrasu, 
chýba zastávka autobusu“ 
 

- Ing. Rudolf Bittner – ako predseda komisie výstavby a ÚP deklaroval, že komisia 
bola na tvare miesta, priestor na vybudovanie cyklochodníka je zachovaný, na 
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poslednej komisii schválili, aby mesto vypracovalo projektovú dokumentáciu na 
vybudovanie cyklochodníka, ak by boli finančné prostriedky na jeseň by sa mohlo 
začať budovať 
 

- Karol Czére, vedúci odd. výstavby – potvrdil slová Ing. Bittnera, žiadosť bola 
upravená v zmysle budovania cyklochodníka a odpredaja pozemku, v súčasnosti 
prebieha polohopisné zameranie  
 

- p. Jana Turanská – aj napriek predchádzajúcim faktom, dala návrh na stiahnutie 
predmetného materiálu  
 

- Ing. Dušan Badinský – dal hlasovať o návrhu p. Jany Turanskej 
 

Uznesenie MsZ č. 55/2016 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec : 

● pozemok C-KN parc.č. 5325/20 ostatné plochy o výmere 311 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č. 5325/4 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického 
plánu č.26/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom pre nadobúdateľov: 
MUDr. Miklós Mészáros  a manželka Melinda Mészáros rod. Flašková za sumu 70,-€/m2, 
čo činí za výmeru 311 m2  spolu 21 770,-€. 

     II. MsZ s ť a h u j e   predmetný návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec z rokovania 
dnešného MsZ.  

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

 
Návrh p. poslankyne Jany Turanskej hlasovaním   - n e p r e š i e l. 
 
Ing. Dušan Badinský dal hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. 

Uznesenie MsZ č. 56/2016 

 

I.   MsZ prerokovalo návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Senec : 

● pozemok C-KN parc.č. 5325/20 ostatné plochy o výmere 311 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č. 5325/4 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického 
plánu č.26/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom pre nadobúdateľov: 
MUDr. Miklós Mészáros  a manželka Melinda Mészáros rod. Flašková za sumu 70,-€/m2, 
čo činí za výmeru 311 m2  spolu 21 770,-€. 
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II.   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 pozemok C-KN parc.č. 5325/20 ostatné plochy 
o výmere 311 m2 je priľahlým pozemkom, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve nadobúdateľov. 
 

III.   MsZ schvaľuje odpredaj pozemku v k.ú. Senec:  

● pozemok C-KN parc.č. 53 25/20 ostatné plochy o výmere 311 m2 oddelený od pozemku C-
KN parc.č. 5325/4 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického 
plánu č.26/2016 vyhotoveným ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom pre nadobúdateľov: 
MUDr. Miklós Mészáros  a manželka Melinda Mészáros rod. Flašková za sumu 70,-€/m2, 
čo činí za výmeru 311 m2  spolu 21 770,-€. 

 
IV. MsZ určuje lehotu na zaplatenie kúpnej ceny do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia.   
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie 
stráca platnosť.  
 

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

9.) Návrh na odvolanie členky podnikateľskej komisie a návrh na voľbu nového člena 
podnikateľskej komisie  

    - návrh  predložila p. PhDr. Gabriella Németh, nakoľko p. Ingrid Bulavčiaková  písomne 
dňa 28. 4. 2016 požiadala o uvoľnenie z funkcie člena podnikateľskej komisie   
 

Uznesenie MsZ č. 57/2016 

I. MsZ prerokovalo návrh na odvolanie členky Komisie – podnikateľskej p. Ingrid 
Bulavčiakovej a návrh na voľbu nového člena komisie podnikateľskej p. Tomáša 
Bottu. 

II. MsZ   s ú h l a s í   s návrhom na odvolanie členky Komisie – podnikateľskej p. 
Ingrid Bulavčiakovej a návrh na voľbu nového člena komisie podnikateľskej p. 
Tomáša Bottu. 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
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10.) Rôzne 

10.A. )Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvu ulice v meste 
Senec 

- predložil p. zástupca primátora Ing. Dušan Badinský 

Uznesenie MsZ č.  58/2016 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvu 
ulice v meste Senec: 

- názov ulice v slovenskom jazyku               -              Sadová 
- názov ulice v jazyku maďarskej menšiny   -              Díszkert utca 

 
II. MsZ súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvu 

ulice v meste Senec: 
- názov ulice v slovenskom jazyku               -              Sadová 
- názov ulice v jazyku maďarskej menšiny   -              Díszkert utca 

 

Hlasovanie: 
Za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 0 
 
10.B) Zmena účelu poskytnutej dotácie 

    Dňa 4. 5. 2016 bola na MsÚ zaevidovaná žiadosť združenia detí a mládeže RADOSŤ 
o zmenu účelu poskytnutej dotácie, z dôvodu znefunkčnenia basového komba a bassgitary. 

 

Uznesenie MsZ č. 59/2016 

I. MsZ prerokovalo zmenu účelu poskytnutej dotácie pre združenie detí a mládež 
Radosť. 

II. MsZ schvaľuje zmenu účelu poskytnutej dotácie pre združenie detí a mládež 
RADOSŤ z notebook na basové kombo a bassgitaru. 

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

 

- Ing. arch. Peter Sedala – informoval prítomných poslancov o uvedení na trh svojej 
knihy, ktoré sa uskutoční dňa 27. 5. 2016 o 18.00 h. v reštaurácii Marathon 

- poznamenal, že kniha má názov „Putovanie časom“  ide o cca 320 strán 
- ďalej vyjadril svoj kritický postoj voči novinám Senčan, myslí si, že noviny nie sú 

objektívne, sú „jednofarebné“ 
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- PhDr. Gabriella Németh – vyzvala p. Ing. arch. Petra Sedalu, aby si našiel toľko 
času a predložil konkrétne články z mestských novín Senčan, ktoré sú tendenčné 

- upozornila, že na sídlisku smerom na Veľký Biel vznikla dávnejšie Trnková ulica, 
ktorej obyvatelia ju požiadali, aby maďarský preklad tejto ulice bol opravený správne, 
a aby bola učinená náprava   

- p. Jana Turanská – poukázala na článok v májovom vydaní novín Senčan ....../viď. 
záznam/ 

- prečítala list od p. Valachovej Martiny,  ohľadom záležitostí Geodetika a predložila 
výpis z obch. registra fi Geodetika s históriou /viď. záznam/  

- Ing. Mária Hudáková – požiadala, aby na najbližšom zasadnutí MsZ boli poslanci 
informovaní o zazmluvnení OZV fi Recyklogroup ,a.s.  

- Ing. Mária Hudáková – zo zasadnutia podnikateľskej komisie, ktorej je predsedníčka 
vyplynulo, aby ul. Štefánikova bola obojsmerná  aj v letných mesiacoch 

- reagovala PhDr. Gabriella Németh – nakoľko na predmetnej ulici býva, je 
poslankyňou za tento obvod, poukázala na petície obyvateľov, ktoré viedli ku 
konkrétnym riešeniam a predmetná ulica sa v letných mesiacoch zjednosmerňuje, 
taktiež sa vynaložili finančné prostriedky na odkúpenie pozemku pod príjazdovú cestu 
popri Aquathermalu, aby sa odbremenili ulice ako Štefánikova, Dúhova, či Slnečná 

- Mgr. Pavol Škovránek – pozval prítomných v mene organizačného výboru na 8. 
ročník SENECKEJ KORČULE, ktorá sa uskutoční dňa 14. 5. 2016 na Slnečných 
jazerách 

- Mgr. Rudolf Galambos – bol požiadaný komisiou kultúry a vzdelávania, ktorej je 
predsedom, aby informoval prítomných poslancov,  že na najbližšom MsZ bude 
predložený materiál o seneckých školách  a ďalej komisia poukazuje na web stránku 
Mesta Senec, vyšla požiadavka na „živú web stránku mesta Senec“ 

- odpovedala Ing. Jarmila Répássyová, prednostka MsÚ – v pondelok 9. 5. 2016 
bude zasadať pracovná skupina ohľadom web stránky a celkovej elektronizácie 
služieb 

 

     Na záver poďakoval pán zástupca primátora  Ing. Dušan Badinský všetkým prítomným za 
účasť na zasadnutí a rokovanie mestského zastupiteľstva  o 14.0 h. ukončil. 

 

 

..............................................................                              ........................................................... 

     Ing. Jarmila  R é pá s s y o v á                                                Ing. Dušan B a d i n s k ý 

                prednostka MsÚ                                                          zástupca primátora mesta 

 

Overovatelia zápisnice z MsZ: 
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Ing. Rudolf  B i t t n e r                    ....................................................................... 

 

p. Ladislav Ž i t t ň a n                     ....................................................................... 

 

 

 

     Vyššie uvedená zápisnica je stručným a vecným písomným záznamom z rokovania MsZ. Doslovný záznam zasadnutia je 
možné si vypočuť na audionahrávke ako aj videonahrávke celého záznamu rokovania MsZ, ktoré sú prístupné 
na www.senec.sk a www.zastupitelstvo.sk.  

Zapísané dňa 5. 5. 2016,  p. Gabriela Bernadičová 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senec.sk/
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