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Volieb do Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) sa v 
našom meste zúčastňuje menej ako 
20% oprávnených voličov. Preto 
len úzka skupina ľudí rozhoduje o 
tom, kto bude v BSK zastupovať 
záujmy občanov mesta Senec. 

Je to škoda, pretože od kraja 
závisí toho v regióne veľa. 
Do jeho pôsobnosti patrí správa ciest II. 
a III. triedy. Kraj zriaďuje a prevádzkuje 
stredné školy, ale aj zdravotnícke 
zariadenia, domovy dôchodcov 
a zariadenia sociálnych služieb. 
Kraj tiež reguluje ceny autobusovej 

dopravy a navrhuje grafikon dopravy. 
Koordinuje rozvoj cestovného 
ruchu, zabezpečuje tvorbu a plnenie 
programu sociálneho, ekonomického 
a kultúrneho rozvoja územia...

Spolupráca v kraji je dôležitá
Aby sa obyvateľom dobre žilo je 
potrebné, aby mestá a obce vzájomne 
spolupracovali a podporovali 
sa navzájom. Okres Senec je 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcim okresom 
na celom Slovensku. Problémy, s 
ktorými sa stretávame pri plnení našich 
poslaneckých mandátov, sa celoplošne 
objavujú vo väčšine samospráv 

v kraji. Preto spolupracujeme s 
aktivistami v obciach a mestách BSK. 
Chceli by sme napríklad nadviazať 
na dlhoročné skúsenosti pri budovaní 
cyklomagistrály JuRaVa a zapojiť 
do cykloturistiky aj naše mesto. 
Dobré fungovanie kraja má pozitívny 
dopad  aj na život v našom meste. 
Chceme, aby sa zachovala príroda, 
zlepšila doprava v kraji, aby sa budovali 
cesty, fungovala primárna zdravotná 
starostlivosť, či sociálne služby.
Je dôležité spolupracovať a vzájomne 
sa podporovať. Bratislavský kraj sú 
mestá a obce aj mimo Bratislavu.

Mária Hudáková

Jesenné župné voľby sú nádejou na zmenu
Ján Mrva a Mária Hudáková
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Rozhovor s :Ing. Ján Mrva 
je už tretie funkčné obdobie 
starostom Vajnor. Naposledy získal 
od spoluobčanov takmer 74 % 
voličských hlasov. Je absolventom 
Stavebnej fakulty, odbor Geodézia 
a kartografia. Je ženatý a má 3 deti. 

Dopravná situácia v meste Senec, 
ale aj medzi Bratislavou a Sencom, je 
počas pracovných dní žalostná. Cesty 
sú preťažené, neexistuje obchvat 
mesta, chýbajú cyklotrasy a chodníky 
pre peších. Momentálne sa veľa 
diskutuje o rozšírení diaľnice D1. Už 
v októbri 2016 naša poslankyňa Mária 
Hudáková vyjadrila na Mestskom 
zastupiteľstve podporu OZ Triblavina, 
ktoré žiada vybudovanie dlho 
plánovaných kolektorov tak, ako je 
tomu v schválenom územnom pláne
BSK a mesta Senec. Zašli sme za Ing. 

Jánom Mrvom, ktorý je autorom petície 
OZ Triblavina „Za prestavbu diaľnice 
D1 Bratislava – Trnava so súbežnými 
kolektormi“, aby sme sa dozvedeli viac.
OZ: Pán Mrva, slovenská verejnosť 
vás vníma čoraz viac už nielen 
ako starostu Vajnor a aktivistu proti 
hazardu, ale skôr ako bojovníka za 
zachovanie pôvodného plánu na 
rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú 
, s pozdĺžnymi kolektormi, podľa 
platného územného plánu BSK 
a dotknutých obcí. Čo sa vlastne 
oproti pôvodným plánom zmenilo? 
JM: Súbežné komunikácie k diaľnici 
- kolektory, vznikli na základe 
dopravných prieskumov v roku 
2009. Tieto prieskumy boli opätovne 
potvrdené odborníkmi a dopravnými 
projektantmi z konzorcia Amberg. 
Na základe dopravných prieskumov 
z 2009 dáva štát vypracovať projekt 
územného rozhodnutia rozšírenia 
diaľnice na 3 pruhy diaľnice + 2 
kolektory. Tento projekt stál  4 mil 
eur a bol schválený v roku 2013 v 
súlade s platným územným plánom 

BSK , kde práve ministerstvo dopravy 
trvalo na tom, aby tieto kolektory boli 
v záväznej časti územného plánu v 
súlade s Koncepciou dopravy SR. Tak 
isto sa v roku 2012 podpisuje dohoda 
medzi NDS, BSK a ministerstvom o 
spolupráci pri riešení dopravy a píše 
sa tam, že NDS vybuduje križovatku 
Triblavina a aj kolektory popri diaľnici 
a BSK vybuduje k nej príjazdy. Prečo 
sa potom od roku 2015 pokúša NDS 
a ministerstvo dopravy zmeniť stavbu 
križovatky bez kolektorov, je vysoko 
podozrivé. NKÚ potvrdilo, že NDS robí 
zmenu stavby v rozpore s ÚP BSK a aj 
to, že to nerobí na základe relevantných 
dopravných posudkov. Teda my 
stále trváme na tom, aby sa stavba 
stavala tak, ako bola naprojektovaná, 
schválená a vysúťažená vo verejnom 
obstarávaní, teda s kolektormi. 
OZ: Ako protireakcia na aktivitu OZ 
Triblavina sa v médiách objavila 
informácia, spájajúca členov OZ 
Triblavina s majiteľmi pozemkov 
pod kolektormi. Opýtam sa 
priamo – vlastníte tam pozemky, 

KOLEKTORY BY DOPRAVE V KRAJI NA 

REGIONÁLNEJ ÚROVNI VEĽMI POMOHLI 

 pokračovanie na str. 3
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či ste vo vedení právnických osôb, 
ktoré tam vlastnia pozemky?

JM: Trafili sme dobre. Po poukázaní 
na prepojenie verejných činiteľov z 
ministerstva, na schránkovú cyperskú 
firmu Starland, prišla reakcia  krivými 
obvineniami. Povedal by som to v 
zmysle, že topiaci sa aj slamky chytá. 
Niekde na sociálnej sieti zverejnili 
pamflet, v ktorom aktivistov obvinili, že 
chránia svoje developerské záujmy, 
čo nie je pravda. Mňa krivo obvinili, 
že  vlastním pozemky vo vajnorskom  
urbárskom spoločenstve, ktoré tam má 
50 ha. Takto chcú odpútať pozornosť 
od svojich developerských aktivít a 
nezákonného postupu pri výstavbe 
križovatky Triblavina. Ja nevlastním 
žiaden podiel v urbári a zvažujem 
za toto krivé obvinenie podať trestné 

oznámenie.  Ich zámerom je pošpiniť 
moje dobré meno a moje úprimné 
úmysly zlepšiť dopravu v našom 
búrlivo sa rozvíjajúcom regióne medzi 
Sencom, Pezinkom a Bratislavou.    
OZ: Podľa seneckého primátora si 
vraj treba vypočuť aj druhú stranu. 
Bolo mu údajne vysvetlené, že buď 
budeme mať rozšírenie diaľnice 
o jeden pruh, alebo nič. Výstavba 
kolektorov je ako druhá diaľnica. Ak nie 
je na jedno, vraj nemôže byť na dve. 
Viete čo bolo predmetom súťaže? Išlo 
o konkrétne dielo za konkrétnu cenu? 
JM: Križovatku Triblavina aj s kolektormi 
vyhrala vo verejnom obstarávaní firma 
PORR za cenu 19 mil eur. Predmetom 
súťaženej stavby boli aj schválené 
a naprojektované kolektory a tak sa 
majú aj stavať podľa územného plánu 
BSK, podľa územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia. To čo tvrdíte, že 
povedal primátor je čudné, akoby ho 
niekto od niekadiaľ zámerne zavádzal 
a nechce sa mi veriť, žeby mal takéto 
nepravdivé informácie. Štátny tajomník 
Stromček minulý rok na hospodárskom 
výbore  NRSR informoval, že stavba 
rozšírenia diaľnice nie je drahšia, ako 
stavba diaľnice s kolektormi. Teda 
takýmto vyjadreniam vášho primátora 
nerozumiem a podľa mňa, kvôli 
Senčanom by mal trvať na tom, nech 
sa diaľnica rozširuje aj s kolektormi, 
lebo tie reálne pomôžu aj Sencu. 
Odľahčia sa regionálne cesty,  aj 
cesty priamo v Senci a samozrejme, 
doprava smerom do a z Bratislavy.
Senčanom prajem, nech posudzujú 
strom po ovocí a politikov 
nie podľa sľubov, ale podľa 
toho, čo pre nich reálne robia.

JM a OZ MM

KEĎ VOLENÝ ZÁSTUPCA NEPRACUJE V PROSPECH OBČANOV
Od roku 2013 je známe, že 
kruhový objazd na Pezinskej 
sa bude rozširovať. Rozhodlo 
o tom rokovanie zástupcov 
Regionálnych ciest a.s., BSK 
a mesta Senec. Mesto Senec 
vypracovalo projekt rozšírenia 
okružnej križovatky a začalo s 
vysporiadavaním vlastníckych 
vzťahov k pozemkom 
potrebným k jej rozšíreniu. 
V roku 2016 BSK  „pozabudlo“ 
na tento projekt a pozemok, 
ktorý   bol jeho súčasťou, 
išlo predávať. Omyl? Zámer? 
Vicežupanka Németh na BSK 
hlasovala za vyhlásenie verejnej 
súťaže na tento pozemok. Keď 
sme tento prešľap medializovali 
a upozornili naň MsZ v Senci,  
sľúbila, že určite bude hlasovať 
za zrušenie predaja, aj s 
kolegami z poslaneckého klubu. 
OZ Moje Mesto kontaktovalo 
všetkých poslancov BSK, 
vrátane župana, písomne aj 
telefonicky a vysvetlilo im o 

čo ide. Vyšlo najavo, že pri 
schvaľovaní verejnej súťaže 
neboli informovaní, že ide 
o pozemok potrebný pod 
stavbu. Potvrdili aj pravidlo, 
že ak samospráva, alebo jej 
predstavitelia požiadajú BSK, 
aby sa pozemok potrebný 
na verejno-prospešné účely 
nepredával, určite ho nepredajú. 
Práve naopak, predajú ho 
výhodne, podľa  „osobitného 
zreteľa“ príslušnej samospráve. 
V marci 2017 bolo na zasadaní 
BSK horúco. Poslanci OZ 
Moje mesto sa ho zúčastnili a 
vystúpili v rozprave, kde žiadali 
zrušenie tejto súťaže, čo sa 
nepáčilo straníckym a klubovým 
kolegom Gabrielly Németh. 
Dokonca jeden hlasoval proti. 
Našťastie väčšina poslancov 
BSK zahlasovala za zrušenie 
súťaže.         
Predsedníčka nášho OZ 
Jana Turanská, v rozprave  
spomenula aj  traumu Senčanov,  

 pokračovanie "Kolektory by doprave..."

pokračovanie na str. 4 
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Podľa dostupných dokumentov 
a prognóz  je v okrese Senec už 
dlhohodobo najvyšší nárast počtu 
obyvateľov zo všetkých okresov 
na Slovensku. Tento nárast súvisí 
s rozsiahlou bytovou výstavbou,  
predovšetkým  v meste samotnom.  
Ak by došlo k realizácii navrhovanej 
bytovej výstavby podľa schválených 
zmien a doplnkov ÚP, Senec by mohol 
dosiahnuť magickú hranicu až 63 716 

obyvateľov*. 

Čo to pre Senec znamená?

Domy a bytovky sa síce budujú, ale 
hlavné prístupové komunikácie sú  
stále tie isté. Obchvat mesta nie je.
Napríklad stará senecká cesta bola 
postavená  po II. svetovej vojne a slúžila 
na presun vojenskej techniky. Dnes je 
hlavnou regionálnou dopravnou tepnou 
medzi Bratislavou a Sencom. Napriek 
tomu, že desiatky rokov sa hovorí o jej 
prerábke a rozšírení do dnešného dňa 
slúži vo svojej pôvodnej forme. 
Diaľnica D1 medzi Bratislavou a 
Sencom bola daná do užívania v roku 
1975. Okrem malých kozmetických 
úprav, rozšírenie o 1 pruh, sa v 
prepojení medzi Sencom a Bratislavou 

nič nezmenilo. 

Preto, už včera bolo neskoro so 
začatím budovania plnohodnotnej 
dopravnej infraštruktúry.

NÁRAST POČTU 

OBYVATEĽOV V 

SENCI

ktorá vznikla predajom  pozemku za 
poliklinikou v roku 2012, na ktorý vtedy 
BSK vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž 
a predalo ho za cenu "zelene“. 
Miesto dobudovanej polikliniky a 
parku máme oplotenú burinu.
Kraj mohol súťaž na predaj pozemku 
za poliklinikou zrušiť presne tak isto, 
ako túto, na pozemok pod okružnou 
križovatkou. Stačilo jedno slovo zo 
strany p. Németh – NEPREDÁVAŤ!  
Župan P. Frešo, v reakcii na príhovor 
p.Turanskej povedal, ako to bolo s 
predajom pozemku za poliklinikou:
„Ten rok si pamätám. Len, aby sme mali 
medzi sebou jasno. V tom roku nám 
ten predmetný predaj, a ináč prešiel 
totálne všetkými hlasmi jak vždycky, ten 
predmetný predaj nás oňho požiadalo 
a dalo kladné stanovisko, myslím 
mesto Senec. Ja si to pamätám. To 

znamená, mali sme tu senecké kladné 
stanovisko a nerozumiem tomu, že 
proste prečo dostávame sa do situácie,  
že kritizujeme niečo, čo samé mesto 
Senec žiadalo. Ale buďme konzistentní, 
keď mesto Senec povie a povedalo, že 
to máme predať my sme sa opakovane 

pýtali a nikto nereagoval. Nikto sem 
neprišiel, nikto nám nič nevysvetlil, tak 
sme to urobili.“
A toto sú presne tie situácie, kedy má 
volený zástupca v samosprávnom 
kraji hájiť záujmy mesta a občanov.
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Množstvo nových obyvateľov  znamená 
aj potrebu nových miest v škôlkach, 
školách, parkovacie miesta, ihriská, 
prestavbu kanalizácie, rozšírenie 
polikliniky, dobudovanie čističky...
Problémom ale je, kde na to všetko 
vziať financie.  Tomu mal pomôcť  
zákon o miestnom poplatku za rozvoj 
-  spôsob, ako získať prostriedky na 
nevyhnutné investície.
V novembri 2016 sme za náš klub 
poslali právnemu oddeleniu návrh 
sadzieb poplatku za rozvoj, kde sme 
navrhovali  sadzbu pre rodinné 
domy 0 eur. Výstavbu rodinných 
domov sme chceli podporiť.
V decembri 2016 sa pri hlasovaní 
väčšina poslancov zhodla  na sume 
20 eur za m2 stavby s tým, že rodinné 
domy do 150 m2 budú, v súlade so 
zákonom, od poplatku oslobodené.                                                               
Na základe tohto hlasovania počítal 
mestský rozpočet s príjmom z poplatku 
za rozvoj vo výške 400.000 eur.
Parlament však zákon o miestnom 
poplatku za rozvoj novelizoval  a od 
31.12.2016 je platná novela, ktorá ruší 

výnimku  pre rodinne domy do 150 m², 
a určuje  len plochu 60 m², oslobodenú 
od poplatku.
V tom čase developeri v Senci 
intenzívne hľadali možnosť, ako 
obísť VZN, ktoré  im na jednej strane 
zvyšovalo náklady, ale  na strane 
druhej plnilo mestskú  kasu. 
Ústami svojho hovorcu, poslanca 
Príbelskeho spochybňovali  existenciu 
poplatku, dokonca, ako povedal sám 
primátor Kvál, ponúkli  sumu  do 
jedného milióna eur ak VZN nebude 
prijaté (záznam z MsZ 9.2.2017 rôzne).
V tom čase sa už hovorilo o petícii, 
ktorú zorganizovali dvaja realitní agenti. 
Podpísalo ju 92 občanov. Hovorilo sa 
o “obrovských” nákladoch pre mladé 
rodiny. 

Aká je pravda?
Bežný rodinný dom má 150 – 200 m². 
Odpočítateľná plocha je podľa zákona 
60 m², teda hovoríme o 90 – 140 m². 
Navrhli sme, aby bol poplatok na dolnej 
zákonnej hranici – teda 3 eur za m². To 
je v prepočte 270 – 420 eur. Suma, 
pri hodnote investície zanedbateľná, 

ktorá by v žiadnom prípade nikoho 
neohrozila.
A tu sa opäť dostávame k developerom.  
Prečo by niekto ponúkal takú obrovskú 
sumu, o akej hovoril primátor? 
Ak má jedna hala v logistike  50.000 
m², potom by dveloper len za jedinú 
takúto halu zaplatil mestu 1 milión  eur. 
A rovnakú sumu za každú podobnú 
stavbu.  Za 1 milión eur môže mať 
mesto novú škôlku. A pretože sa 
logistika ďalej rozrastá, tých miliónov 
by bolo podstatne viac.

Koho záujem teda presadzuje 
poslanec  Príbelský?

Naozaj zachraňuje „mladé rodiny” kvôli 
pár sto eurám? Alebo šetrí milióny 
pre developerov? Milióny, ktoré mohli 
pomôcť mestu.
V máji 2017 bolo na zasadnutí MZ toto 
VZN zrušené.  A tým vznikol problém 
– ako zaplátať dieru v rozpočte? 
Poslanec Príbelský má recept aj na to 
– treba zvýšiť daň z nehnuteľností. Pre 
všetkých! Na vykrytie schodku rozpočtu 
by to bolo zvýšenie dane o 12 %.

Náš  poslanecký  klub  dal na jar 2016  
viacero návrhov na systémové riešenie 
nedostatku miest v materských 
školách. Na výstavbu novej  MŠ  
sme navrhli kúpiť hotový pozemok, 
so všetkými inžinierskymi sieťami, 
pripravený na výstavbu v Mlynskom 
kline, alebo použiť mestský pozemok 
na Záhradníckej ulici, v časti, kde 
sú prevažne neobrábané  záhrady.  
Primátor a zvyšok poslaneckého 
zboru s tým nesúhlasili.  Modulová 
škôlka mohla byť hotová za  3 
mesiace,  s kapacitou 200 detí, čo by 
pokrylo chýbajúce miesta. Trvali na 
nadstavbách 2 škôlok – Kollárova,  
Fándlyho, ktorých „vysúťažená" cena 
dosiahla závratných 1,6 mil eur a 
podelia si ju 2 firmy, ktoré sa súťaže 

zúčastnili. Mimochodom jedna z nich- 
CS, s.r.o. Trnava, nám nadstavila 
školu na Mlynskej za  1,440 mil. eur.  

Nadstavby budú tiež „modulové“, čiže, 
nie murované a za túto sumu pribudne 
len 5 tried, s kapacitou 100 detí.

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA MOHLA STÁŤ UŽ V SEPTEMBRI 2017

AKO MESTO PRIŠLO O 400 000 EUR
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Nedávno, pri poslaneckom 
prieskume na skládke, sme sa 
dostali až k  retenčnej nádrži starej 
skládky "1. a  2. etapa", ktorú 
nám nechal,  ako „danajský dar“, 
bývalý  prevádzkovateľ. Dažďové 
vody gravitácia nepustí a tečú z 
kopca  novej - 3. etapy.  Obtekajú 
kopec starej skládky, rovno cez 
retenčné jazierka, ktoré obsahujú 
skládkovú kvapalinu, klasifikovanú 
ako nebezpečný odpad. Vytvárajú 
voľne tečúci potok, ktorý tečie 
smerom k diaľnici. 
Ako poslanci, máme povinnosť 
chrániť zdravie občanov  i životné 
prostredie, preto sme  v tejto 
veci podali podnety na Okresný 
úrad odbor životného prostredia, 
Slovenskú inšpekciu  ŽP a 
informovali  priamo i ministra ŽP, 
so žiadosťou o pomoc. Máme 
dôvodné podozrenie, že ide o 
ekologickú haváriu. Na májovom 
MsZ  však primátor skonštatoval, 

že strašíme a vyrábame 
poplašné správy a všetko je v 
poriadku. 

ČISTÝ VZDUCH A ČISTÁ VODA – ZÁKLAD ŽIVOTA

Dôvody na uzavretie skládky:

• šíriaci sa nepríjemný zápach
• nebezpečie kontaminácie 

spodných vôd
• rozšírené hlodavce
• nízka motivácia predchádzať 

tvorbe odpadov, triediť a 
zhodnocovať odpady

• zhustená premávka ťažkých 
nákladných áut

• environmentálna záťaž 
územia na celé stáročia

• 1,6 mil eur za uzavretie 1. a 
2. etapy je bremeno, ktoré 
občanom zanechal bývalý 
prevádzkovateľ, Brantner –
Soba s.r.o., kde  konateľom 
bol bývalý poslanec a terajší 
člen komisie životného 
prostredia Gabriel Klokner

Retenčná nádrž 1. a 2. etapa

Retenčná nádrž 3. etapa
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Na Striebornom jazere majú obyvatelia  vlastné odpadkové 
koše na komunálny odpad, za ktoré si riadne platia. Mesto 
zriadilo aj ďalšie stojisko na  komunálny odpad, ale chýbajú 
nádoby na triedený odpad (plasty, papier, šatstvo a BRKO).  
Počet smetných nádob a stojísk je zjavne nepostačujúci, 
lebo bezprostredne po odvezení odpadu sú kontajnery plné. 

Otázne je, ako mesto a či vôbec kontroluje,  či sa každý 
nahlásil na poplatok za smeti a má vlastnú nádobu. Očividne  
je niekde  chyba, keď každý má mať vlastný kôš, ale napriek 
tomu sa tvoria hromady smetí, ktoré sa do smetných nádob 
ani nezmestia. Nedostatok nádob by podľa nás mali hlásiť 
smetiari na mesto, ale zjavne tak nerobia.  

Mnohých obyvateľov Senca trápi zápach 
šíriaci sa  večer alebo  ráno  po meste. 
V máji  bolo na mestský úrad odovzdaných 131 kusov 
petičných hárkov .„Petícia za limitovanie množstva odpadu 
uloženého na skládke v meste Senec v novom územnom 
pláne“, ktorú podpísalo 1 375 ľudí.  
V júni 2017 bola petícia na úrade za účasti primátora, 
vedúceho odboru výstavby a ŽP, členov petičného výboru, 
poslancov za OZ Moje Mesto a občanov mesta, verejne 

prerokovaná. Primátor dal prísľub, že do septembrového 
zasadnutia MsZ dá pripraviť uznesenie, ktorým sa zastaví  
skládková činnosť v novom územnom pláne. 
Prevádzkovateľ skládku rozširuje a úradníci sa  prizerajú.
Z podnetu občanov sme sa dozvedeli, že sa skládka odpadov 
pri Martinskom lese rozširuje smerom k lesu chráneného EÚ 
– Natura 2000.  Zistili to náhodní okoloidúci pri prechádzke 
lesom. Sme presvedčení, že rozšírenie skládky prebieha 
nezákonným spôsobom, preto sme podali ďalšie podnety na 
inšpekciu, políciu a  boli sme na poslaneckom  prieskume.
Zatiaľ sme sa   kompetentných odpovedí na podnety 
nedočkali.

SKLÁDKA PÁCHNE A RASTIE

Stojisko kontajnerov tesne po vývoze Kontajnery sú po vývoze opäť plné

ĽUDÍ TRÁPIA SMETI NA STRIEBORNOM JAZERE
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Verejný  prísľúb primátora, že 
stavebné povolenie na benzínku 
nevydá.

Vráťme sa o pár rokov späť, keď 
sa po Senci začalo hovoriť, že 
by na Boldockej ulici mala vyrásť 
benzínová pumpa. Občania nenechali 
nič na náhodu a spísali  15.8.2014 
proti výstavbe benzínovej pumpy 
petíciu. Podpísalo ju 656 občanov. 
Petícia bola prerokovaná na mestskom 
úrade dňa 9.10.2014. Vtedy primátor 
Kvál  občanom sľúbil, že mesto Senec 
stavebné povolenie na výstavbu 
čerpacej stanice PHM nevydá. Zrazu 
z toho bola horúca predvolebná 
téma a tento prísľub bol verejne 
deklarovaný aj v novinách  Senčan 
a na mestskej webovej stránke.

Primátor to hral na dve strany.

Počas toho, ako ľudia zbierali podpisy 
pod petíciu a plynula 30 dňová lehota 
na jej prerokovanie, stavebný úrad 
2.10.2014 začal stavebné konanie na 
vydanie stavebného povolenia. Primátor 
– šéf stavebného úradu, sa o tom pri 
prerokovávaní petície zúčastneným 
ani len nezmienil.   Vedome ich 
klamal. Vedel i to, že už v roku 2012 
mesto Senec vydalo rozhodnutie o 
umiestnení stavby.  Dňa 26.5.2015 
stavebné povolenie nadobudlo v 
absolútnej tichosti právoplatnosť! 

Stavebné povolenie primátor vydal 
v rozpore s územným plánom
Vydal ho bez toho, aby účastníkmi 
konania boli ľudia žijúci na Boldockej 
ulici oproti ČS PHM, ktorí sa písomne 
prihlásili za účastníkov konania. 
Stavebné povolenie  vydal napriek 
tomu, že je v rozpore s platným 
územným plánom, kde je stanovený 
regulatív ochranného pásma 1000 m 
od Slnečných jazier pre všetky zdroje 
emisií. Ako je toto možné?  Primátor 
považuje ľudí za hlupákov? Nehanbí 
sa im klamať do očí, suverénne, 
profesionálne, bez mihnutia oka?

NIE JE ZLÉ BYŤ "PROTI", KEĎ TO ZNAMENÁ "ZA" OBČANA
Na zastupiteľstve dňa 6.4. 2017 sme 
boli 3-krát proti:

 » Boli sme PROTI tomu, aby 
sa zvyšovala cena vstupného 
a permanentiek na Slnečné 
jazerá pre Senčanov. Dali sme 
preto pozmeňujúci návrh, aby 
cena permanentiek pre Senčanov 
ostala nezmenená. Tento náš 
pozmeňujúci návrh neprešiel. Boli 
sme prehlasovaní, cena zvýšená.

 » Boli sme PROTI tomu, aby        

jedno z najlukratívnejších miest 
na jazerách, bývalú Drevenú 
dedinu získalo neznáme občianske 
združenie bez verejnej obchodnej 

súťaže a bez architektonickej 
súťaže. Myslíme si, že toto miesto 
by sa dalo využiť lepšie, ako postaviť 
tam ďalší bufet. Žiadame, aby 

boli na základe verejnej diskusie 
vypracované podmienky súťaže. Čim 
viac ľudí sa do tohto procesu zapojí 
tým lepší môže byť výsledok.

 » Boli sme PROTI tomu, aby 
bolo spoplatnené parkovanie 
na Lichnerovej ulici pred 
gymnáziom. Spoplatňovanie 
parkovacích miest nerieši problém 
nedostatku parkovacích miest a nie je 
koncepčným riešením. 

SLOVO ROBÍ CHLAPA, SPLNENÝ SĽUB ČESTNÉHO ČLOVEKA

Už ste to počuli? 
Poslanci za OZ Moje Mesto sú 

PROTI všetkému. 

Ľudia sa nás so slzami v očiach 
pýtajú, ako je možné, že sa 
na Boldockej začala výstavba 
benzínovej pumpy. Veď mali 
verejný prísľub od samotného 
primátora, že sa na tomto mieste 
nič také stavať nebude. Verili mu, 
až do piatka 6. mája 2017, kedy sa 
výstavba naplno začala.
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ŠTIFT - PREDANÝ :-(
V našom občasníku 1/2015 sme 
vás informovali, že časť Veľkého 
Štiftu je na predaj a že sme iniciovali 
stretnutie vedenia mesta s realitnou 
maklérkou za účelom obhliadky a 
následného odkúpenia  časti Veľkého 
Štiftu. Opakovane sme pri schvaľovaní 
rozpočtu žiadali, aby mesto vyčlenilo 
peniaze na kúpu Štiftu. Naša snaha o 
odkúpenie tejto kultúrnej pamiatky 
sa nestretla s podporou väčšiny 
mestského zastupiteľstva. Kúpu 
nepodporili ani poslanci, ktorí sa radi 
označujú za lokálpatriotov a každý 
rozhovor začínajú frázou:"Ja som starý 
Senčan."
V uplynulých mesiacoch táto časť  
Veľkého Štiftu získala nového majiteľa, 
za cenu bytu. Uvidíme, aký bude jeho 
ďalší osud. Premení sa Štift na byty? 
Je to obrovská hanba, že mesto, ktoré 

hospodári s rozpočtom 21 mil. eur, má 
obrovské príjmy z logistiky, neprejavilo 
záujem získať jednu z posledných 

historických pamiatok. Ako by sa niekto 
snažil o úplné vymazanie histórie 
tohto mesta. Je nám z toho smutno. 

Synagóga je jednou z posledných 
zachovaných národných kultúrnych 
pamiatok (NKP) v našom meste. 
Jej obnova bola naplánovaná na roky 
1985-1987 s rozpočtom 1,5 milióna 
korún. Žiaľ nevyšlo to. 
Po revolúcii v roku 1989 sa stala 
rukojemníkom sľubov politikov, 
ktorí si ju s obľubou dávajú do 
svojho predvolebného programu. S 
pribúdajúcimi rokmi stále viac chátra a 
cena za jej obnovu rastie. 
V roku 2004 jej rekonštrukcia mala stáť 
už 40 miliónov Sk (cca 1,33 mil eur).  
V roku 2013, kedy boli župné voľby si 
na ňu spomenuli župan Frešo spolu 
s podžupankou Németh. Jej obnova 
mala stáť 1,8 mil eur.
Opäť sa nám zvolebnieva a cena 
obnovy kultúrnej pamiatky rastie. 
Pre Senec TV sa Gabriella Németh 
vyjadrila, že tentokrát sa počíta s 
rozpočtom na obnovu asi 3 mil eur.

SYNAGÓGA BIJE 

NA POPLACH

PREDANÉ!
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Na námestí už niekoľko rokov pomaly 
rastie budova, ktorá zmenila funkčné 
využitie. Hotel sa začal meniť na 
polyfunkčný bytový dom.  Pôvodný 
Hotel Lúč sa po revolúcii dostal do 
rúk súkromníkovi, ale pozemok pod 
ním zostal vo vlastníctve mesta. 
V roku 2009 sa však mesto rozhodlo 
pozemok predať majiteľovi, ktorý 
hotel dostal do exekúcií a mal vážny 
problém s jeho prevádzkou. Divné… 
O to viac, že samotnému mestu dlhoval  
viac, než bola kúpna cena pozemku. 
Sumu už za neho mestu vyplatila iná 
firma, ktorej primátor vydal i stavebné 
povolenie na prestavbu. I tento 
stavebník sa teší nadštandardným 
privilégiam, zo strany mesta.

Zároveň je aj jedným z majiteľov 
susediaceho pozemku za poliklinikou. 
Potom, ako sa nepodarilo dosiahnuť 
zmenu funkčného využitia tohto 
pozemku, rozhodol sa pozemok ohradiť. 
Táto skutočnosť, skomplikovala 
život nejednému Senčanovi.  
Vedeniu mesta, ani stavebnému úradu 
to vôbec neprekáža. Naopak! Mesto 
mu dokonca pri prestavbe hotela 
Lúč povolilo naprojektovať vchod 
do pozemných garáži na svojom 
pozemku. Občania mesta tak prišli  o 
niekoľko verejných parkovacích miest. 
Stavebné  eldorádo  majiteľa 
vyburcovalo k bizarným 
riešeniam. Pozoruhodne sú 
riešené zvody dažďovej vody. 

Pri stavbe došlo k narušeniu statiky 
a muselo byť opravované zadné 
schodisko Mestského kultúrneho 
strediska, ktoré sa začalo od 
budovy odkláňať. Na kultúrnom 
dome bolo potrebné riešiť aj 
zatekanie a opravu strechy. Nevadí, 
veď mesto to s radosťou zaplatí!
Odmenou za to všetko bolo 
zrejme zamurovanie okien 
na našom kultúrnom stánku.
Primátor Karol Kvál – šéf stavebného 
úradu zrejme ticho súhlasí s 
každým hlúpym riešením tohto 
staviteľa. Vydal stavebné povolenie 
a umožnil, zamurovať okná na 
nehnuteľnosti patriace  mestu.  
Koho záujmy tak chráni? 

STAVEBNÉ ELDORÁDO PRE BLÍZKYCH ŠÉFA ÚRADU

Ak zamurovať okná tak všetky

Ak zamurovať tak kvalitne Ak zmoknúť tak do nitky
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Viete akú výhodu máme z toho, že tu 
máme skládka komunálneho odpadu? 
Napríklad takú, že naše mesto 
porušuje zákon o odpadoch a núti 
svojich občanov kupovať si nádobu 
alebo kompostér na biologicky 
rozložiteľný odpad za vlastné 
peniaze, u jedného konkrétneho 
dodávateľa. To, že je to v rozpore so 
zákonom, potvrdilo aj ministerstvo. 
Primátor sa verejne priznal, že 
mesto má zákony a vyhlášky 

dodržiavať, ale robí presný opak.
Väčšina miest a obcí na Slovensku 
svojim obyvateľom nádoby zabezpečila 
zdarma. Na hromadný nákup nádob 
mestá a obce využili elektronický 
obstarávací systém, cez ktorý vysúťažili 
ceny, ktoré sú neporovnateľne nižšie 
ako tie, za aké ich ponúkajú v Senci.  
Primátor Senca sa chváli, že mesto je v 
dobrej finančnej kondícii, ale k vlastným 
občanom sa pritom  správa macošsky. 

ODMENA ZA SKLÁDKU ?

DOTÁCIE PRE VYVOLENÝCH Z ROKA NA ROK STÚPAJÚ
Futbalový klub MŠK Senec, ktorý 
založil viceprimátor Dušan Badinský 
a Footgolfový klub, ktorý založil Juraj 
Gubáni, predseda komisie športu sa 
tešia vysokým dotáciám. 

Ako BSK skutočne podporuje šport 
v Senci? 

Športovci v Senci trpia nedostatkom 
priestoru v telocvičniach. O časy na 
tréning je doslova bitka. Telocvičňa  
Gymnázia A.Bernoláka v Senci je tiež 
v majetku BSK a miesto toho, aby ju 

športujúcim deťom prenajal za cenu  
nákladov, počas školského roka  stúpla  
na neuveriteľných 23 eur/hodinu. Na 
už zarezervované  časy pre žiacke 
športové kluby, vyhlásili dokonca 
verejnú súťaž, ktorú odôvodnili 
smernicou z BSK. Priestor v telocvični 
dostal ten, kto zaplatil najvyššiu 
cenu......Takto vyzerá podpora športu 
BSK v Senci. 

§63 zákona o športe 
hovorí : 

S a m o s p r á v n y 
kraj a obec  „c) 
z a b e z p e č u j e 
využívanie športovej 
infraštruktúry v stredných školách, 
ktorých je zriaďovateľom, a športovej 
infraštruktúry vo vlastníctve alebo v 
správe samosprávneho kraja na šport 
pre všetkých so zameraním na mládež 
najviac za náklady s tým spojené,“

Dotácie EUR 2014 2015 2016 2017

Senec BSK Senec BSK Senec BSK Senec BSK

MŠK Senec 10/2014 vznikol 7 500 2 000 45 000 2 000 59 500 10 000

FootGolf ešte neexistoval vznikol 9 500 5 000 10 000 8 000
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SENECKÁ SYNAGÓGA

Senecká to oštara,
kto sa o ňu postará?

Plané sľuby, zvláštne plány,
snaha o ňu - pred voľbami.

Chátrajúci židovský hrad,
sýpka a chemický sklad.

Hanba Senca, nášho mesta,
niet k náprave žiadna cesta?

Zainteresovaní sú na slovo skúpi,
čo na to zástupkyňa župy?

Nechá synagógu len tak stáť,
nezaslúži si pamiatka nový šat?

SENEC - mesto betónu,
s polyfunkciami má celoročnú sezónu.

Nádej nikdy neumiera!
...majme ju - i keď malinkú,

 niekto snáď zachráni ju – synagógu,
našu historickú chudinku.

Občianske združenie 
Moje Mesto je nezisková 
organizácia, ktorej hlavným 
cieľom je zvýšenie kvality 
života a transparentnosti 
chodu samosprávy v 
meste Senec. Sme otvorení 
akejkoľvek prínosnej spolupráci 
a s radosťou uvítame vaše 
nápady na rozšírenie a 
zlepšenie našej činnosti.

info@senecmojemesto.sk.
číslo nášho účtu je 
3142118657/0200

RULETA 
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SATELIT 
LAPAJ  
DARČEKY 
OBLÚK 
PORADA 
UHLIE  
RÁNO
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OSEMSMEROVKA
Po vyškrtaní 19 slov rôznymi smermi sa dozviete 
odpoveď: Na čo môžu byť Senčania najviac hrdí?

Vylúštenie tajničky:  

_  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _

www.sedala-kniha.sk


