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Už druhé volebné obdobie som poslankyňou 
a  v súčasnosti aj predsedníčkou 
najväčšieho poslaneckeho  klubu v 
seneckom mestskom zastupiteľstve. Máme 
sedem poslancov – z OZ Moje Mesto. 
Sedem idealistov, nadšencov, ktorí svoj 
voľný čas a energiu venujú nášmu mestu.
Postupne budeme aktivity jednotlivých 
poslancov, ale i členov OZ, predstavovať 
na stránkach nášho občasníka.

Po voľbach 2014 sa mestské zastupiteľstvo 
(MsZ) prirodzene rozdelilo na dve názorové 
frakcie. 12–ti poslanci podporujúci 

kontinuitu posledných volebných obdobi 
na strane jednej (5 poslancov za SMK – 
MKP, Most-Híd, 5 poslancov nezávislých, 
2 poslanci za KDH)  a  našich 7 poslancov 
presadzujúcich zmenu,  na strane druhej.
Našou úlohou je hájiť záujmy občanov, 
poskytovať iný pohľad, nastavovať zrkadlo, 
upozorňovať na chyby, kontrolovať, a  
súčasne podporovať všetky prospešné a 
zmysluplné návrhy pre toto mesto.
Samozrejme, máme aj vlastný program, 
vlastnú predstavu o tom, čo by bolo dobré 
zmeniť, upraviť. Témy, ktoré považujeme 
za dôležité nielen my, ale predovšetkým 
obyvatelia nášho mesta.
Aby rástlo nielen mesto, ale aj kvalita života 
tých, ktorí v ňom žijú a platia dane.  Aby 
pribúdal nielen betón, ale aj zeleň.  Aby 
bola výstavba v rovnováhe s budovaním 
infraštruktúry. Aby rastúci počet obyvateľov 
kopíroval počet nových tried v škôlkach a 

školách.  Aby bol verejný záujem najvyšším 
kritériom správnosti každého rozhodnutia 
samosprávy, primátora i poslancov.
Byť v opozícii nie je vždy prijemné. Najmä 
nie vtedy, keď upozorňujeme  na závažné 
skutočnosti.  Na chyby, niekedy dokonca i 
na porušenia zákona.   
Aj o tom budú tieto stránky.
                  Jana Turanská

Občasník je informačný materiál 
poslaneckého klubu OZ Moje 
Mesto, s ambíciou kompenzovať 
jednostrannosť a nevyváženosť 
Senčana. Prináša informácie 
podložené faktami a dôkazmi. 

27. mája 2016  bola uvedená do života 
kniha Petra Sedalu „ Senec – putovanie 
v čase“ . Na obálke knihy je fotografia 
domu č.96 na ulici Molnára Alberta z 
roku okolo 1900. Dom č.96 na dnešnej 
Bratislavskej ulici, bol rodným domom 
Vizi Karola, ktorého rodina  bola po 
II. svetovej vojne vysťahovaná do 

Maďarska. Úryvky z denníka pána 
Viziho, ktoré verne vystihujú obraz tejto 
ťažkej doby, sú zverejnené v kapitole 
č. 7. Vnučka Viziho Karola, Žofia Kiss, 
vystúpila počas večera s krásnym 
posolstvom, prejavom plným emócií a 
ľudskosti, pri ktorom vypadla nejedna 
slza.

Peter Sedala 
symbolicky odmenil 
oboma dielmi svojej 
knihy mladých 
t a l e n t o v a n ý c h 
žiakov seneckých 
škôl, so želaním a 
vierou, že v Senci 
vyrastie nová 
generácia, ktorá 
bude svoje mesto 
milovať a ctiť jeho 
históriu. 

Tajomstvo fotografie z titulnej stránky knihy P. Sedalu „Senec – putovanie v čase“

S POMOCOU OBČANOV TO ZVLÁDNEME

Knihu si môžete zakúpiť na web stránke: 
www.sedala-kniha.sk

Jozef Banáš  a autorský tím: Silvia Nádaská, Bronislav Ondrászek, Ján Petrovič, Peter Sedal, László Florián 

Do uzávierky občasníka sme dostali informáciu o menovaní ďalšej poslankyne za OZ Moje Mesto pani Zuzany 
Gabrišovej Košecovej, nakoľko sa pán Zoltán Kovács musel vzdať poslaneckého mandátu. 
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Na jednom z posledných 
zasadnutí mestského 
zastupiteľstva sme sa 
konečne dopracovali k tomu, 
že sa na, s prepáčením “plnú 
hubu” povedalo, že mesto 
potrebuje novú školu. Keďže 
dlhodobo kritizujeme sumu, 
za ktorú bola zrekonštruovaná 

nadstavba ZŠ Mlynská ( 1,444 
mil. eur), primátor nás vyzval, 
aby sme spracovali rozpočet 
na novú školu. Úlohou 
poslancov nie je vypracovávať 
rozpočty a cenové ponuky, 
ale... výzvu sme prijali, 
pretože nás samotných 
zaujíma, koľko vlastne nová 

škola stojí. Na zastupiteľstve 
dňa 5.5.2016 sme ako príklad 
odprezentovali novú školu, 
ktorá bola postavená v českej 
obci Libeznice . Je to základná 
škola pre 240 detí s ôsmimi 
triedami, poobede slúži ako 
klub detí a zároveň ZUŠ. 
Zastavaná plocha je 1.126 m2 

a investičné náklady boli 
1.628 mil. eur. Informáciu o 
našej prezentácii nenájdete 
v Senčane, ani v zápisnici zo 
zasadnutia MsZ.
Ak aj vy viete o peknej 
modernej škole, ktorou by 
sme sa mohli inšpirovať, dajte 
nám vedieť.

Základnú školu na Mlynskej 
ulici v Senci poznajú prakticky 
všetci Senčania. V minulom 
roku prešla rekonštrukciou. 
Nadstavbou pribudli nové 
triedy, čiastočne nová fasáda, 
účet za 1,44 mil. eur. To je 
všetko fajn, ale mám pocit, 
že sa v posledných rokoch 
pozabudlo na to hlavné, čo 
má škola deťom dať, kvalitu 
vyučovacieho procesu.

Ak by ste  hľadali porovnávajúci 
mechanizmus, rebríček 
úrovne škôl, pod hlavičkou 
Ministerstva školstva 
SR  nič také nenájdete. 
Jediný dôveryhodný zdroj 
porovnávania úrovne 
všetkých typov škôl na 
Slovensku je od agentúry 
INEKO. Zohľadňuje veľa 
faktorov, ktoré sú dostupné 
na www.skoly.ineko.sk a s 
malými odchýlkami obsahuje 
reálne hodnoty. Pozrime 

sa na akých miestach sa v 
posledných troch školských 
rokoch umiestnila ZŠ 
Mlynská aj v porovnaní s 
druhou základnou školou v 
Senci na Tajovského ulici 
v rámci Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

Umiestnenie ZŠ Mlynská 
je alarmujúce. Školu 
predbehli kvalitou výučby 
aj malé obce v rámci BSK.

Na čele školy už druhé 
volebné obdobie stojí Mgr. 
Ivan Rezník. V posledných 
rokoch výrazne zasiahol 
do zloženia pedagogických 
zamestnancov. Viacerí 
odišli z vlastnej vôle, keď 

nedokázali zvládnuť jeho 
metódy riadenia a niektorí po 
udelení výpovede.
Spolu odišlo  za posledné 
4 roky cez 22 učiteľov! 
Ku koncu školského roka 
odchádzajú ďalší štyria na  
novú súkromnú ZŠ v Senci.

Vysoká fluktuácia učiteľov 
u r č i t e  n e p o m o h l a 
napredovaniu úrovne výučby. 
Skôr mu výrazne poškodila, 
ako  postrehli aj mnohí rodičia. 
Ovplyvniť danú situáciu je 
však prakticky nemožné. 
Preradiť dieťa v Senci na inú 
školu sa pokúšalo niekoľko 
rodičov, ale ZŠ Tajovská 
je preplnená. Ešte je tu aj 
možnosť novovzniknutej 
súkromnej školy,  školné však 
je 119 eur na mesiac , čo si  

tiež nemôže dovoliť každý.

Posledným príkladom 
nespokojnosti s úrovňou 
výučby boli májové prijímacie 
pohovory na osemročné 
gymnáziá, teda senecký 
GAB, či školy v Bratislave. 
Zo ZŠ Mlynská malo snahu 
odísť do 50 detí, 15-ti boli 
úspešní v prijímacom konaní 

na GAB Senec, ďalší 3 - 4 
pôjdu študovať do Bratislavy, 
9 na súkromnú školu (vrátane 
prvostupňových žiakov). 
Takže jednu triedu môže pán 
riaditeľ zavrieť. V princípe 
deti a rodičia hľadali len 
lepšiu alternatívu školy a 
tou bolo v Senci  GAB. 
Mne osobne tiež záleží na 
vzdelaní nášho dieťaťa a 
preto som rád, že dcéra bola 
prijatá na lepšiu školu a môže 
napredovať vo vzdelávaní.

Nemám poňatie, akou 
formou je posudzované 
a kontrolované konanie 
vedenia školy,  ktorej 
zriaďovateľom je mesto 
Senec, ale bolo by načase s 
tým niečo robiť.
Na ZŠ Mlynská máme  
školskú radu, v ktorej sú 
zástupcovia mesta, rodičov, 
aj školy. Zasadá vraj podľa 
webstránky školy minimálne 
dvakrát do roka. Bolo by 
vhodné, aby školská rada 
začala fungovať verejne, 
ako okrúhly stôl a rodičia sa 
mohli na jej zasadnutiach 
vyjadrovať a oboznamovať 
s aktuálnymi problémami a 
konfrontovať ich s vedením 
školy. Inak sa nič nezmení a 
škola sa v  hodnotení  natrvalo 
zaradí medzi podpriemerné 
vzdelávacie inštitúcie -  aj 
keď v  „novom šate „...

Ing. Andrej Drinka

ČO SA V SENČANE NEDOČÍTATE 

„Quo vadis“ ZŠ Mlynská

Školský rok ZŠ Tajovská ZŠ Mlynská Počet hodnotených 
škôl v rámci BSK

2012 / 2013 49. miesto 58. miesto 81
2013 / 2014 34. miesto 63. miesto 75
2014 / 2015 28. miesto 58. miesto 76

Rebríček škôl - INEKO, www.skoly.ineko.sk
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Po dlhšom čase som si 
prečítal v mesačníku Senčan 
článok, ktorého autorom 
je sám pán viceprimátor 
Badinský. Objasňuje v ňom 
situáciu okolo Seneckého 
futbalu. Obhajuje ideálne, 
priam dokonale, napriek 
skutočnosti, že futbal v 
Senci odumiera.

Deti, ktoré hrávali v 
pôvodnom klube a dosiahli 
nejakú technickú úroveň, sú 
v novom klube postavené 
na rovnakú štartovaciu čiaru 
ako tie, ktoré tam prišli len 
nedávno. 
Pán Badinský sa k tomu 
„kvalifikovane“ vyjadril -  keď 
si chcú zakopať a baví ich to, 
prečo nie?
Zabúda, že deťom 
ide naozaj o športové 
súťaženie a nie ako 
funkcionárom o peniaze.    
Z rozpočtu  klubu mať 
dotovaný - ples či vínny 
festival, alebo vycestovanie 
do zahraničia. 
Je jasné, že v dnešnej dobe je 
priam nutné, aby sa deti viac 
hýbali a viac športovali.  Ale 
v Senci z toho ťažia  hlavne 
funkcionári! Menovite? Všetci 
vieme o koho sa jedná.

Aký zmysel mal výlet 
do Francúzka, platený z 
mestského rozpočtu a peňazí 
rodičov, kde sa prehralo 
všetko, čo sa prehrať dalo? 
Vraj cenné skúsenosti, ako 
sa vyjadril pán Badinský. Ja 
si skôr myslím, že výlet pre 
funkcionárov. Nič iné.

Padol návrh na rozšírenie 
tímov mládežníckych 
družstiev na 10 - 11 a  klub 
prihlasuje do súťaže aj 
tím dospelých. Vzhľadom 
na to, že v rozpočte sa 
rátalo s dotáciou, ktorá 
bola napasovaná na 5 - 
6 družstiev, zase bude 
požiadavka na zastupiteľstvo 
o navýšenie dotácie pre novo 
vzniknuté tímy.

Samozrejme to prejde v 
pomere 12 : 7. Ako všetky 
zábavky pánov Badinského a 
Gubániho. Okrajovo  plážový 
futbal, footgolf a kopec 
ďalšich aktivít, ktoré uvedení 
páni za mestské peniaze 
rozbehli a nedotiahli....

Prečo sa nik z poslancov 
“veľkej dvanástky” nezamyslí 
nad tým, že sú aj iné športy, 
ktoré potrebujú podporu a 
pritom reprezentujú mesto 

dôstojnejšie ako francúzski 
výletníci.

Napr. pánovi Badinskému 
bola na poslednom 
zastupiteľstve, ktoré  viedol, 
predložená požiadavka 
poslankyne J. Némethovej, 
členky Komisie športu, 
na mimoriadny príspevok 
pre klub Taekwon-Do vo 
výške 1000 eur na účasť 
dvoch reprezentantov 
na majstrovstvách sveta 
v Londýne. Tento návrh 
bol hlasovaním 12 : 7 
stiahnutý z programu. Vraj 
sa nedá, lebo dotácie sú 
už rozdelené. Hlavne, že 
v rezerve na šport zostalo 
nerozdelených 25 tisíc 
eur , ktoré sú už šikovne 

pomenované, ako rezerva 
na futbal.
 
Vážení spoluobčania, 
komu z vás záleží na 
tom, aby v meste Senec 
začalo prerozdeľovanie 
dotácií do športu prebiehať 
transparentne, ozvite sa. Nie 
len kvôli futbalu a taekwon-
do, ale kvôli mnohým iným 
športovým aktivítám, ktoré 
môže mesto finančne 
podporiť. Len o tom treba 
diskutovať verejne.    
 
Komentátor diania v Senci.

(autor  vyjadril prianie nezverejniť jeho 
meno, nakoľko chce chrániť svoje deti 
pred praktikami “vplyvných”, pomstiť 
sa za iný názor, cez blízkych a 
najúčinnejšie, práve cez deti )

DOTOVANÉ ŠPORTOVANIE MLÁDEŽE

Naša interpelácia Telocvične športovým klubom za prevádzkové náklady – ZAMIETNUTÁ!

Rozdelenie dotácií do športu 
nezodpovedá aktivitám, ktoré 
jednotlivé kluby vyvíjajú. 
Nezodpovedajú počtu 
členov klubov, ani reálnym 
nákladom. 

Ako si vysvetliť, že tohto 
roku bolo mesto veľmi 
štedré k potápačom, ktorí 
získali dotáciu 16 000 eur? 
Footgolfový klub si prvýkrát 
zažiadal o dotáciu a získal 
9500 eur. To sú sumy, o ktorých 
sa môže niektorým klubom s 

dlhoročnou tradíciou, ktoré sa 
systematicky venujú mládeži, 
iba snívať. 

Preto sme v našej 
interpelácii žiadali, aby 
boli telocvične športovým 
klubom poskytované za 
prevádzkové náklady. 
Platby za telocvične totižto 
tvoria najväčšiu položku v 
rozpočte športových klubov 
a pre mnohé sú likvidačné. 
Náš návrh bol zamietnutý 
s odvôvodnením, že školy 

majú právnu subjektivitu a o 
cenách si rozhodujú samé. 

V zápisnici zo zastupiteľstva 
sú uvedené zavádzajúce 
informácie. My sme 
požadovali poskytovanie 
telocviční za prevádzkové 
náklady, nie zadarmo. Aj keď 
sú mestá, kde telocvične sú 
zadarmo, alebo za symbolické 
1 euro. Ďalej sa v zápisnici 
konštatuje, že by to bolo 
nehospodárne nakladanie 
s majetkom mesta. Ako si 

potom vysvetliť skutočnosť, 
že na zastupiteľstve 
konanom dňa 7.apríla 2016 
MsZ odsúhlasilo prenájom 
budovy v areáli futbalového 
štadióna na Rybárskej ulici, 
futbalovému klubu MŠK, 
v ktorom sa angažuje pán 
viceprimátor Badinský, za 
1 euro + mesto bude hradiť 
prevádzkové náklady do 
výšky 19 000 eur ? 
To už nehospodárne 
nakladanie s majetkom 
mesta očividne nie je. 
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Na základe nového zákona 
o odpadoch mali mestá a 
obce do 31. marca 2016 
podpísať zmluvy o budúcich 
zmluvách s organizáciami 
zodpovednosti výrobcov 
(OZV). Tie im budú uhrádzať 
náklady na separovaný zber 
a pomáhať s organizáciou a 
osvetou triedenia odpadu. 

Svoje služby mestu  Senec 
ponúkli aj renomované 
spoločnosti Natur-Pack,a.s. 
a Envipak,a.s., ktoré 
úspešne podnikajú v tejto 
oblasti už niekoľko rokov. 
Na našu otázku, prečo si 
mesto vybralo spoločnosť 
RECYKLOGROUP,a .s . , 
pán primátor odpovedal, 
že zástupcovia 
RECYKLOGROUP, a.s. nás 
navštívili 5-krát a tí ostatní 
len raz. 

Nuž skutočne pádny 
dôvod. Obe renomované 
firmy Natur-Pack,a.s. a 
Envipak,a.s. predstavili svoje 
služby zamestnancom mesta 
i podnikateľskej komisii. 
Organizovali i hromadné 
školenia pre samosprávy. 
Napriek žiadosti o vysvetlenie 
tohto výberu OZV, analýzy 
“pre a proti” sme sa od pána 
primátora nedočkali. 
Firma RECYKLOGROUP 
a.s., vznikla len nedávno, v 
apríli 2015. Podľa dostupných 
informácií na stránke www.
odpady-portal.sk zastupuje 
firmu aj Ľuboš Kaman, 
ktorý bol až do mája tohto 
roku generálnym riaditeľom 
odpadovej spoločnosti AVE 
SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. a je spoluzodpovedný 
za momentálnu slabú úroveň 
separovaného zberu v 
meste.

CHCEŠ USPIEŤ? 
Prídi aspoň 5-krát!

Nedávno prebehla médiami správa, že 
právnička a občianska aktivistka Zuzana 
Čaputová z Pezinka , si v USA prevzala 
prestížne ocenenie za jej boj proti výstavbe 
novej skládky odpadov v Pezinku. Za 
statočnosť, s ktorou sa postavila voči 
podnikavcom v odpadárskom priemysle a 
štátnej mašinérii, ktorá častejšie chráni práve 
ich záujmy a nie záujmy občanov.

Táto správa mala v našom meste podivný 
ohlas. Na  „okrúhlom stole“ vyšiel s touto 
rétorikou bývalý poslanec Ing. Agárdy, vraj „ 
pani Čaputovú ocenili, ale ona môže za to, 
že pezinské smeti končia v Senci“....Omyl, 
vážení a zásadný!  Za to, že do Senca vozia 
smeti nielen z Pezinka, ale i z Bratislavy 
a z viac ako 50 obcí Západoslovenského 
kraja, si môže mesto samo. Vedenie, ale i 
poslanci, ktorí neboli dostatočne ostražití, 

nekontrolovali a nezaujímali sa o to. V roku 
2008 požiadala firma Ekolo, zastúpená 
majiteľom Ing. Kloknerom, mimochodom, 
poslancom, o povolenie na rozšírenie 
skládky. Bolo im Inšpekciou životného 
prostredia vydané na „Regionálnu skládku 
odpadu pre Senec, Pezinok a Bratislavu“. 
Mesto Senec sa k zámeru vyjadrilo „Bez 
pripomienok“, čiže súhlasne. Tak sa z 
okresnej skládky komunálneho odpadu 
pre Senec a okolité obce, stala skládka 
regionálna a už nielen na komunálny, ale i 
priemyselný odpad. A tu je „ pes zakopaný“.

Pezinské smeti v Senci – môže za to Zuzana Čaputová?

Nám, novým poslancom – občianskym 
aktivistom, sa v minulom volebnom 
období podarilo stopnúť už len ambície 
prevádzkovateľa, ktorý žiadal rozšírenie 
povolenia i na nebezpečné odpady.

100 – ročné lipové stromoradie po „revitalizácii“
V roku 2013  mesto zrealizovalo 
rekonštrukciu príjazdovej cesty k 
železničnej stanici. Príjazdová cesta bola 
vydláždená, osadený bol nový moderný 
mobiliár, autobusové zástavky. Prostredie 
sa skultúrnilo hoci dlažba dlho nevydržala 
– momentálne prebieha oprava.  
Pri budovaní nového chodníka projektanti, 
ani realizátori neakceptovali existenciu 
krásneho lipového stromoradia a došlo 
k drastickému porušeniu koreňovej 

sústavy všetkých líp. Keď sme na tento 
neodborný zásah upozornili, primátor sa 
postavil na stranu staviteľa. Odvolal sa 
na vyjadrenie nemenovaného odborníka, 
ktorý skonštatoval, že všetko je v poriadku. 
Samozrejme, v poriadku to nebolo. Čas 
ukázal, že niektoré z líp znášajú tento 
zásah ťažko.  Týmto chceme apelovať 
na mesto, aby sa už pri projektovaní 
stavebných prác, bral ohľad na existujúcu 
zeleň, ktorej je v Senci nedostatok.
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Senčan s vlastnou 
strechou nad hlavou 
a napriek tomu 
bezdomovec.
Predstavte si, že ste 
majiteľom veľkého domu, v 
ktorom bývate a pri dovŕšení 
15. narodenín svojho dieťaťa 
mu vybavíte občiansky 
preukaz. Do občianskeho 
mu však zapíšu adresu 
Mestského úradu Senec. 
Ako bezdomovcovi! V 
živote sa prihodí všeličo, 
ale pre mladú dušu je to 
ponižujúce. Ste rodič takého 
dieťaťa a už roky bojujete s 
úradníkmi v meste, aby ste 
mohli mať trvalé bydlisko 
vo svojom dome, ste zúfalý 
a bezmocný. Váš dom sa 
volá záhradná chata, hoci 
má obytné izby, kúpeľne, 
kuchyňu, obývačku, spálňu 
a státie pre dve autá na 
vlastnom pozemku. Napriek 
tomu vám v tomto dome 
úradníci nechcú dať trvalý 
pobyt, a za žiadnych 

okolností to nezmenia, lebo 
tak a hotovo...

Čo urobilo mesto, aby 
sa tento stav zmenil?
Jeden úradník stavbu 
povolil a druhý v nej 
majiteľovi nedovolí mať 
adresu trvalého pobytu?

Mesto zanovito tvrdí, že ľudia 
nemôžu dostať trvalý pobyt 
vo svojich obydliach, lebo tie 
sa nachádzajú v regulatíve 
“Záhrady”. Stavebný úrad 
roky povoľuje záhradné 
chatky s parametrami 
rodinných domov. Na druhej 
strane však odmieta v 
kolaudačných rozhodnutiach 
deklarovať spôsob využitia 
stavby na obytnú budovu, 
hoci predložené projekty 
jednoznačne hovoria o 
obytných budovách. Už 
niekoľko rokov obyvatelia 
bojujú za svoje právo 
mať trvalý pobyt vo svojej 
nehnuteľnosti. Táto situácia 
bezdomovcov im prináša 

problémy v každodennom 
živote.

Pani M.K.:  Nemôžem 
uzatvoriť pracovnú zmluvu, 
nakoľko zamestnávateľ 
neakceptuje adresu “Mesto 
Senec”, ani P.O.Box. Ďalej 
nemôžem uzatvárať zmluvy 
o dielo, ktoré sa nemôžu 
posielať na P.O.Box.
Rovnaký problém je 
nemožnosť založenia si firmy, 
alebo občianskeho združenia, 
kde sa na Ministerstve vnútra 
vyžaduje adresa trvalého 
pobytu. Nemôžeme získať 
víza do zahraničia.

Pani A.D.:  Na Striebornom 
jazere bývam už 12 rokov. 
Trvalý pobyt mám evidovaný 
u dcéry, v meste Senec. 
Nakoľko dcéra byt predáva 
a mne, ako i mojej  štvrtej 
dcére, ktorá býva so mnou 
na Striebornom jazere,  
končí platnosť občianskeho 
preukazu, máme problém s 
prihlásením sa k trvalému 
pobytu. Je mi to veľmi ľúto, 

pretože adoptovaná dcérka 
čaká každým dňom dieťatko 
a ona i novonarodené dieťa , 
budú mať trvalý pobyt “Mesto 
Senec”, vlastne budú z nich 
bezdomovci tak isto, ako ja. 
Celý život som sa snažila, 
aby mala domov, no nie je 
to v mojej moci. Dom máme 
krásny, ale čo z toho.
Dúfam, že p. primátor 
pochopí a urobí všetko pre 
to, aby sme aj my žili v pokoji 
a neprežívali psychickú 
traumu.

Prečo jedna budova 
áno a ďalšie už nie?
Rovní a rovnejší, alebo 
jeden meter v  realite.

Aj medzi týmto „záhradnými 
chatkami“ sú rovní a 
rovnejší. Jedna z nich má 
už deklarovaný spôsob 
užívania ako obytná budova. 
Dokonca časť, kde leží veľká 
luxusná nehnuteľnosť, je 
z tejto celej záhradkárskej 
oblasti  vyčlenená a v novom 

Papieroví „bezdomovci“ zo Strieborného jazera.
Majú domy, autá na vlastnom pozemku a v občianskom preukaze adresu trvalého pobytu “Mestský úrad Senec”.  Majú 
byť potrestaní za to, že si zvolili žiť v prírode, v záhradkárskej oblasti? Je jeden meter pre všetkých alebo aj tu sú tí 
šťastní, ktorí dostali výnimku? Aké obmedzenia prináša papierové bezdomovectvo v každodennom živote? Môžete si 
založiť firmu? Získate víza do zahraničia?

pokračovanie na strane 6
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územnom pláne má už 
regulatív bývanie, služby 
a drobné prevádzky.  Že 
by výnimka potvrdzovala 
pravidlá na mestskom 
úrade? 

M. Hudáková, poslankyňa 
MsZ: Regulatív funkčného 
využitia tohto územia je 
“Záhradky”, ale nikde v 
našom územnom pláne nie 
je napísané, že pre tento 
regulatív je nepovolenou 
funkciou trvalé bývanie. MsZ 
nestanovilo pre toto územie 
žiadne ďalšie regulatívy. 
Preto je možné podľa 

platného ÚP postaviť chatky 
veľké ako rodinné domy. 
Záhradné chaty a domčeky, 
spadajú podľa zákona medzi 
budovy na individuálnu 
rekreáciu, v ktorých je 
možné mať trvalý pobyt. 
Prítomnosť inžinierskych 
sietí,  občianskej vybavenosti 
a služieb nie je podmienkou 
udelenia trvalého pobytu.

Celé stanovisko je na stránke www.
senecmojemesto.sk

Relácia o tomto probléme 
bola odvysielaná na RTVS 1 
“Občan za dverami” 26. júna 
2016. Kde sa k problému 
vyjadrili všetky dotknuté 
strany a odborníci.
Link na reláciu: https://www.
rtvs.sk/televizia/archiv/10119

V roku 2013 naše OZ 
spustilo petíciu za 
komplexné riešenie a 
dôsledné protipovodňové 
z a b e z p e č e n i e 
všetkých častí mesta 
Senec, záväznou 
ú z e m n o p l á n o v a c o u 
dokumentáciou. 
Žiadali sme o vybudovanie 
p r o t i p o v o d ň o v ý c h 
opatrení, aby sa účinne 
predchádzalo škodám z 
prívalových dažďov. 
Navrhovali sme napríklad 
vybudovať dve retenčné 
nádrže. Jednu pod 
kopcom Stará hora a 
druhú v Starej tehelni.  
Možno by sa tak 
aj stalo, keby tieto 
pozemky patrili niekomu 
„bezvýznamnému“, ale 

patria pani poslankyni 
Gabrielle Németh. 
Hoci územný plán 
obsahuje záväzok 
najprv na túto lokalitu 
vypracovať územný 
plán zóny a generel 
dažďovej kanalizácie a 
protipovodňovej ochrany, 
určuje pravidlá výstavby 
na tomto území, nič z 
toho stavebný úrad v 
povoleniach pre pani 
Németh ani nespomenul. 
Ako to celé dopadlo, 
môžete vidieť na 
fotografiách. Nám len 
ostáva dúfať, že ľudia 
majú dosť rozumu, aby 
pochopili, že v danom 
prípade bazén nie je 
bonusom. 

Vyberáme zo stanoviska 
právnika:  „... neexistuje 
prekážka zápisu trvalého 
pobytu na chatu, ktorá je 
považovaná za nebytovú 
budovu, zároveň 

pokračovanie zo strany 5

Pri kúpe nehnuteľnosti použite SEDLIACKY ROZUM.

jednoduchú stavbu 
súžiacu na individuálnu 
rekreáciu a ak sa týmto 
spôsobom postupuje 
v prípade činnosti 
mesta Senec, je možné 
definovať bez ďalšieho 
záver o nezákonnom 
postupe mesta Senec. 
Keď už zamestnanci 
ohlasovne pobytu 
nevedia zvoliť správny 
postup, jednoduchým 
riešením je uvádzanie 
účelu stavby so slovným 
spojením „stavba slúžiaca 
na individuálnu rekreáciu“ 
do kolaudačného 

Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4.2016 sme v 
spolupráci s Reffeisen bankou a firmou Ave 
uskutočnili na Lichnerovej ulici prezentačnú akciu. 
Jej cieľom bola výchova obyvateľov k účinnej 
separácii odpadu. Potvrdilo sa nám, že obyvatelia 
Senca majú záujem separovať, len nie sú zo 
strany mesta vytvorené vhodné podmienky.

rozhodnutia chát, ktoré 
sa v danej lokalite 
povoľujú. Tým sa 
vyrieši vlastná vnútorná 
schizofrénia medzi 
dvoma oddeleniami 
mestského úradu.”

Deň Zeme

CHRÁŇME SI ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE!
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Apartmánové byty Motel Dolphin.
Pri vstupe na sever 
Slnečných jazier,  na 
parkovisku pri Aquaparku 
rastie stavba, ktorá lícuje 
chodník a naberá nemalé 
rozmery. Často sa nás 
pýtate: “Čo to je?” 

Táto stavba vyrástla na 
záchytnom parkovisku 
Slnečných jazier. Plocha 
je definovaná platným 
územným plánom, 
ako parkovisko pre 
návštevníkov Slnečných 
jazier. Podľa nášho názoru 
a aj podľa rozhodnutia 
krajskej prokuratúry zo 
dňa 21.12.2015, vydaním 
územného rozhodnutia na 
túto stavbu, bol porušený 
zákon. Predmetné 
územie má totiž regulatív 
“doprava, dopravné 

služby” a nachádza sa na 
území Slnečných jazier, 
ktoré majú regulatív šport 
a rekreácia. Okresný 
úrad Bratislava – odbor 
výstavby a bytovej politiky, 
však územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie 
nezrušil a nevyhovel 
protestu prokurátora. Svoje 
rozhodnutie odôvodnil tým, 
že „apartmánové byty sú 
súčasťou dopravnej stavby 
– podzemné garáže. 
Tým pádom v súlade s 
Územným plánom.“ 
Po tomto smiešnom 
vyjadrení sme podali na 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR podnet na 
preskúmanie rozhodnutia 
“mimo odvolacieho 
konania”. 

Keďže majiteľom stavby je 
dlhoročný kamarát pána 
primátora, pán Róbert 
Poór, ktorý je zároveň 
oblastný predseda strany 
Sieť a toto ministerstvo 
vedie taktiež nominant 
strany Sieť, nemôžeme 
zrejme očakávať nápravu. 
Primátor, ktorý podpísal 
územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie na túto 
stavbu, dostal mesto do 
nelichotivej situácie. Ak by   
predsa len na ministerstve 
mali kúsok svedomia a 
potvrdili nezákonnosť 
rozhodnutia pán Poór by 
si škody určite vymáhal na 
meste.

Betónové monštrá na Slnečných jazerách
Okolo jazier chodím 
pravidelne. Veľmi ma mrzí,  čo 
sa tam deje. Asi najvýstižnejší 
výraz je betonizácia. 
Zeleň sa pomaličky stráca. 
Miesto malých chatiek, ktoré 
boli schované za živými 
plotmi, obrastené brečtanom, 

obkolesené statnými 
borovicami, nám vyrastajú 
betónové monštrá, ktoré 
pochopiteľne nebudú slúžiť 
len na rekreáciu. 
K okázalým “chatám” patria 
vysoké ploty z betónových 
prefabrikátov, mnohokrát 

siahajúce až k vode, ktoré 
majú zabezpečiť majiteľom 
pocit bezpečia. 
Priestranstvo pred “chatou” je 
samozrejme  “bezúdržbové”, 
rozumej vysypané štrkom, 
alebo makadamom. 
Celkový dojem z tejto 

novodobej architektúry? 

Máte pocit, že ste vo 
vojenskej pevnosti a nie v 
rekreačnej oblasti. 
Už len ostnaté drôty chýbajú.
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Kauza Geodetika – „ ... status na sociálnej sieti“
Pod názvom „Dotácie, budúcnosť Hlbokého jazera, aj úver - na zastupiteľstve to vrelo” priniesol Senčan krátky článok o priebehu 
aprílového zasadnutia MZ. Ako autor článku je uvedený Mgr. Ing. Csaba Vysztavel.  
Obsah textu je ale v príkrom rozpore s tým, ako je mesačník Senčan charakterizovaný na stránke mesta: „Senčan sú noviny 
obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a 
témy verejného záujmu….”

Odhliadnuc od toho, že si 
nemyslime, že by súkromné 
aktivity pani poslankyne 
a vicežupanky na BSK G. 
Németh boli udalosťami 
verejného záujmu, článok 
veľmi jednostranne predkladá 
tvrdenia pani G. Németh, 
ktorá je zhodou okolností aj 
predsedníčkou redakčnej 
rady. Bohužiaľ, vyjadrenie 
druhej strany sa do novín 
nezmestilo, hoci poslanecký 
klub OZ Moje Mesto oň 
požiadal podľa Tlačového 
zákona. Poslancom sa 
dostalo odpovede, že ako 
verejní činitelia, nemajú na 
reakciu nárok. 
Preto nám nezostáva nič iné, 
len chýbajúce informácie 
doplniť.

Komu zlyháva pamäť ?
Bývalá poslankyňa Martina 
Valachová uverejnila na 
sociálnej sieti status, týkajúci 
sa výstavby v susedstve 
základnej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským. Ako 
má ona vo zvyku, čo na 
srdci, to na jazyku. Vyjadrila 
pochybnosti  o tom, či je 
stavba realizovaná v súlade 
so stavebným povolením a 
v tej súvislosti spomenula 

rodinkárstvo. Práve to bolo 
spúšťačom reakcie pani 
Németh, ktorá usúdila, 
že zasadnutie MsZ je tým 
správnym miestom  na 
diskusiu o statuse na 
sociálnej sieti.
Poslancom predložila 
aktuálny výpis z Obchodného 
registra, ktorý mal dokázať, 

že ona, ani jej rodina, nemajú 
so stavbou firmy Geodetika 
s.r.o. nič spoločné.  
Úplný výpis z Obchodného 
registra však hovorí niečo 
iné. V čase, keď sa vydávalo 
územné rozhodnutie na 
spomínaná stavbu, bol 
spoločníkom a konateľom 
vo firme Geodetika s.r.o.,  
synovec pani Németh,  
Mikuláš Farkaš. Navyše, keď 
mesto v minulosti predávalo 
pozemky pod časťou stavby, 

pani Németh sa hlasovania 
zdržala pre konflikt záujmov. 
Na tieto informácie sa 
už priestor v Senčanovi 
nenašiel. 

Kauza „status na 
sociálnej sieti” má však 
ďalšie pokračovanie.
Územný plán mesta Senec 
túto lokalitu  charakterizuje 
ako “individuálnu bytovú 
výstavbu” – teda rodinné 
domy. Čo teda umožnilo  
realizáciu takejto stavby?
Bolo to pozoruhodné 
spojenie firmy Geodetika 
s.r.o a istého Ing. Tibora 
Omastu, ktorý vystupuje v 
tom čase vo viazanej živnosti 
ako osoba zodpovedná za 
uskutočňovanie stavieb? 

Istý Ing. 
Tibor Omasta 
zase, ako 
zamestnanec 
s t a v e b n é h o 
úradu, toto 
ú z e m n é 
rozhodnu t ie 
v y d á v a l . 
P o d o b n o s ť , 
č i s t o 

n á h o d n á ?  
Aby bolo jasné – územné 
rozhodnutie na polyfunkčnú 
budovu so 100% 
zastavanosťou.

Vydával teda Ing. Tibor 
Omasta územné rozhodnutie 
firme, v ktorej figuroval vo 
viazanej živnosti, alebo ide 
o dve rôzne osoby? Prečo 
nerešpektoval územný 
plán mesta, podľa ktorého 
je plocha na ktorej stavba 
stojí,  určená výlučne na 

individuálnu výstavbu, teda 
rodinné domy?
A nakoniec otázka na 
poslancov a členov stavebnej 
komisie: 10.3.2010 stavebná 
komisia, pod vedením 

poslanca Zdenka Černaya,  
odhlasovala tejto stavbe  

dokonca 3 nadzemné 
podlažia. 
Výber ľudí do stavebnej 
komisie by mal byť robený s 
ohľadom na ich legislatívne 
vedomosti a znalosť 
Územného plánu. Ich 
morálnou úlohou je kontrolvať 
dodržiavanie ÚP. Prečo to tak 
nie je?

Detail: Výpis zo živnostenského registra 140-12525

Kde je priestor na chodník?

Pri výstavbe boli zlikvidované zdravé moruše.
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Aj pri vyúčtované dotácií, ktoré sme kontrolovali,sme sa 
stretli s rôznym prístupom. Napríklad Matica slovenská 
plánuje  i vyúčtováva  v rámci akcií, ktoré organizuje, 
každú položku (kytica, autobus, honorár účinkujúcim a 
i.).  Ak neodhadne presne  sumu, danú čiastku dopláca, 
alebo vracia mestu pri koncoročnom zúčtovaní. Iní, napr. 
Gafuga, plánujú “ všeobjímajúco”.  Z vyúčtovania výletu 
do Prahy, cesty vlakom a ubytovania, sme sa nedozvedeli 
ani počet zúčastnených osôb. Zaujímavým nákladom tohto 
združenia bola i účtenka za vysávač – cena do tomboly ...

Býva dobrým zvykom, že mestá majú na svojich 
webových stránka uverejnený prehľad, ako rozdeľujú 
dotácie. Zároveň toto rozdelenie uverejnia aj v miestnych 
novinách. Aj keď sme o to na začiatku volebného obdobia 
žiadali,  doteraz sa tak nestalo.

Príjemca r. 2015 r. 2016 Navrhovaná suma r. 2016 (eur)

Dostali Žiadaná 
suma

Mestský 
úrad

Komisia 
športu

OZ Moje 
Mesto

Mestské 
zastupit.

Armwrestling 3 000 6 400 3 500 4 000 6 400 4 000

Footgolf - 16 000 10 000 9 500 6 400 9 500

Futbalová 
miniliga

1 800 - - - - -

Gafuga 1 500 4 850 1 500 1 500 1 500 1 500

GABBO 1.projekt 6 500 - - - - -

GAB florbal - 6 200 2 000 3 000 6 200 3 000

Hokejbalový klub 
Playboy

700 1 200 700 800 1 000 800

Chovatelia pošt.
holubov

500 2 000 600 300 - 300

Motoklub - 15 000 2 500 2 500 4 000 2 500

MŠK Senec 7 500 40 000 20 000 20 000 10 000 20 000

Piccard hádzaná 50 700

Piccard potápači - 1 000 17 000 16 000 4 000 16 000

Piccard potápači - 600

Piccard potápači - 19 000

Piccard potápači - 1000

Plavecký klub 
Delfín

1 000 10 500 2 500 2 500 5 000 2 500

RC Klub Senec 500 - - - - -

Rebrošová 
(basketbal)

- 1 000 800 900 1 000 900

Senecká korčuľa 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

SA plážový futbal - 8 300 3 000 3 000 3 000 3 000

STK TP Para - 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Stolnotenis.klub 3 000 5 000 3 500 3 500 3 500 3 500

Šachový klub 800 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500

ŠK Senec 36 000 150 000

Športcentrum 
karate

1 000 4 000 1 500 2 000 4 000 2 000

Šport club 
(Gábriš)

- 102 030 25 000 30 000 55 000 30 000

Taekwondo 1 000 3 000 1 500 2 000 3 000 2 000

TK profi (tenis) - 2 600 500 800 2 000 800

Volejbalový klub 6 500 16 650 8 000 8 500 8 000 8 500

Spolu šport 124 000 421 030 108 300 115 000 128 200 115 000

Rozpočet MsÚ 140 000

Rozdiel oproti 
rozpočtu

25 000 11 800 25 000

Kto je v tomto meste ŠÉF?Rôzne metre
Rok 2004. Osud včelárika 
zlatého bol spečatený. 
Poslanci hlasovali dovtedy, 
kým nepadol želaný 
výsledok – výstavba.

Na kolmých ťažobných 
stenách Starej tehelne bolo 
kedysi najväčšie hniezdisko 
chráneného včelárika 
zlatého. V roku 2003 na 
základe žiadosti developera 
vznikla myšlienka v tejto 
ťažobnej jame stavať. 
Poslanec Ján Maglocký 
toto územie bránil zubami 
–nechtami a snažil sa tam 
uchrániť pôvodnú faunu 
a flóru. Po niekoľkých 
hlasovaniach, až kým 
nepadol želaný výsledok, v 
roku 2004  MsZ odhlasovalo 
zmenu tohto územia na 
bývanie. Jánovi Maglockému 
sa po mnohých ústupkoch 
podarilo presadiť aspoň 
regulatívy priestorového 
usporiadania vzdialeností 
najbližších stavieb a oplotení 
od hniezdnych stien. S tým, 
že ak stavať, tak rodinné 
domy s podielom plochy 
zelene minimálne 60%.

Množstvo podnetov na 
úrady, výsledok žiadny. 

Čo tam vzniklo ani netreba 
popisovať. Už počas konaní 
a vidiac čo sa deje, sme 
podali rôzne podnety na 
nasledovné zodpovedné 
úrady : Mestský úrad Senec, 
Okresný úrad - odbor 
životného prostredia Senec, 
Mestská polícia, Slovenská 
stavebná inšpekcia, Okresná 
prokuratúra 3x, Krajská 
prokuratúra 1x, Slovenská 
inšpekcia životného 
prostredia, MsZ Senec, 
CHKO Dunajské Luhy, 
SoSBird Slovensko, volali 
sme televíziu, novinárov, 
všetko zatiaľ márne. Už len 
na lampáreň sme nevolali. 
Jedného dňa však náhodou 
okolo išiel Šéf. Zistil, že 
jedna bytovka má namiesto 
3 poschodí už aj  štvrté. 
Nahneval sa, lebo štvrté 
poschodie nebolo vraj 
odsúhlasené a krikom do 
telefónu dal pokyny svojim 
podriadeným. Neverili by 
ste, ale developer, majiteľ 
bytovky, počúvol a jedno 
poschodie poslušne zbúral! 
Nuž, Šéf má v tomto meste 
veľkú moc a ostatné úrady 
mu nesiahajú ani po členky.

Na činnosť stavebného úradu nemajú poslanci MsZ žiadny 
dosah. Poslanci sú orgánom územného plánovania, čiže  
rozhodujú o funkčných využitiach jednotlivých území v 
meste.  Komisia výstavby a ÚP je iba poradným orgánom 
a stavebný úrad vôbec nemusí akceptovať jej stanoviská k 
stavebným zámerom. V roku 2002 prešli stavebné úrady 
pod priamu kompetenciu miest a obcí, čo znamená, že za 
všetko, čo sa v meste-obci postavilo a stavia, zodpovedá 
primátor – starosta, ako priamy ŠÉF stavebného úradu.

Tabuľka prerozdelenia dotácii - Šport
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Dňa 11. júna 2016 sa 
konalo v Senci na juhu 
Slnečných jazier „Senecké 
leto“ - tradičné podujatie, 
na ktorom sa kedysi s 
radosťou Senčania stretávali. 
Spoločne sa zabávali, najedli, 
niečo i popili, povozili sa na 
kolotočoch a kultivovane si 
vychutnali otvorenie letnej 
sezóny. Bohatý hudobný 
program a bravúrny ohňostroj 
zanechali úžasný pocit a 
návštevníci si tak odnášali 
dokonalé zážitky z tohto 
večera. Okrem Senčanov 
prichádzali na toto podujatie 

nielen návštevníci z okolitých 
obcí a miest, ale i zahraničia. 
Malo to úroveň a už rok 
dopredu sme sa na toto 
podujatie všetci tešili.
A teraz?
Senčania radšej zostávajú 
doma, pretože ponúkaný 
program je čoraz  úbohejší.  
Samozrejme, že každý má 
rád iný štýl hudby, iný žáner, 
nie každému sa vyhovie, 
ale celkový dojem, nič moc. 
Nemusia sa tlačiť v dave, stáť v 
dlhých radoch pri predražených 
bufetoch, dokonca svojou 
neúčasťou na Seneckom Lete 
majú 100% istotu, že nebudú 
okradnutí, zranení, či inak 
poškodení.

Senecké leto – Raj pre 
vreckových zlodejov.
Podgurážené indivíduá či 
maloletí, ktorým sa bez 
problémov predáva alkohol! 
Svojim nevhodným a drzým 
správaním obťažujú tých, ktorí 
sa prišli zabaviť a vychutnať 
si atmosféru otvorenia sezóny 
na jazerách. Návštevníci tak 
často odchádzajú sklamaní, 
znechutení a okradnutí. V tom 
horšom prípade i zranení, čomu 
sa opätovne nepredišlo ani 

tento rok.

Kde boli a ako tomu 
zabránili tí, ktorí nám 
sľubujú, že nám budú 
pomáhať a chrániť nás ?
Neskutočné množstvo krádeží, 
ublížení na zdraví, zranení, 
vyhrážok            a bitiek, ktoré 
v pravidelných intervaloch 
narúšali už i tak dosť zlú 
atmosféru podujatia. 
V nasledujúci deň na policajnej 
stanici v Senci, si poškodení 
podávali kľučky. Nejeden prípad 
odbili policajti so slovami: 
„Príďte radšej zajtra, dnes toho 
máme veľa, trochu sme to 
Senecké Leto podcenili“. Nuž, 
keby si počas Seneckého leta 
plnili svoje povinnosti, nemuseli 
mať toho tak veľa.

Ale veď ohňostroj bol pekný!
Možno to, čo mesto ušetrilo na 
policajtoch, mohlo investovať 
do ohňostroja. Hoci povedzme 
si na rovinu, sú to vyhodené 
peniaze do vzduchu, utrpenie 
pre zvieratá, kopec chemického 
prachu vo vzduchu a následne 
vo vode. OK je to tradícia, tak 
zachovajme si aspoň jeden 
pekný prvok tohto podujatia. 
A ktovie, možno by to chcelo 

zmenu. My v OZ Moje 
Mesto už dlhšie navrhujeme 
zmeniť ohňostroj, napr. za 
laserovú show, ktorá by bola 
určite šetrnejšia k životnému 
prostrediu. A možno, keby 
sa popracovalo na ostatných 
detailoch, podarilo by sa vrátiť 
tomuto podujatiu úroveň a opäť 
by sme sa mohli s radosťou 
všetci stretávať a bezpečne 
zúčastňovať otvorenia letnej 
sezóny.

Martina Jančovičová

SENECKÉ LETO – ODMENA, ČI TREST PRE SENČANOV?

KOĽKO STOJÍ JEDEN 
OHŇOSTROJ?

Podľa objednávky za 
tohoročný ohňostroj mesto – 
teda my všetci, zaplatíme 
14 433 eur. Stálo to za to? 
Čo všetko by sa dalo za to kúpiť? 
Napríklad:
• Mestský letný tábor pre 40 
deti zo sociálne slabších rodín 
cca – 8 000 eur
• Venčovisko pre psov  
(Malacky) 10 768 eur
• 300 stromov, ktoré by v lete 
chránili pred horúčavami
• 360 rodín by dostalo nádoby 
na bioodpad zadarmo

Ešte donedávna bol pre Senčanov  pobyt  pri vodnom mlyne 
priam  posvätný. Nezabudnuteľné chvíle mladosti, radosti, 
zábavy.... takto  hovoria pamätníci o  chvíľach strávených 
s priateľmi, v lone nádhernej prírody. Voda, ktorá poháňala 
mlynské kolo bola kryštáľovo čistá, obývaná 26-mi druhmi 
sladkovodných rýb a živočíchov. Lov šťúk  si nenechal újsť 
žiadny milovník rybárčenia.

Toto teritórium bolo najviac navštevované  začiatkom mája 
... majálesy , potom juniálesy,  kedy sa v prírode  konali i  
divadelné predstavenia. Na brehoch bolo vidieť ženy, ktoré 
prali,  kúpajúce sa deti a rybárov. . Ženy sa takto stretli , 
zaspievali si a porozprávali. Čas plynul inak,  ako dnes, ľudia 
mali často so sebou rôzne hudobné nástroje  a keď  bola 
náhodou niektorá loďka  voľná, plavili sa ďalej  tečúcou vodou 
do okolitých dedín.

Rodiny, ktoré tam v posledných rokoch bývali  - Csermák Juraj 
(asi do 1941) a  Várady František.
Krčmu,  ktorá tam stála,  prevádzkoval a vlastnil  Jánosovitcs 
Anton.
Produkcia, resp. mletie obilia , bola akoby v tieni úžasných 

osláv,  ktoré sa tam konali. Toto vzácne územie stratilo 
akýkoľvek význam po odklonení toku Čiernej vody, mlyn 
prestal fungovať, a vegetácia  vysušením pôdy zanikla.
Dnes súčasníci ani  netušia, že „ pár metrov“  od Senca, 
obyvatelia na prelome 19. -20. storočia prežívali šťastné 
chvíle. Preto aspoň malá spomienka vo fotografii.

Peter Sedala

Úžasné miesto pri Senci



11)

www.senecmojemesto.sk

Milión sem milión tam, nám už to teda nie je jedno

To samozrejme spôsobuje 
vedeniu mesta diskonfort, 
miesto toho, aby ocenili vklad 
poslancov vo veci dohľadu 
nad tým, čo sa s peniazmi 
daňových poplatníkov deje. 
Začala som sa spätne  
podrobnejšie vŕtať v roku 2009, 
v zaúčtovaní a následnom 
použití prostriedkov na 
uzavretie a rekultiváciu 
skládky odpadov.  Mesto  
ju doteraz nerekultivovalo. 
Suma vo výške 528 446 
eur sa namiesto uzavretia a 
rekultivácie skládky doslova 
strávila v rozpočte mesta na 
všeličo iné, len nie na to, na 
čo mala podľa zákona slúžiť. 
V tejto veci hlavný kontrolór 
konštatoval porušenie zákona 
o rozpočtových pravidlách, 
ale pozabudol konštatovať 
porušenie zákona o 

odpadoch. 
Ďalej som si skontrolovala 
mechanizmus zaúčtovania 
prebytku hospodárenia 
mesta, tvorbu rezervného 
fondu a čerpania z neho. A 
hups! Tvorbu rezervného 
fondu z celého prebytku 
každoročne MsZ odhlasovalo. 
To znamená, že predmetná 
čiastka sa môže využívať, 
zjednodušene povedané, 
len na investície do majetku 
mesta a pre prípad riešenia 
škôd zo živelných pohrôm. 
A čo sa z týchto prostriedkov 
platilo? Po 100.000 eur 
ročne do účelového 
peňažného fondu futbalistom. 
Transakcia do tohto fondu 
bola každoročne urobená 
v rozpore so zákonom o 
rozpočtových pravidlách, so 
zákonom o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a VZN 
o hospodárení s majetkom 
mesta. Nie živelná pohroma, 
ale realita v nakladaní 
s peniazmi daňových 
poplatníkov. 
Pri kontrole sa ďalej zistilo, 

že miesto deklarovaných 
prebytkov hospodárenia má 
mesto v rokoch 2009 a 2010 
schodky. Teda nie sme na 

tom tak dobre, ako sa doteraz 
prezentovalo.   
Osobitnou kapitolou sú 
nápravné opatrenia, k týmto 
zisteniam. Samozrejme, že 
sa všetko opraví v účtovníctve 
roku 2016. A to tak, že sa 
všetko správne zaúčtuje 
a vráti z deklarovaných 
prebytkov späť tam, kde 
peniaze patria. Rezervný 
fond bude nižší ako sme si 
doteraz mysleli. Pri opravách 
MÚ však vôbec neskúma, 
či peniaze boli vyplatené 
z rozpočtu oprávnene a či 

ich tam náhodou niekto, 
kto „chybu“ spôsobil, nemá 
vrátiť späť! Nemala by sa 
zaúčtovať pohľadávka voči 

predmetnému subjektu, 
či vinníkovi a vymáhať? S 
takýmto variantom MÚ ani 
neráta. Ktože by už teraz 
vracal 455.000 eur, ktoré 
sa v rozpore so zákonom 
vyplatili v rokoch 2009 – 2014 
do účelového penažného 
fondu futbalistom. To, že 
80.000 eur z tejto čiastky bolo 
schválených k vyplateniu ešte 
skôr, ako účelový peňažný 
fond vlastne vznikol, je už len 
čerešničkou na torte. 

MH

Príchodom poslancov 
klubu OZ Moje Mesto 
sa sprísnila kontrola 
nakladania s verejnými 
financiami.

Plagáty
Predstavte si, že ste organizátorom nejakého kultúrno 
spoločenské podujatie. Chcete ho spropagovať klasicky – 
vylepením plagátu. Ste slušný človek, ktorý nerád vylepuje 
reklamu kde mu príde. Začnete hľadať plochy, ktoré sú na to 
vyhradené. Zistíte, že veľa možnosti nie je. Výlepové plochy 
sú pri pošte, na námestí, pred evanjelickým kostolom a to je 

hádam aj všetko. 

Aj na takéto detaily sa snažíme upozorniť vedenie mesta. 
Dvakrát sme žiadali, aby mesto zabezpečilo výlepové plochy 
pre obyvateľstvo na frekventovaných miestach, ako sú 
stanice, obchodné centrá, jazerá. Zatiaľ bezvýsledne.

Rok Deklarovaný prebytok 
v záverečnom účte mesta (eur)

Skutočný prebytok podľa 
§16 zákona o rozpočtových 

pravidlách (eur) 
po kontrole hl. kontrolórom

2009 1 507 142 -961 100

2010 314 147 -923 233

2011 940 923 868 025

2012 1 237 930 533 706

2013 1 295 296 316 968
Prehľad prebytkov rozpočtu zo Správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie  2016
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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.

Ak sa vám páči naša činnosť a chcete nám pomôcť v 
uskutočnení ďalších plánov, môžete nás podporiť viacerými 
formami:
• DOBROVOĽNÍCKOU PRÁCOU
• FINANČNÝM DAROM
• PRIATEĽSTVOM NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE 
• OSOBNOU PRÍTOMNOSŤOU NA ZASADNUTÍ ZASTUPITEĽSTVA
• NÁKUPOM CEZ INTERNETOVÉ OBCHODY
Naše združenie môžete podporiť nákupom cez internet 
bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše. Pri 
množstve nákupov, ktoré sa denne realizujú, to môže byť veľká 
pomoc. Stačí, ak si pridáte do svojho prehliadača pomocníka 
zo stránky: http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat, alebo 

na stránke www.dobromat.sk vyberiete obchod, v ktorom 
chcete nakúpiť a  naše združenie MOJE MESTO. Stránka 
vás presmeruje do vybraného internetového obchodu, 
kde môžete nakúpiť. Za toto sprostredkovanie nákupu 
vyplatí obchod dobromatu províziu. Následne ju dobromat 
pošle na náš účet a my ju použijeme na našu činnosť. 
Dôležité je vedieť, že cena za nákup je rovnaká, či sa 
do internetového obchodu dostanete cez dobromat alebo 
priamo. To, že pôjdete cez dobromat, Vás nestojí ani cent 
navyše. Napriek tomu nám prispejete sumou vo výške 
niekoľkých % z vášho nákupu.

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

O B Č I A N S K E  Z D R U Ž E N I E  M O J E  M E S T O


