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VYJADRENIE K SÚČASNEJ SITUÁCII

POĎAKOVANIE OBČANOM 
Ďakujem všetkým, ktorí mi vo 
voľbách dali svoj hlas a dôveru. Dňa 
4.12.2017 som bola inaugurovaná 
za poslankyňu volebného obvodu č. 
XXI – mesto Senec Bratislavského 
samosprávneho kraja. Som členkou 
krajského klubu nezávislých 
poslancov, ktorý má stabilných osem 
členov a spolupracujeme s väčšinou 
poslancov BSK. Som predsedníčkou 
komisie majetku, investícií a verejného 
obstarávania a členkou finančnej 
komisie. Spoločne s ostatnými členmi 
klubu máme zastúpenie vo všetkých 
komisiách. Ako váš zástupca sa  
budem  snažiť plniť všetky investičné 
plány BSK a dohliadať na šetrné a 
účelné využívanie

prostriedkov a predovšetkým hájiť 
záujmy občanov mesta Senec. 
Podporujem rozvoj stredoškolského 
vzdelávania v Strednej odbornej škole 
automobilovej a podnikania v Senci, 
ktorá má moderné priestory a ponúka 
kvalitné vzdelanie na úrovni ostatných 
bratislavských stredných škôl bez toho, 
aby študenti museli dochádzať do 
iných miest.
Zlú dopravnú situáciu v kraji 
sa BSK snaží prioritne riešiť 
zefektívnením integrovanej dopravy, 
posilnením vlakových spojov a 
budovaním záchytných parkovísk.  
Som k dispozícii občanom mesta 
Senec a pripravená na konštruktívnu 
spoluprácu. 

Mária  Hudáková 
maria_hudakova@yahoo.com

MÁRIA HUDÁKOVÁ NÁS ZASTUPUJE NA BSK
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Vražda mladého novinára a jeho 
priateľky sa nás hlboko dotkla o to viac, 
že s redakciou Aktualít spolupracujeme 
už niekoľko rokov. Redakcia Aktualít, 
ako jedna z mála investigatívnych 
redakcií na Slovensku bola vždy 
ochotná spracovať aj regionálne 
témy od komunálnych aktivistov. 
Veľká a malá politika úzko súvisia a 
každé mesto má svojich bossov, 

prepojených na politické špičky. S 
Marekom Vagovičom sme absolvovali 
niekoľko seminárov a stretnutí. Spoločne 
sme spracovali napríklad tieto témy:                                           
• "Podnikateľ blízky Sieti stavia bytovku"
• "Senec rieši herňu v mestskom 

kulturáku"
• "Senecké jazerá sa menia na 

súkromný rezort." 
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AKTUALITY Z BSK
 
Kraj má odsúhlasený rozpočet na 
rok 2018, v ktorom je schválené: 

• financovanie rekonštrukcie 
synagógy v Senci 

• opravy strechy a okien na 
budove Strednej odbornej školy 
automobilovej a podnikania. 

Vybudovanie kruhového objazdu 
na Pezinskej sa dostalo do 
programového vyhlásenia a je 
predpoklad, že v tomto volebnom 
období sa stihne zrealizovať. 
BSK pod novým vedením redukuje 
svoje neproduktívne výdavky 
a v prvom roku bude prioritne 
riešiť početné havarijné stavy, 
rekonštruovať a zveľaďovať 
svoj vlastný majetok. Tento rok 
BSK neplánuje predávať žiadny 
majetok, pretože väčšina poslancov 
konštatovala, že ho je potrebné 
dať k dispozícii samosprávam na 
verejnoprospešné účely. 
K otázke výstavby kolektorov, tak 
ako boli schválené, sa uskutočnilo 
niekoľko stretnutí aj na úrovni 
ministra, zatiaľ bez jasného 
výsledku. 

BSK prijalo Memorandum o spolupráci a spoločnom 
postupe pri ochrane lesov na území kraja

Cieľom Memoranda je trvalo udržateľné 
lesné hospodárstvo v lesných celkoch 
a podpora rekreačného potenciálu 
lesov na území Bratislavského 
samosprávneho kraja. Memorandum 
bolo predložené zastupiteľstvu 
BSK na základe už 
prijatých strategických  
dokumentov Európskej 
únie a Slovenskej 
republiky pri riešení 
dopadov klimatických zmien, 
dohovoru o biodiverzite, zásad trvalo 
udržateľného obhospodarovania 
lesov, ochrane pôdy a ochrane zdrojov 
povrchovej aj podzemnej vody. 
Memorandum sa prijíma na podnet 
zvyšujúcej sa požiadavky verejnosti, 

odborníkov a environmentálnych 
mimovládnych organizácií na 
uplatňovanie týchto stratégií v praxi 
pri ochrane lesov, povrchových a 
podzemných vôd Bratislavského 
samosprávneho kraja, a je otvorené 

možnosti prístupu 
formou vyhlásenia aj 
ďalším signatárom. 
Mesto Senec zatiaľ 
nie je signatárom 

tohto memoranda, ale každý 
obyvateľ má možnosť pristúpiť k 
tomuto memorandu, podpísať ho aj 
so svojou rodinou a zaslať na BSK 
a tak vyjadriť svoj postoj k ochrane 
lesov. Plné znenie memoranda 
je k dispozícií na stránkach BSK. 

Za urbanistickú štúdiu Hlboké Jazero, 
ktorá prešla o jeden hlas 14.12.2017, 
poslanci OZ MOJE MESTO nehlasovali. 
V mestských novinách Senčan 
z februára 2018 boli uvedené 
zavádzajúce informácie o hlasovaní 
poslancov OZ MOJE MESTO. 
ZA schválenie urbanistickej štúdie 
hlasovali poslanci: Badinský, Bárdoš, 
Bertok, Bittner, Černay, Galamboš, 
Gubáni, Príbelský, Škovránek, 
poslankyňa Gabriella Németh nebola 
prítomná. 
PROTI boli všetci poslanci OZ MOJE 
MESTO. Výsledky hlasovania boli 
prekvapením, pretože tento materiál 
v minulosti viackrát zastupiteľstvom 

neprešiel. V Senčanovi bolo uvedené 
staré hlasovanie z apríla roku 
2016, kedy zahlasoval i náš klub za 
riešenie urbanistickej štúdie firmou 
Doprastav (vlastník časti pozemkov), 
za podmienok, ktoré investor nesplnil. 
Požiadali sme o zverejnenie opravy 
v mestských novinách Senčan. 
Redakčná rada pod vedením pani 
Gabriely Németh odpovedala 
zamietavo :  „Požiadavke o zverejnenie 
Vašej pripomienky k článku „Jedna časť 
brehu Hlbokého jazera sa skultúrni“, 
zverejnenom vo februárovom vydaní 
Senčana, nemôže redakcia Mestských 
novín Senčan vyhovieť pretože nespĺňa 
náležitosti, ktoré vyžaduje §7 Právo na 

opravu, či §8 Právo na odpoveď podľa 
Zákona č. 167/2008 Z.z., Zákona 
o periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve.“ 

Preto využívame možnosť pravdivo 
vás informovať prostredníctvom nášho 
občasníka a ešte raz zdôrazňujeme, 
že ZA výstavbu podľa predloženej 
urbanistickej štúdie Hlbokého jazera 
na MsZ  14.12.2017 sme nehlasovali! 
Na územie Hlbokého jazera podľa 
platného územného plánu musí byť 
vypracovaný územný plán zóny. 
Mesto nerieši územie ako celok, 
ale vychádza v ústrety majiteľom 
jednotlivých častí pozemkov.

MAR TINSKÝ LES ZNAMENÁ 
PRE SENEC VEĽA,  NA JEHO 

OCHRANU NIKDY NIE 
JE  NESKORO

PRAVDA O HLASOVANÍ ZA URBANISTICKÚ ŠTÚDIU "HLBOKÉ JAZERO"
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V Senci býva viac ako 20000 obyvateľov, 
no rozlohou, a koniec koncov i 
atmosférou,  je to veľká dedina s „dvomi“ 
hlavnými ulicami. Historicky sa na tom 
podpísala relatívna bezvýznamnosť 
tohto priestoru bez bohatých panských 
sídel. Vznikal  postupným sceľovaním 
poľnohospodárskych usadlostí a lúk 
(odtiaľ názov), čo mu vydržalo až do 
polovice 20. storočia, keď sa tu objavil 
priemysel. Dnes je zo severu a juhu 
navyše zovreté dvomi priemyselnými 

zónami s veľkým dopadom na dopravu 
i zloženie obyvateľstva. 
Napriek  uvedeným dôvodom má veľký 
potenciál. Musíme ale vedieť, aké sféry 
života mesta budeme preferovať, aký 
charakter  by mal mať, ktoré fázy vývoja 
podporovať a naopak, čo utlmovať. 
Bez diskusie ľudí zo samosprávy s 
obyvateľmi to však nejde, ak chceme 
zodpovedne kreovať budúcnosť 
Senca.  Zásadne sa mení pohľad na 
organizáciu miest, princípy používania 
a ochranu verejného priestoru, 
narábanie so životným prostredím. 
Z toho vyplýva uprednostňovanie 
dopravy šetrnej k ovzdušiu, narábanie 
s odpadom, postavenom na dôslednom 
triedení, bez potreby zvyšovania  
kapacít skládok. Mení sa pohľad na 
únosnosť priestoru, ale i na nároky a 
potreby občana. 
Všetky tieto princípy narážajú zatiaľ 
na odpor samospráv, pretože rúcajú 
staré zažité štruktúry a sú postavené 
na úplne inom myslení. Hovorí sa tomu

Smart city – “múdre mesto“

Neoddeliteľnou súčasťou je 
inteligentná doprava. V našom prípade 
bezproblémový tranzit, optimalizácia 
a popularizácia mestskej dopravy, 

preferencia peších trás, cyklotrás, 
parkovania bicyklov a samozrejme  
parkovania v meste. Jedným zo 
základných znakov múdreho mesta je 
snaha o zlepšenie životného prostredia. 
Dôležitým aspektom je vzdelávanie a 
motivácia ľudí k ekologickému prístupu. 

Múdre mesto vytvoria len múdri a 
inteligentní ľudia.

Základom sú sociálne a ľudské 
zdroje, poskytovanie korektných 
informácií zo strany mesta, prístup k 
znalostiam a schopnosť zdieľať ich. 
Predpokladá to efektívne využívanie 
zdrojov, environmentálne vzdelávanie, 
využívanie sociálnych sietí a zdieľanie 
dát. Schopnosť vytvárať ideálne 
miesto na život, prácu i voľný čas. 
Rešpektovanie životného prostredia a 
starostlivosti o jeho kvalitu. A  to sú úlohy 
pre súčasných komunálnych politikov. 
Využívať nové technológie, 
optimalizovať verejné a sociálne služby, 
zaisťovať ich efektivitu a dostupnosť. 
Vytvárať otvorenú spoločnosť, 
premyslene narábať s verejným 
priestorom, spravovať ho a nie si ho 
rôznymi spôsobmi privlastňovať. 
Senec čaká veľa práce, ale chuť a 
odvaha robia i nemožné možným.                                                                                                                            

BUDÚCNOSŤ SÚČASNOSTI

Martin Lettrich 
Akademický sochár patrí k významným 
predstaviteľom slovenského sochárstva. 
Je autorom portrétu Antona Bernoláka na 
seneckom gymnáziu a pamätníku k Lipe 
ústavy na Námestí 1. Mája. Dlhodobo sa 
vyjadruje k problémom, ktoré negatívne 
ovplyvňujú život v meste i na Slnečných 
jazerách. Je aktívnym členom OZ Moje Mesto.

PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ S NÁDYCHOM EŠTEBACKYCH PRAKTÍK

TV Senec s.r.o. má zohrať dôležitú 
úlohu v nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách. To je pravý dôvod prečo vznikla. 
Má zabezpečiť kontinuitu vládnutia ľudí 
okolo súčastného primátora a zároveň 
zlikvidovať opozíciu. 

V predvolebnej kampani sa zrejme 
nebudú štítiť ničoho. 

Jasným dôkazom je nedávna návšteva 
pána Csabu Farkasa a jeho kolegu u 
príbuzných jednej z poslankýň za OZ 
Moje Mesto na východe Slovenska bez 
jej vedomia a súhlasu. 

Protizákonným spôsobom získali 
osobné údaje o príbuzných poslankyne. 

Neváhali precestovať tisíc kilometrov 
a pod zámienkou natočenia reportáže 
obťažovať jej rodinu. 

Súhlasíte, aby na toto išli vaše dane? 
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Csaba Farkas

neúspešný kandidát na 
poslanca mesta  

v roku  2014

neúspešný kandidát na 
poslanca mesta  

v roku  2014

zástupca primátora 
od roku 2014

poslanec od roku 2007
kandidát na primátora 2018

Patrik Szabo Ľudovít Szabo Dušan Badinský

TV Senec s.r.o.

futbalový klub 
o.z. MŠK Senec

o.z. Jungpereg 
1632 v Senci

mesto SenecBratislavský 
samosprávny

kraj

otec

spoločník

člen výkonného 
výboru

člen

člen
konajúci

člen  
od 2017

zástupca primátora

zákazka 
2018: 15 000 €

dotácie 
2017: 59 500 €
 2018: 68 800 €dotácie 

2017: 14 800 €
2018:   3 000 €

zákazka
2017: 5 000 €

dotácie
2018: 2 000 €

zákazky 
2017: 20 282 €
2018: 43 000 €

dotácie
2017: 11 500 €
2018:   3 000 €

výhodný prenájom pivníc

vypracúvava 
podklady k dotáciam

MsZ je zriaďovateľom

predseda klubu

spoločník

komisia Športu

KTO MÁ VEĽA CHCE EŠTE VIAC, ALEBO NA VOĽBY TREBA PENIAZE ...

Pred župnými voľbami v roku 2017 
začala byť aktívna v oblasti politického 
a spoločenského života v meste 
súkromná firma TV Senec s. r. o. . 
Na stránkach Rady pre vysielanie 
a transmisiu túto firmu v Zozname 
držiteľov licencií na televízne vysielanie 
nenájdete, je zapísaná len v Zozname 
audiovizuálnych mediálnych služieb na 
požiadanie. 
Svoje spravodajské videá zdieľa  
prostrednícvom videoportálu YouTube, 

na sociálnej sieti Facebook a svojej 
vlastnej stránke. Na televíznych 
prijímačoch si túto “televíziu” 
nenaladíte.

KTO JE KTO?

Majiteľmi firmy sú Csaba Farkas 
a Patrik Szabo, ktorý je členom 
výkonného výboru futbalového klubu 
o.z. MŠK Senec a syn predsedu klubu 
MŠK Senec Ľudovíta Szaba. Csaba 
Farkas aj Ľudovít Szabo kandidovali 

v roku 2014 na poslancov v meste 
Senec, obaja však neúspešne.
Ľudovít Szabo sa v roku 2017 stal 
po odstúpení p. Rebrošovej na návrh 
primátora mesta Karola Kvála členom 
Komisie športu. Tak sa do tejto komisie, 
ktorá má dôležitý hlas pri delení dotácií 
športovcom, dostal ďalší „futbalista“ a 
člen výkonného výboru MŠK Senec. 
(členom komisie už vtedy bol Ivan 
Kolembus).
Členom združenia  MŠK Senec je aj 
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súčasný zástupca primátora mesta 
Senec Dušan Badinský. 
Ľudovít Szabo je aj konajúcim v 
občianskom združení JUNGPEREG 
1632 v Senci.

TV Senec s.r.o. získala na jeseň 2017, 
v čase župných volieb, od mesta 
prostriedky určené na Okrúhle stoly 
presunom v celkovej výške 20000 eur.  
Súkromná firma získala lukratívnu 
zákazku bez zmluvy, verejného 
obstarávania a bez odsúhlasenia 
zastupiteľstvom mesta.
Vtedajšia viceprimátorka BSK – 
Gabriella Németh zrejme vylobovala 
pre túto firmu zákazku aj na kraji. 
Citujeme z objednávky č. 0467/17/EO: 
"Zabezpečenie vysielacieho času 
v TV Senec v termíne od 01.09.–
31.12.2017 podľa špecifikácie: 3x 
účasť na Z BSK vrátane reportáže a TB, 
1x účasť predstaviteľa BSK v relácii o 
prezentácii kraja a aktivitách Ú BSK, 1x 
prezentácia BSK v rámci vysielania. TV 
Senec, s.r.o. je jediným a výhradným 

poskytovateľom vysielacieho času TV 
Senec." Nikoho nezaujímalo, že ide len 
o YouTube kanál, podstatné bolo, že 
dostali ďalších 5000 eur. 
Senec TV s.r.o., napriek výhradám 
poslancov OZ Moje Mesto, má v 
roku 2018 rozpočtovanú čiastku na  
propagáciu v dvojnásobnej výške 
oproti minulému roku a to 40000 eur.
Táto čiastka je podľa objednávok už v 
máji celá vyčerpaná.
Do dnešného dňa, i po opakovaných 
urgenciách od nášho klubu na 
zastupiteľstve, nie sú reportáže 
označené, že sú platené mestom resp. 
krajom a neexistuje ZMLUVA!
Ide opäť o volebný rok a na marketing 
treba predsa peniaze…

Navzdory snahe TV Senec s.r.o. a 
ich náklonnosti ku G. Németh sa 
jej nepodarilo uspieť vo voľbách a 
za poslankyňu BSK bola zvolená 
nominantka OZ Moje Mesto Mária 
Hudáková. BSK pod novým vedením 
začalo šetriť a zmenil sa prístup k 

rozdeľovaniu dotácií. 
TV Senec s.r.o., MŠK Senec a 
JUNGPEREG 1632 v roku 2018 boli 
pri žiadostiach o štandardné dotácie 
kraja neúspešné, komisie im tentokrát 
dotácie nepridelili.
Gabriella Németh síce dôveru občanov 
vo voľbách nezískala, ale na základe 
politickej dohody sa stala poradcom 
predsedu BSK. V máji predseda 
BSK pridelil individuálne dotácie 
neúspešnému trojlístku pri prideľovaní 
štandardných dotácií kraja.

MŠK Senec v roku 2017 získal z BSK 
dotáciu 10.000 eur na úhradu časti 
nákladov projektu: “Zriadenie umelého 
mobilného klziska v Senci – podpora 
celoročného korčuľovania pre všetkých". 
I keď klubu boli na zriadenie klziska 
poskytnuté dotácie z kraja a mesto 
klubu bezplatne poskytlo podklad pod 
klzisko, ktorý bol zakúpený z dotácie 
SPP udelenej mestu (10.000 eur) MŠK 
si od mesta vo februari vyfakturoval 
15.000 eur za prenájom klziska.

V ROKU 2018 DOSTALO BEŽNÉ DOTÁCIE Z BSK VIAC SENECKÝCH SUBJEKTOV

DOTÁCIE BSK PRE SENEC ROK 2017
NÁZOV ŽIADATEĽA Z MESTA SENEC SCHVÁLENÁ SUMA

PODPORA KULTÚRY: 26 500 € 
Collegium Wartberg 4 000,00 €

Komorný orchester ZOE 2 500,00 €

Mestské kultúrne stredisko 8 000,00 €

Slovak Doublebass Club 2 000,00 €

TENENET o.z. 4 000,00 €

Združenie detí a mládeže Radosť 6 000,00 €

PODPORA TURIZMU: 11 500 €
JUNGPEREG 1632 v Senci 11 500,00 €

PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE: 28 000 €

FootGolfový Klub Senec  8 000,00 €

Futbalová miniliga Senca 10 000,00 €

MŠK Senec 10 000,00 €

MIMORIADNE DOTÁCIE BSK ROK 2017: 43 500 €
Mgr.art. Zuzana Oros - ORFLEX 2 000,00 €

Rímskokat. cirkev, Farnosť Senec 20 000,00 €

Senecká korčuľa 1 000,00 €

SPORT CLUB Senec 4 000,00 €

SWIM Klub Senec  3 500,00 €

Školský šp.klub GAB Senec 2 000,00 €

Tomáš Huszár 5 000,00 €

ZŠ Mlynská, Senec 6 000,00 €

DOTÁCIE BSK PRE SENEC ROK 2018
NÁZOV ŽIADATEĽA Z MESTA SENEC SCHVÁLENÁ SUMA

PODPORA KULTÚRY: 28 177 €
Collegium Wartberg 4 000,00 €

Komorný orchester ZOE 1 000,00 €

Mestské kultúrne stredisko 1 000,00 €

Mestské kultúrne stredisko 6 000,00 €

Občianske zdr. DFS Slnečnica 1 000,00 €

OZ UMENIE PRE VŠETKÝCH 1 000,00 €

Rímskokat. cirkev, Farnosť SC 6 177,00 €

Slovak Doublebass Club 7 000,00 €

ZO Csemadok Senec 1 000,00 €

PODPORA TURIZMU: 2 500 €
Správa cestovného ruchu Senec 2 500,00 €

PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE: 17 100 €

TENENET o.z.  1 000,00 €

Big street project 4 100,00 €

SWIM Klub Senec 5 000,00 €

Školský športový klub GAB Senec 1 500,00 €

Taekwon-Do P.T.F. Senec 4 000,00 €

Západoslov. zách. služba - DHZ Senec 1 500,00 €

MIMORIADNE DOTÁCIE BSK ROK 2018: neprideľovali sa

zdroj: http://dotacie.bratislavskykraj.sk
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OBČANIA SA BRÁNIA – BOJ S ČASOM POKRAČUJE

Obyvatelia Malého Bielu sa bránia. 
V bezprostrednej blízkosti obytnej 
zóny Malý Biel sa začala dňa 9.4.2018 
výstavba v poradí už štvrtej logistickej 
haly.

Vznik obytnej zóny je datovaný 
do roku 2004, kedy MsZ (Mestské 
zastupiteľstvo) Senec prijalo dňa 
17.6.2004 pod číslom 9/2004 
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN),  
ktorým schvaľuje vybudovanie obytnej 
zóny v lokalite číslo 5, s názvom Malý 
Biel. 
Následne v roku 2005, bolo mestským 
zastupiteľstvom odsúhlasené VZN 
č.1/2005 zo dňa 08.09.2005, 
vybudovanie logistiky, od diaľnice 
po lokalitu Malý Biel, avšak s 
podmienkou pre lokalitu 13 (dve 
parcely susediace s obytnou zónou), 
že sa na nich vybudujú nehlučné 

prevádzky kancelárskeho typu, so 
zastavanosťou objektami maximálne 
35%, minimálnou plochou zelene 35% a 
ostatnými plochami 30%. Obmedzenia 
zastavanosti a využitia parciel v rámci 
prijatých regulatívov v lokalite 13 boli v 
tom čase odôvodnené, nakoľko v čase 
rozhodovania o výstavbe logistických 
hál si poslanci uvedomovali fakt, že 
rok pred tým, v roku 2004, odsúhlasili  
výstavbu obytnej zóny v lokalite číslo 5. 

Dňa 9.4.2018 nastal zlom. Za 
oknami domov obytnej zóny sa začali 
pohybovať ťažké mechanizmy a začali 
sa výkopové práce na výstavbe haly „D“. 
Nič netušiaci obyvatelia  zmobilizovali 
svoje sily a okamžite začali konať. 
Spísali dve  petície, oslovili orgány, 
ktoré majú kompetenciu  vo veci konať, 
vrátane stavebného úradu Senec, 
primátora mesta, oslovili i poslancov 

mestského zastupiteľstva Senec. 

Nik z oslovených, okrem prokuratúry 
a Okresného stavebného úradu 
Bratislava,  adekvátne nezareagoval.  
Jediní, čo podali občanom pomocnú 
ruku, boli poslankyne z občianskeho 
združenia  Moje mesto, ktoré  získali  
projektovú dokumentáciu k stavbe haly 
„D“ a príslušné Všeobecne záväzné 
nariadenia z roku 2004 a 2005. Až 
po niekoľkonásobných urgenciách 
poslankyne Jany Turanskej, ktorá 
poukázala na porušenie zákona v 
zmysle platného VZN č.1/2005, sa 
pán primátor spolu  s pracovníkom 
mestského úradu unúvali na „kontrolný 
deň“ do obytnej zóny, na ktorom žiaľ, 
len skonštatovali, že z ich pohľadu 
je všetko v poriadku a v súlade so 
zákonom. Nie, nie je. Tak ako nie je 
v poriadku to, že obyvatelia obytnej 
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zóny sú denne obťažovaní a ťažko 
skúšaní hlukom, prachom a otrasmi 
zo stavby. Rovnako nie je v poriadku 
to, že obyvatelia obytnej zóny sa stali 
nedobrovoľnými rukojemníkmi výkonu 
a zneužitia štátnej moci (kompetencie 
stavebného úradu), prenesenej na 
mesto - primátora . Ľudia si v dobrej viere 
kúpili pozemky na stavbu rodinných 
domov, veriac, že územno-plánovacia 
informácia, ktorú dostali na stavebnom 
úrade,  je pravdivá a že výstavba 

logistiky vzdialenej 260 metrov od ich 
príbytkov už nebude ďalej pokračovať. 
Teraz sú však  rukojemníkmi na 
vlastných pozemkoch, pretože tieto 
strácajú na hodnote, tak, ako tratí na 
hodnote aj samotná kvalita bývania v 
„exkluzívnom“ prostredí lokality Malý 
Biel.  Pozlátko „exkluzivity“ danej lokality 
sa vytráca prítomnosťou logistickej haly 
a obyvatelia  zisťujú, že boli oklamaní a 
podvedení nielen developerom, ktorý 
im predával pozemky, ale aj vedením 

mesta.  To zamlčovalo do roku 
2018  dôležité informácie o výstavbe 
logistiky, ktorú pracovník stavebného 
úradu  nikdy nemal povoliť. Stále 
platné VZN č.1/2005 je dôkazom 
hrubého porušenia zákona zo strany 
Spoločného stavebného úradu Senec 
a občania mestskej časti sa ocitli v 
rukách ignorancie a arogancie vedenia 
mesta.

Roman Suchánek

obyvateľ Malého Bielu
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MESTO ZMENILO ZMLUVNÉHO PARTNERA OZV

MESTO BY ĽUDÍ MALO SPÁJAŤ NIE ROZDEĽOVAŤ NEBOJTE SI 
ŽIADAŤ ČO VÁM ZO 
ZÁKONA PATRÍ!

V roku 2016 prechádzali náklady na 
triedený odpad z obcí na organizácie 
zodpovednosti výrobcov (OZV). 
Primátor mesta sa vtedy rozhodol 
na základe počtu návštev pre 
Recyklogroup, a.s.. My sme odporúčali 
spoločnosti Envipak, a.s., alebo 
Naturpack, a.s., ktoré majú dlhoročné 
skúsenosti a know-how.  Žiadali sme aj 
prehľadné porovnanie navrhovaných 
zmluvných podmienok.

Ako dopadla spolupráca?
• podľa zákona bola OZV povinná 
vykonávať informačnú kampaň so 
zameraním na zlepšenie triedenia v 
meste minimálne jedenkrát za šesť 
mesiacov (mali byť tri). Koľko ste ich 

zaregistrovali?
• zberovej spoločnosti (AVE SK) 
neplatili za zber a spracovanie 
triedeného odpadu
• po celú dobu trvania zmluvy neposkytli 
nové nádoby na separovaný odpad, 
hoci kapacita bola nedostatočná.  
Dochádzalo k ich prepĺňaniu.
• neprispeli na prevádzku zberného 
dvora

Koncom roka 2017 mesto s 
Recyklogroup, a.s. ukončilo zmluvný 
pomer a od januára plní pre Senec túto 
úlohu Naturpack, a.s.
Občania, ktorí rok a pol márne čakali 
na kontajnery na separovaný odpad sa 
ich konečne dočkali.

Počet doma chovaných psov z roka 
na rok narastá. Vznikajú konflikty 
medzi dvoma skupinami, psíčkarmi a 
nepsíčkarmi. Obyvateľom prekážajú 
výkaly na chodníkoch a trávnikoch, aj to, 
že sa zvieratá voľne pohybujú, hoci by 
mali byť na vôdzkach. Je to pochopiteľné 
a vadí to aj mnohým  zodpovedným 
psíčkarom. Podľa platného VZN sa pes 
nemôže pohybovať po meste voľne, 
bez vôdzky a majiteľ má povinnosť 
zbierať exkrementy.

Zlepšením služieb psíčkarom by sa  
zlepšil aj komfort nepsíčkarom.

Mesto vyberie ročne na dani za 
psa cca 17 000 eur. Prešlo ďalšie 
volebné obdobie a psíčkari sa výbehu 
pre psov zrejme opäť nedočkajú. 

Naša poslankyňa Jana Némethová 
niekoľkokrát interpelovala na 
zastupiteľstve vedenie mesta ohľadne 
výbehov pre psov. Možno si pamätáte, 
že mesto vypísalo na svojej webovej 
stránke anketu, v ktorej ponúklo 
obyvateľom možnosti, kde by sa výbeh 
mohol nachádzať. Nakoniec tento 
zámer opäť vyšumel do stratena. 

Miesto výbehov sa budú montovať 
eko-toalety. Je to nepochopenie celej 
problematiky. Žiadna inštalácia eko 
- toaliet výbeh nenahradí. Výbehy 
pre psov slúžia na voľný pohyb psov, 
ich socializáciu, ale aj na socializáciu 
ich majiteľov a v neposlednom rade 
eliminujú konflikty medzi psíčkarmi a 
nepsíčkarmi. 

Od 1.1.2017 malo mesto povinnosť 
zabezpečiť pre každú domácnosť 
kompostér alebo nádobu na bioodpad. 
Náklady malo znášať mesto, ale 
mohlo ich zahrnúť do poplatku 
za odpady (§81 ods.5. zákona č. 
79/2015 Z.z.). Avšak mesto Senec 
PROTIPRÁVNE presunulo túto 
povinnosť na občanov. Podnet na 
odkaze pre starostu  z 15.3.2017 
mesto odignorovalo. Zaujímavé je, že 
namiesto mesta sa do diskusie zapojil 
generálny riaditeľ AVE SK, od ktorej si 
občania mali kupovať zberné nádoby. 
Do triedenia sa  zapojilo veľmi 
málo občanov. Z 2897 domácností 
(rodinné domy) k 1.11.2017 bolo 
2167 ( takmer 75 %) domácností bez 
zakúpených nádob, či prihlásenia sa 
ku kompostovaniu. 
Lobing zo strany ZMOS-u presadil v 
novele zákona (platnej od 1.1.2018) 
zmenu: obec môže túto povinnosť 
oficiálne preniesť na občana a to 
stanovením vo VZN. Keďže mesto 
Senec v novom VZN č. 1/2018 
nestanovilo, že občan znáša náklady 
na zaobstaranie nádoby na biologický 
odpad, a teda platí, že mesto je povinné 
zabezpečiť nádobu na bioodpad pre 
všetky domácnosti v rodinných domoch 
bezplatne. Po novom sa táto povinnosť 
vzťahuje aj na bytové domy s priľahlou 
zeleňou, ak sa o ňu nestará mesto.

Kedy sa mesto Senec dočká historicky PRVÉHO výbehu pre psov? 
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V Senci platí, že nie je developer ako 
developer. Ako príklad môže slúžiť 
stavebník  zo Senec Gardens. Keď 
odbočíte z cesty I/62 smerom na Tureň, 
prvé, čo si všimnete je val - bariéra, 
ktorý oddeľuje sídlisko od rušnej cesty. 
Je osadený vzrastlými stromami a 
kríkmi. Potom nasleduje priestranné 
parkovisko s vybudovanými stojiskami 
na komunálny odpad. pred prvou 
bytovkou sa nachádza široký pás 
zelene s profesionálne urobenou 
výsadbou pod automatickou závlahou.  

Na opačnom konci mesta v Starej 
tehelni je situácia diametrálne odlišná. 
Keď tam prídete, už na prvý pohľad 
je jasné, že cieľom developera bolo 
vygenerovať maximálny zisk, nie je 
tu žiadny kus verejnej zelene, žiadny 
verejný priestor a žiaden priestor pre 
sociálnu vybavenosť. Stavebný úrad 
pri schvaľovaní tohto projektu silne 
prižmúril oči. Ktovie, prečo má dvojaký 
meter na developerov. Zrejme tí zo 
Senec Garden nie su ´ich´.  Je to o 

to zarážajucejšie, že je všeobecne 
známe, že v minulosti slúžilo územie 

Starej tehelne ako prírodná nádrž na 
zachytávanie prívalových dažďov. 

KEĎ DVAJA ROBIA TO ISTÉ, NIE JE TO TO ISTÉ

Senec Gardens – rozmanitá parková výsadba pred bytovkami so zabudovanou automatickou závlahou. V 
strede projektu sa nachádza oddychová zóna s jazierkom.

Tehelňa - úsporný počet parkovacích miest a skromná výsadba zelene v okolí bytoviek.
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REKONŠTRUKCIA ŠKÔL MESTO STÁLA UŽ MILIÓNY EUR
Vytváranie nových  miest pre 
deti v predškolských a školských 
zariadeniach formou nadstavieb  
je z finančného a prevádzkového 
hľadiska  nevýhodné. Písali 
sme o tom už v roku 2016.
Naše konštatovanie "Ak by sa v meste 
Senec stavali nové škôlky a školy a 
nerobili sa predražené nadstavby, mali 
by sme za tie isté peniaze umiestnených 
dvakrát viac detí! " je aktuálne aj dnes. 
Poslanecký klub OZ Moje Mesto pri 
nadstavbe ZŠ Mlynská namietal, 
že do verejného obstarávania sa 
prihlásila  len jediná firma CS, s.r.o. 
Trnava a z toho dôvodu nedošlo k 
naplneniu opodstatnenia súťaže.
Pôvodne rozpočtovaná suma v 
r. 2015  vo výške 972 714 eur na 
dostavbu tried na ZŠ Mlynská, 

vrátane prevádzky a interiérového
vybavenia, ktorú poslanci MsZ na 
tento účel schválili, sa vo verejnom 
obstarávaní navýšila na hodnotu 
1 096 782 eur za samotnú nadstavbu. 
Pritom je známe, že ak sú súťažné 
podklady do verejného obstarávania 
vhodne pripravené a súťaže sa 
zúčastní čo najviac uchádzačov, cena 
diela môže klesnúť aj o viac ako 30%. 
Záverečný účet bol nakoniec ešte 
vyšší ako vysúťažená cena a vyšplhal 
sa až na hodnotu 1,445 mil. eur. 
Išlo o takmer 50% navýšenie ceny.

Tento nešťastný scenár sa opakoval 
aj pri ďalšej prestavbe pavilónu 
SOŠ Kysucká na základnú školu. 
V apríli 2017 bola  vypísaná súťaž 
na túto prestavbu s predpokladanou 
hodnotou zákazky 1,131 mil. eur 

s DPH. Súťaž bola niekoľkokrát 
aktualizovaná a výsledkom bolo, že 
sa jej zúčastnila znova len jedna a tá 
istá firma CS, s.r.o. Trnava. Pôvodne 
plánovaný termín otvorenia školy 
sa nestihol, žiaci si do nových tried 
prvýkrát zasadnú až v školskom 
roku 2018/2019.   Táto rekonštrukcia 
nás napokon vyšla  1 637 310 eur. 

Firma CS,s.r.o. Trnava je pri verejných 
obstarávaniach, ktoré vypisuje mesto 
Senec, až neuveriteľne úspešná. 
Vyhrali i nadstavbu materskej školy 
Kollárova. 
Podľa slov projektanta boli tieto 
zákazky vraj pripravené tak, aby ich 
mohla realizovať akákoľvek stavebná 
firma. 
Prečo sa teda firmy nezaujímali o 
zákazky mesta Senec v hojnom počte?

Názov projektu Rok Počet tried / miest Rozpočet Vysúťaženáw cena  
(EUR s DPH)

Fakturovaná cena
 (EUR s DPH)

Realizátor

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
ZŠ Mlynská nadstavba 2015 7 / 176 800 000,00 1 096 782,16 1 133 685,32 CS, s.r.o.
ZŠ Kysucká rekonštrukcia 2018 18 / 450-500 562 260,00 1 087 064,87 1 637 310,32 CS, s.r.o.

MATERSKÉ ŠKOLY

MŠ Fándlyho s VJM nadstavba 2018 2 / 50 480 830,40 707 524.95 874 727,75 AVA-stav s.r.o.

MŠ Kollárova nadstavba 2018 3 / 62 636 729,98 837 671,56 937 588,51 CS, s.r.o.
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PRÍDE ŠKOLA ZÁSLUHOU PRIMÁTOROVEJ FIRMY O ŠKOLSKÝ DVOR?

ZŠ MLYNSKÁ OD JÚNA S NOVÝM VEDENÍM

Od septembra otvorí svoje brány 
nová základná škola na Kysuckej 
ulici. V budove, ktorá patrí BSK,  tak 
budú sídliť tri rôzne školy. 

Kraj vyšiel v ústrety mestu a uvoľnil 
pre potreby zriadenia základnej školy 
priestory,  keďže situácia je v meste 
alarmujúca.  Aj keď, povedzme si to 
na rovinu, dala sa predvídať. Školský 
úrad totiž vypracoval precízne 
správy o stave školstva, kde je 
uvedený aj demografický vývoj na 
najbližšie obdobie. Už v čase, keď sa 
nadstavovala ZŠ Mlynská, bolo jasné, 
že to stačiť nebude. 
Okrem dostatočného počtu tried je 
pre školu dôležité aj zázemie, učebne, 
jedáleň, telocvične, školský dvor.

Začiatkom roka sme zistili, že so 
školským dvorom a ihriskom niečo 
nie je v poriadku. Pozemok, ktorý 
je súčasťou školského areálu a je 
ohradený plotom, začala firma Kvalstav 
bez vedomia BSK, podľa údajov z 
katastra, parcelovať na stavebné 
pozemky. 

Primátor, ako štatutár mesta 
uprednostnil vlastný záujem, pred 
verejným. 

Rozparcelovať školský dvor na 
stavebné pozemky považujeme za 
hanebné.  

Na základe sťažnosti rodičov bola 
počas januára 2018 vykonaná kontrola  
Štátnej školskej inšpekcie na ZŠ 
Mlynská. 
Sťažnosti na vedenie školy a dianie v 
nej boli aj na Školský úrad neformálne 
doručované už niekoľko rokov. Naše 
OZ podalo formálnu žiadosť ešte v 
roku 2016.
Veci museli zájsť tak ďaleko, že 
inšpekcia požiadala primátora mesta 

o odvolanie riaditeľa školy. ŠŠI údajne 
za posledné tri roky z nespočetného 
množstva kontrol takto rozhodla len 
päťkrát. Z toho raz v Senci. 
Je smutné, že mesto a tí, ktorí mali 
konať, roky nekonali. Všetko sa dalo 
do pohybu na podnet samotných 
žiakov školy potom, čo dostal výpoveď 
obľúbený učiteľ. Snáď nám, dospelým,  
budú príkladom. Niektorým  však 
sebareflexia nič nehovorí a aj po 

výsledkoch inšpekcie odmietajú 
svoje posty opustiť, priznať chybu a 
niesť zodpovednosť. Viacerí rodičia 
požadovali odstúpenie školskej rady 
tak, aby výberové konanie na nového 
riaditeľa/ku školy uskutočnila nová 
školská rada, keďže tá súčasná stratila 
ich dôveru. 
Každopádne novému  vedeniu 
želáme, aby čo najskôr prinavrátilo 
škole dobré meno.

Pozemky zvýraznené červenou farbou patria majiteľom:
4080/157 - Matlák Alexander, ostatné pozemky 4080/238 až 257 KVALSTAV spol. s r.o. 
zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk
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NAŠOU ZÁSLUHOU BUDE MESTO O NIEČO ZELENŠIE 

V rámci našich možností, ktoré opozícia 
má, sa snažíme presadzovať zelené 
riešenia pre mesto Senec. 
Jedným z príkladov je zelená bariéra 
na Lichnerovej ulici. Naša poslankyňa 

Jana Némethová sa zúčastnila na 
zasadnutí stavebnej komisie, kde 
jej predseda predložil na schválenie 
vizualizáciu oplotenia, ktoré by 
oddeľovalo Lichnerovu ulicu od 

parkoviska pri MsKS. Plôtik mal byť 
vo farbách mesta, teda modro-žltý, 
a mal slúžiť aj na reklamné účely. 
Naša poslankyňa dala protinávrh, aby 
tam bola umiestnená zelená bariéra. 
Členovia komisie tento návrh schválili 
a pán Czére s pani Kolozsváriovou 
nápad realizovali, za čo im ďakujeme. 
Sme kreatívni a hľadáme možnosti, 
ako urobiť naše krásne mesto 
zelenšie. 

TEHELŇA

SKALKA

TRÁVA

POTOK

KRYT

BALADA

KELŇA

VLOHY

ÚBOR

TLUPA

HLAD

IHLA

OHRYZOK

TORTA

UHORKY

KURA

RÚRA

KOHÚT

VRANA

KALUŽ

POKAZILA

URAZIŤ

ZÚRI

OPRAVA

SYN

KOBEREC

VLASY

KRAVA

RÓDEO

ÚZKOSŤ

TANEČNICA

STAROBA

POKORA

OSEMSMEROVKA :-)

A V N S C E R E B O K

R T Y R K R A V A E A

O Ť S O O A Č N L D L

K S T E H E L Ň A Ó U

O O A R Ú R A K D R Ž

P K R E T L Y S A L V

R Z O P O K A Z I L A

A Ú B O R Á I P O R V

V R A O T Ť R H U K Á

A I H L A D Y K I L R

K U A C I N Č E N A T

 v ktorej sa dozviete:  

Kto doplatil na výstavbu v bývalej Tehelni v Senci?
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