Zápisnica
napísaná na 14. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa
15. decembra 2016
Prítomní :
Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta, JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ, JUDr.
Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka, Ing. Martin Lidaj, poslanec MsZ, zástupca primátora,
Ing. Ján Hurban, poslanec MsZ, zástupca primátora, Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília
Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Filip Lackovič, Bc. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin
Čonka, Mgr. Marián Žúrek, Ing. Peter Švec, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová,
Ing. Daša Bartošová, Mgr. Vladimír Včelka, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Ing. Martin
Džačovský, Ing. Stanislava Halašová, Mgr. Jakub Nedoba, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing.
Roman Sova, Ing. Pavol Kalman, Ing. Elena Valášková, Ivan Paveska – poslanci MsZ.
O s p r a v e d l n e n ý : MUDr. Jozef Gembeš.
Prizvaní:
Ing. Róbert Mozolič, JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak,
Mgr. Ľubica Lesayová, Mgr. Milan Dieneš, Ing. Ivan Nosko, Ing. Peter Kovačič – vedúci
oddelení MsÚ, Bc. Rastislav Janák – náčelník MsP, Peter Horváth, Ing. Ján Bachura, riaditeľ
MsPS, spol. s r.o., Mgr. Ľubomír Švrtecký, riaditeľ RSMS Senica, spol., s r.o., Mgr. František
Harnúšek, riaditeľ MsKS, Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana
Chábelová, RNDr. Anna Parízková – riaditelia ZŠ Senica, Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ
CVČ Senica.
Ostatní prítomní:
Mgr. Viera Barošková – Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o., Miroslava Kovaríková – Záhorák.
1. O t v o r e n i e .
Zasadanie 14. riadneho zasadnutia MsZ v Senici otvoril Mgr. Branislav Grimm, primátor
mesta Senica.
P. Grimm: Vážený poslanecký zbor, vážení prítomní, vážení televízni diváci, otváram 14.
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých čo
najsrdečnejšie vítam.
Z dvadsiatich piatich poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 21, čo je nadpolovičná
väčšina a naše zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznášania schopné, preto otváram aj
jeho rokovanie.
Ospravedlnil sa pán poslanec Gembeš.
Zápisnica z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu
poslancom.
Za overovateľov zápisnice určujem pána Lidaja a pána Kaščáka.
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Margitu Orságovú.
Pracovné predsedníctvo dnes budú tvoriť Branislav Grimm, Ján Hurban, Martin Lidaj,
Katarína Vrlová a Elena Jankovičová.
Spravodajcom mestskej rady zo 6. riadneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 8. decembra,
bol pán Ján Hurban .
Odporúčam, aby sa dnešné mestské zasadnutie riadilo podľa nasledovného programu, ktorý
vám bol zaslaný a ktorý máme aj premietnutý na našej obrazovke. Chcem sa opýtať, či má
niekto nejaké pripomienky alebo návrhy do dnešného rokovania? Ak nie, podávam návrh na
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uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia, ktoré sa
koná 15. decembra 2016. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Bude nás hlasovať už 22.
Hlasovanie: A môžeme konštatovať, že program dnešného zasadnutia bol schválený 21
hlasmi a nehlasoval 1 poslanec.
Program
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
3.1 Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenie do 15.12. 2016.
3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.
4.1 Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 8. decembra 2016
boli zaslané v elektronickej podobe a predložené na rokovaní MsZ.
4.2 Uznesenia prijaté na 13. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 15. novembra 2016.
5.1 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2017-2019.
5.2 Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2017 – 2019 , návrh
programov mesta na roky 2017-19.
6. Akčný plán mesta na roky 2017 – 2019.
7. Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov.
8.1 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa §20 a/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie .
8.2 Návrh na uzavretie Zmluvy o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie s obcou Jablonica a s obcou Koválov.
8.3 Návrh na ukončenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu s obcou Dojč.
9. Dispozície s majetkom .
10. Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017.
11. Návrh na zmenu v Komisii pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností
12. Návrh na vyplatenie odmeny HK za rok 2016.
13. Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom v správe Základná škola,
Sadová 620, Senica.
14. Rôzne.
15. Interpelácie.
16. Diskusia.
17. Uznesenia prijaté na 14. riadnom zasadnutí MsZ.
18. Záver.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 387:
MsZ v Senici
schvaľuje
program 14. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 15. decembra 2016.
H l a s o v a n i e:prítomných:22,za:21,proti:0,zdržal sa:0,nehlasoval:1, počet poslancov: 25
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
P. Grimm, primátor mesta: Druhý bod - Voľba návrhovej komisie. Predkladám návrh na jej
zloženie, aby pracovala v zložení pán Hutta, pani Wágnerová a pani Valášková. Má niekto
iné návrhy? Ak nie, môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Prezentovaných 22.
Hlasovanie: Môžeme konštatovať, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení: pán Hutta, pani Wágnerová, pani Valášková.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 388:
MsZ v Senici
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schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Peter Hutta, Emília Wágnerová, Elena Valášková.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
P. Grimm, primátor mesta: Ďalej nasleduje voľba mandátovej komisie, pretože nás bude
čakať aj voľba do mestskej komisie. Predkladám návrh na jej zloženie, aby v nej pracovali
pán Paveska, pán Včelka a pán Lackovič. Má niekto iný návrh? Nie. Môžeme sa prihlásiť na
hlasovanie.
Hlasovanie: Na základe hlasovania mestského zastupiteľstva konštatujem, že mestské
zastupiteľstvo schválilo mandátovú komisiu v zložení pán Paveska, pán Včelka a pán
Lackovič.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 389:
MsZ v Senici
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: Ivan Paveska, Vladimír Včelka, Filip Lackovič.
H l a s o v a n i e:prítomných:22,za:20,proti:0,zdržal sa:0,nehlasovali:2, počet poslancov: 25
3.1. Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenie do 15.12.2016.
P. Grimm, primátor mesta: Bod 3.1. Požiadam pani prednostku o prednesenie Správy o plnení
uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do dnešného dňa. Nech sa páči.
P. Vrlová, prednostka MÚ: Uznesením mestského zastupiteľstva číslo 13/2016/g prijatým na
13. mestskom zastupiteľstve konanom dňa 15. 11. 2016 bolo odporučené primátorovi, aby
predložil v nadväznosti na začatie procesu zmien a doplnkov územného plánu mesta návrh na
zmenu funkčného využitia územia v ďalších lokalitách, ktoré boli stiahnuté z posledného
rokovania mestského zastupiteľstva alebo boli dodatočne doručené v priebehu začiatku
procesu. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta je súčasťou rokovania dnešného
mestského zastupiteľstva pod bodom 7. Uznesením mestského zastupiteľstva číslo
13/2016/369 bol schválený odpredaj garáže číslo 11 v bytovom dome číslo 707 na
Štefánikovej ulici v Senici formou obchodnej verejnej súťaže, za stanovených podmienok a za
kúpnu cenu najmenej 10.000 Eur. Včera sa uskutočnilo zasadnutie komisie na vyhodnotenie
súťažných návrhov. Komisia konštatovala, že boli predložené 2 súťažné návrhy a víťazom
obchodnej verejnej súťaže sa stal Pavol Pius a manželka Mária, ktorí predložili
najvýhodnejšiu ponuku a ponúkli za garáž kúpnu cenu vo výške 13.000 Eur. Uznesením
mestského zastupiteľstva prijatým na 1. mimoriadnom zastupiteľstve konanom dňa 11. 12.
2015 bol schválený návrh na prijatie krátkodobého úveru, priameho úveru, vo výške
466.544 Eur od Slovenskej záručnej rozvojovej banky na účel financovania projektu
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senica. Po predchádzajúcich informáciách, ktoré
ste priebežne dostávali, vás teda chcem informovať, že po ukončení celého procesu realizácie
administratívnej kontroly a fyzickej kontroly na mieste boli v dňoch 25. 11. a 29. 11. na účet
mesta v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke pripísané finančné prostriedky v celkovej
výške spolu 346.525 Eur a 45 centov. V interpeláciách, ktoré odovzdali na minulom
zastupiteľstve - pán Krutý, ktorý tlmočil pripomienky obyvateľov žijúcich v okolí stredných
škôl, Gymnázia a Obchodnej akadémie vo volebnom obvode číslo 3 a upozornili na
neporiadok a hromadenie odpadkov hlavne za týmito školami. Následne na Školskej ulici bol
osadený betónový smetný kôš a priestor bol vyčistený. Ďalej žiadal odstránenie skládky
stavebného odpadu pri pohostinstve Lipa. V tomto prípade bol majiteľ skládky upozornený na
tento protiprávny stav a skládku majiteľ odstránil. Ďalej poukázal v mene obyvateľov na zlú
dopravno bezpečnostnú situáciu na Robotníckej ulici. Odpoveď zasielala Ing. Oslejová, z
ktorej vyplynulo, že na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, aby bolo zamedzené
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obchádzanie spomaľovacieho pruhu cez chodník, sa navrhuje rekonštrukcia chodníka,
súčasťou ktorej by malo byť osadenie zvýšeného obrubníka a vlastne táto investičná akcia
bude závisieť od rozpočtu mesta na budúci rok. Pani poslankyňa Barcaj-Drinková mala
pripomienku k rozpočtu mesta na Dobrovoľný hasičský zbor s tým, že aby tento rozpočet
nebol ponižovaný o sumu dotácie, ktorú mesto dostáva z Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky. V rozpočte na kapitole 0320 - Ochrana pred požiarmi, na financovanie
činnosti Dobrovoľného hasičského zboru bol na tento rok schválený rozpočet v celkovej
výške 15.030 Eur. V priebehu roka 2016 táto výška rozpočtu nebola menená žiadnymi
rozpočtovými opatreniami a výška schváleného rozpočtu je aktuálne v tejto nezmenenej
výške. Na rok 2017 na tejto kapitole je na ochranu pred požiarmi rozpočtovaných 40.350 Eur.
Túto odpoveď vypracoval a zasielal Ing. Mozolič. Hlavná kontrolórka predložila správu o
plnení uznesenia číslo 19/01/J/2b v písomnej podobe. Toľko k plneniu uznesení.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Má niekto z poslancov pripomienky alebo nejaké
otázky? Ak nie, môžete sa opäť prihlásiť na hlasovanie a predkladám návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s
termínom plnenia do 15. decembra 2016. Takže môžete hlasovať.
Hlasovanie: 18 bolo za. V podstate nadpolovičná väčšina.
P. Grimm, primátor mesta: 18 bolo prítomných. Takže, zopakujeme to, áno. Takže úplne od
začiatku. Takže najskôr sa prihlásime na hlasovanie o tomto uznesení. Je nás 23 a pôjdeme
hlasovať.
Hlasovanie: Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo 23 hlasmi túto Správu o plnení uznesení
schválilo.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 390:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 15. decembra 2016.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:23
proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
3.2. Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.
P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 3.2. Je to Správa hlavnej kontrolórky o
plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/ j/2/b zo dňa 6. septembra
2001. Správu ste dostali písomne, otváram k nej diskusiu. Pani Vyletelová.
P. Vyletelová: Ja sa chcem opýtať na tú zmluvu s Telovýchovnou jednotou Záhoran Senica.
Pani kontrolórka tam uviedla také rozsiahle kontrolné zistenie. Asi sme to väčšina čítali, takže
nebudem to čítať. Ja by som sa len chcela opýtať, keďže niektoré tie ustanovenia, ako z tohto
vyplýva, nie sú úplne v súlade s VZN alebo s uznesením mestského zastupiteľstva, tak sa
chcem opýtať, že či sa to dá nejako zosúladiť, resp. aký dopad by toto mohlo mať eventuálne
na to, čo sa chystáme? Že, ak by tam teda bola nejaká tá dotácia, že či toto nebude príčina
niečoho, že by tá dotácia nemohla byť schválená alebo by bola krátená?
P. Grimm, primátor mesta: Požiadam o odpoveď pani kontrolórku.
P. Jankovičová, hlavná kontrolórka: Podľa môjho názoru tieto ustanovenia zmluvy sú takého
charakteru, ktoré v prípade, ak by aj bola tam vznesená relatívna neplatnosť, nemajú vplyv na
celkovú neplatnosť zmluvy, ktorá bola predložená v rámci našich žiadostí na poskytnutie
nenávratného finančného prostriedku, teda nenávratných finančných prostriedkov. Pretože, ak
sme sa pozreli na tú zmluvu, táto formulácia je taká, že čo sa týka toho jedného kontrolného
zistenia, to bezplatné užívanie pre prenajímateľa, v tej hale športovej, je podmienené
uzatvorením novej zmluvy, kde by to malo byť nejakým spôsobom zadefinované. A čo sa
týka záväzku mesta, že nepredá v budúcnosti tento objekt, ak by ho nadobudol do svojho
vlastníctva, tak isto predaj alebo nie, musí byť odsúhlasený mestským zastupiteľstvom,
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samostatným uznesením. Podľa môjho názoru tieto nedostatky by nemali mať vplyv na
poskytnutie týchto finančných prostriedkov. V prípade, ak by tam bola, povedzme, vznesená
námietka zo strany toho orgánu, ktorý by nám tie nenávratné finančné prostriedky poskytoval,
dalo by sa to vyriešiť dohodou a uzatvorením dodatku s tým prenajímateľom, kde by sa tieto
ustanovenia zo zmluvy vynechali.
P. Vyletelová: Môžem ešte? Ak tomu teda dobre rozumiem, ten záväzok, ktorý bol podpísaný,
že mesto sa zaväzuje že nepredá túto nehnuteľnosť, vlastne neplatí dovtedy, dokiaľ to
neodsúhlasí zastupiteľstvo.
P. Jankovičová, hlavná kontrolórka: Určite áno, pretože vlastne nie je kompetenciou
primátora rozhodovať o odpredaji alebo neodpredaji nehnuteľného majetku. Je to výlučná
kompetencia mestského zastupiteľstva. Takže na takýto úkon je potrebné uznesenie prijaté
väčšinou zastupiteľstva.
P. Vyletelová: Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Má ešte niekto otázky? Končím diskusiu a prednesiem
návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu hlavnej kontrolórky o
plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/ j/2/b. Môžete sa prihlásiť na
hlasovanie. Hlasovať bude 24 poslancov.
Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 391:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b.
H l a s o v a n i e : prítomných:24 za: 24 proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
4.1. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 8. decembra
2016 budú zaslané v elektronickej podobe a predložené na rokovaní MsZ.
4.2. Uznesenia prijaté na 13. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 15. novembra 2016
P. Grimm, primátor mesta: Pokračujeme ďalej bodmi 4.1, 4.2. Sú to uznesenia prijaté na 6.
riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici, ktoré bolo 8. decembra 2016 a potom aj uznesenia
prijaté na 13. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra
2016. Teda za tieto uznesenia budeme hlasovať spoločne. Otváram k tomu diskusiu. Končím
diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie:
po 1) uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici, konanom dňa 8. 12.
2016 po 2) uznesenia prijaté na 13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici
konanom dňa 15. novembra 2016. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie. Zaevidovalo sa 23
poslancov, už 24.
Hlasovanie: Môžeme skonštatovať, že uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 392:
MsZ v Senici
berie na vedomie
1.uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 8.12.2016.
2. uznesenia prijaté na 13. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 15.11.2016.
H l a s o v a n i e : prítomných: 24 za: 24 proti:0
zdržal sa: 0 počet poslancov: 25
5.1. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 20172019.
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P. Grimm, primátor mesta: Bod 5. 1. Je to Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
mesta a organizácií v jeho riadení na rok 2017 až 2019. Túto správu vypracovala pani hlavná
kontrolórka, pani Jankovičová. Otváram k nej diskusiu. Nie je. Končím diskusiu. Prihláste sa
na hlasovanie. Prezentovaných 22.
Hlasovanie: A 22 poslancov bolo aj za. Takže uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 393:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2017-2019.
H l a s o v a n i e : prítomných: 22 za:22
proti: 0 zdržal sa:0 počet poslancov: 25
5.2. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2017 – 2019 , návrh
programov mesta na roky 2017-19.
P. Grimm, primátor mesta: Bod 5.2 je Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na
roky 2017 až 2019 a Návrh programu mesta na roky 2017 až 2019. Požiadam pána Ing.
Mozoliča, aby prišiel k mikrofónu aj so svojou prezentáciou. Na rozpočte mesta sme začali
pracovať v novembri. Prešiel oddeleniami, návrhmi, oddeleniami mestského úradu,
mestských výborov, komisií, mestskou radou. Nech sa páči, pán Mozolič.
P. Mozolič, MÚ: Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vám
predstavil návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2017 až 2019. Pri tvorbe tohto návrhu mesto
uplatňovalo také základné princípy, ktorými bolo hlavne, aby sme zachovali rozsah
poskytovaných služieb verejnosti a subjektom pôsobiacim na území mesta. Ďalej, aby sme
zabezpečili financovanie všetkých základných funkcií mesta, zachovali chod všetkých
organizácií a hlavne zabezpečili výsledok takého komplexného riešenia rozpočtu mesta.
Dôvody, prečo rozpočet predstavuje komplexné riešenie sú tie, že tento návrh rozpočtu rieši
úverovú zaťaženosť, tzn. že v medziročnom porovnaní opäť znížime úverovú zaťaženosť
mesta a v tom percentuálnom vyjadrení z 2,74 % bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roku, ponížime túto hodnotu na 24 a pol percenta. Ďalej návrh rozpočtu rieši
záväzky po lehote splatnosti, ktoré ponížime o ďalších 300.000 Eur. Tzn., že na konci roku
2017 tento parameter alebo ukazovateľ nám bude na hodnote 400.000 Eur. Ďalším riešením je
to, že mesto v roku 2017 investuje takmer 870.000 Eur do nových kapitálových investícií. A
tak isto bežné výdavky budú oproti pôvodne schválenému rozpočtu 2016 vyššie o
850.000 EUR. Ten vývoj jednotlivých tých ukazovateľov sa vám snažím prezentovať aj v tom
grafe za posledné 2 roky. Vidíte, že tá úverová zaťaženosť takmer 35 % nám klesne na tých aj s prognózou roku 2017 - na úroveň pod 25 %. Čo sa týka záväzkov po lehote splatnosti,
vidíte tam od roku 2012 do roku 2014 sme sa zdržali na úrovni 1 milióna, s prognózou roku
2017 pokles na 400.000. A to má vplyv aj na vývoj celkového dlhu mesta, z ktorého je
zreteľne vidieť, že za posledné 2 roky tento celkový dlh mesta znížime z úrovne 7,7 milióna
na 5,6 milióna Eur.
Môžeme prejsť k samotnému návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je
zostavený tak, že mesto bude hospodáriť s celkovými príjmami na úrovni 15,6 milióna Eur, s
celkovými výdavkami na úrovni 15,5 milióna Eur. Tzn., že tento rozpočet je zostavený s
prebytkom 103.595 Eur. Na jednotlivých úrovniach bežný rozpočet je zostavený ako
prebytkový, s prebytkom zhruba 1,2 milióna Eur s tým, že pokrýva schodok kapitálového
rozpočtu a schodok rozpočtu finančných operácií. Čo sa týka rozpočtu celkových príjmov
mesta na rok 2017, v tomto grafe si môžete všimnúť, čo teda bude v nasledujúcich ďalších
slidoch, porovnávame návrh rozpočtu 2017 a pôvodne schválený rozpočet na rok 2016. Takže
v medziročnom porovnaní celkové príjmy mesta budú vyššie o 340.000 Eur, čo hlavne
ovplyvňuje nárast alebo vyššie bežné príjmy mesta, ktoré budú vyššie o 660.000 Eur.
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Kapitálové príjmy budú v porovnaní s minulým rokom nižšie a tak isto zatiaľ nerozpočtujeme
príjmy finančných operácií. Čo sa týka tých bežných príjmov, v ktorých zaznamenávame
najväčší nárast, tak tuná budú daňové príjmy, ktoré sú vlastne takým najväčším zdrojom
príjmov pre mesto vyššie o 740.000 Eur, čo bude hlavne spôsobené nárastom príjmov z
podielových daní, kde oproti schválenému rozpočtu 2016 predpokladáme nárast o 12 %.
Nedaňové príjmy a granty a transfery sú rozpočtované na porovnateľnej úrovni roku 2016. Čo
sa týka kapitálových príjmov, tak tuná vlastne zadefinovávame príjmy z predaja majetku. Tie
rozpočtujeme na úrovni 658.000 Eur. Z toho budú príjmy z predaja budov za 503.380 Eur a
príjmy z predaja pozemkov na úrovni takmer 154.000 Eur. Ako som už spomenul, príjmy
finančných operácií zatiaľ nerozpočtujeme, takže nebudeme zatiaľ rozpočtovať novú dlhovú
službu. V tejto oblasti je možné v priebehu roka narozpočtovať, prípadne použitie rezervného
fondu. Môžeme prejsť k výdavkom mesta. Celkové výdavky mesta budú oproti roku 2016
vyššie o 430.000 Eur. Ako som už spomínal, v tých komplexných riešeniach hlavným
nárastom budú bežné výdavky, ktoré budú vyššie o 850.000 Eur. Kapitálové výdavky,
investície mesta, výrazne vyššie oproti minulému roku a naopak budú nižšie výdavky na
finančné operácie, cez ktoré sme v roku 2016 navyšovali základné imanie Rekreačným
službám na rekonštrukciu mestskej plavárne a tak isto vyplácame ten krátkodobý úver na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Ako vidno z daného grafu, podľa
jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie najväčšie výdavky mesta aj v nasledujúcom roku
budú do vzdelávania, do školstva, ktoré majú podiel zhruba 43 % na celkových bežných
výdavkoch mesta. Podľa jednotlivých oblasti mesto bude zabezpečovať správu, chod mesta a
prenesené výkony štátnej správy a výraznejšiu pozornosť budeme venovať do propagácie
mesta. V oblasti verejného poriadku a bezpečnosti mesto zabezpečí chod Mestskej polície v
plnom režime a vyššie prostriedky vložíme na fungovanie Dobrovoľného hasičského zboru,
hlavne na údržbu a opravu budovy. Čo sa týka ekonomickej oblasti, naďalej budeme
podporovať aktivačné práce. Vyššie finančné prostriedky použijeme na údržbu miestnych
komunikácií a vynakladať prostriedky mesto bude na správu mestského majetku. Plánovanou
akciou je aj výmena okien na budove penziónu pre seniorov. Čo sa týka oblasti ochrany
životného prostredia, tak tuná mesto vynaloží svoje prostriedky na vývoz a likvidovanie
odpadu, výdavky na odvoz dažďovej vody z miestnych komunikácií, na čistenie komunikácií
a deratizáciu. V oblasti bývania, občianskej vybavenosti, to budú hlavne výdavky na verejné
osvetlenie, tzn. výdavky na energie, údržbu a pasportizáciu, výdavky na správu mestských
bytov a ďalej na údržbu verejnej zelene a finančné prostriedky - opäť po ročnej odmlke finančné prostriedky pre mestské výbory vo výške jedného Eura na občana. V oblasti
rekreácie a kultúry mesto zabezpečí finančné prostriedky na chod Mestského kultúrneho
strediska, organizáciu spoločensko-športových podujatí, spoluorganizovanie dostihov v
Čáčove a zachovanie dotačného fondu ProSenica vo výške 60.000, ako v roku 2016. Ďalej sú
to výdavky na vysielanie TV Sen a vydávanie mesačníka Naša Senica, ktorý by mal byť v
novom formáte. Prostredníctvom Rekreačných služieb mesta Senica mesto zabezpečí chod
športových a rekreačných zariadení a rozpočtované sú aj prostriedky na podporu futbalovej
mládeže. V oblasti vzdelávania, ako vidno, tu sú zadefinované výdavky na jednotlivé školské
zariadenia. Čo sa týka oblasti sociálneho zabezpečenia, tak vlastne rozpočtujeme finančné
prostriedky na porovnateľnej úrovni roku 2016. Čo sa týka oblasti kapitálových výdavkov,
ako som už spomínal, mesto výrazne zvýši finančné prostriedky do tejto oblasti, do
investovania. A mesto bude v roku 2017 realizovať - v oblasti správy mesta to bude
konštrukcia strechy na budove mestského úradu, ďalej nákup dvoch osobných automobilov,
nákup virtual servera. V oblasti cestnej dopravy to bude výstavba nových parkovísk v
lokalitách ulíc Samuela Jurkoviča, Kalinčiakovej ulice a Brezovej. Ďalej realizáciu nových
prístreškov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, zhruba v sume 50.000 Eur, vypracovanie
projektových dokumentácii v sume 30.000 Eur. Finančné prostriedky budú vynaložené aj na
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výkup pozemkov v celkovej výške 60.000 Eur. Ďalej plánujeme výstavu detských ihrísk v
celkovej výške 22.000 Eur; výstavbu vonkajšieho fitnes pre seniorov na starom sídlisku a
rekonštrukciu historického pomníka v oblasti Horných Surovín. Ďalej je vynútenou
investíciou rekonštrukcia výťahu v Zariadení sociálnych služieb. Čo sa týka škôl a školských
zariadení a ich investícií, teda investícií do týchto zariadení, tak to bude zateplenie Materskej
školy, elokované pracovisko Kalinčiakova, nákup prevádzkových zaradení do jedální
materských škôl a základných škôl, realizácia hokejbalového ihriska a rekonštrukcia atletickej
dráhy na Základnej škole V.P.Tótha a rekonštrukcia prístrešku a bezbariérového vstupu na
Základnej škole Jána Mudrocha. A ďalej ešte realizácia bezbariérového vstupu na Centre
voľného času. Čo sa týka výdavkov finančných operácií, tak rozpočtované sú finančné
prostriedky vo výške 100.000 Eur na navýšenie základného imania pre Rekreačné služby, na
dofinancovanie mestskej plavárne, na tzv. zádržné. Ďalej sú to finančné prostriedky na splátky
istín komerčných úverov, na splátky istín úverov ŠFRB a na splátky leasingu. Čo sa týka
ďalších investičných zámerov mesta, ktoré zatiaľ alebo teda doposiaľ nie sú súčasťou tohto
návrhu rozpočtu, ale určite mesto bude na nich pracovať, je to spojovacia chodba na
Základnej škole Komenského. Ďalej to budú projekty, čo sa týkajú nového programového
obdobia. Tam v 1. polroku 2017 budeme čakať na výzvy. V prípade úspešnosti vo výzvach
mesto bude realizovať verejné obstarávania, ale finančné plnenia sa vlastne budú týkať
rozpočtu až v roku 2018. Ďalej je možná aj modernizácia 2. etapy verejného osvetlenia,
rekonštrukcia strechy na Mestskom kultúrnom stredisku a mesto sa bude pripravovať na
realizáciu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, tzn. ciest a chodníkov, ktoré by sme
komplexne riešili v roku 2018. Ďakujem za pozornosť.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem pánovi Ing. Mozoličovi za prezentáciu. Myslím si, že to
aj pomohlo občanom, keď to pekne graficky videli, ako aj to porovnanie, aj čo sa všetko
pripravuje. Chcem sa opýtať, aké je stanovisko mestskej rady na tento rozpočet, pán Hurban?
P. Hurban: Mestská rada rozpočet prerokovala, zobrala na vedomie a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Vyletelová, finančná komisia.
P. Vyletelová: Prijala materiál na schválenie.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán Kaščák.
P. Kaščák: Ďakujem. Ekonomickým zákonom mesta, rozpočtom pre rok 2017 sa na svojom
stretnutí zaoberal i spoločný poslanecký klub, ktorý konštatuje po dôslednom prerokovaní,
analýze predchádzajúcich období, že požiadavky klubu pre nastávajúce obdobie sa postupne
zapracovávajú do rozpočtu. Považujeme predložený materiál za dobrý, nadčasový s cieľom
vysporiadania pohľadávok a záväzkov z predchádzajúcich období, smerujúci k prosperite
ekonomiky mesta a spokojnosti života občanov v našom meste. Pán ekonóm je odborník na
správnom mieste, prajeme mu pokračovať v načatej práci. Rozpočet doporučujeme prijať v
plnom znení. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za pochvalné slová aj stanovisko klubu. Pán Kalman,
nech sa páči.
P. Kalman: Ja by som chcel prezentovať stanovisko nášho klubu. Veľmi seriózne a dlho sme
sa zaoberali rozpočtom nielen teda po stránke, kedy už bol predložený, ale aj v tej prípravnej
fáze. Máme k tomu niektoré pripomienky a možno také vízie alebo odporúčania do
budúcnosti. Najprv by som asi začal tým, že asi tou celospoločenskou klímou a teda nehýbeme sa len v Senici, v meste Senica, ale hýbeme sa aj na území Slovenska, Európskej
únie. To základné makroekonomické prostredie je mimoriadne dobré v posledných rokoch.
Slovensko, ako jedno z mála krajín Európskej únie nadpriemerne rastie. Posledné 3 roky sme
nad 3 percentami; predpoklad na budúci rok bude znovu nad 3 %. Znižuje sa počet
nezamestnaných ľudí, deflácia je posledné 2 roky, tzn. ceny nerastú, vlastne, teda vybrané
komodity a tie najhlavnejšie a to samozrejme má vplyv na to, že sa zvyšuje percentuálny
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podiel štátu, ktorým prispieva na chod samospráv. U nás je to najmä teda zvyšovanie podielu
z podielových daní, čo má, samozrejme, zase ďalšiu súvzťažnosť na to, že mzdy na Slovensku
postupne rastú. Aby bolo teda jasné, o čom hovorím, tak Senica má nárast podielovej dane,
ktorá je teda hlavným zdrojom na financovanie všetkých našich aktivít v meste Senica za
posledné 2 roky - teda tohto funkčného obdobia od roku 2015, do teda predpokladu na rok
2017 - 1,3 milióna Eur. Tzn., že reálne budeme mať k dispozícii v budúcom roku v bežnom
rozpočte o 1,3 milióna Eur viac, ako sme mali v roku 2015. Čiže objektívne máme zdroje na
to, aby sme mohli financovať väčšie investície. Tak, ako nám pán riaditeľ Mozolič ukazoval,
tak ten objem investícii, kapitálových investícií v budúcom roku je asi zhruba na úrovni
800.000, časť z toho je financovaná predajom majetku, časť z toho je financovaná z bežného
rozpočtu, čo je vynikajúce. A po niekoľkých rokoch sa konečne dostávame do pozície, že
mesto vlastne financuje svoje investičné akcie a investičné aktivity z vlastných peňazí. To je
veľmi dôležité. Bez predaja majetku - samozrejme. Čo ale teda pociťujeme my, ako také
disproporčné, oproti tomu, čo som doteraz povedal, že na jednej strane máme oveľa viac
peňazí, na druhej strane žiadny veľký projekt v budúcom roku nepúšťame. Púšťame veľa
malých projektov, ktoré navyše sú v niektorých oblastiach veľmi naakumulované a v
niektorých oblastiach nie sú vôbec citeľné. Čo je ďalší taký negatívny jav, je ten, že niektoré
investičné akcie sa snažíme dávať do dvoch navzájom po sebe idúcich období, čo je také
dedičstvo možno tých predchádzajúcich rokov. A skôr si myslíme, že čas sú peniaze – takže,
ak by sa jednoducho 2 investície, ktoré sú napísané na rok 2017-18, jedna z nich spravila v
17-tom roku a druhá v 18-tom roku, tak by sa určite dosiahla nejaká úspora. Veľa
investičných akcií, ktoré je naplánovaných na budúci rok, pociťujeme ako akcie - je „tu a
teraz to treba rýchlo spraviť“. To je tá zanedbaná údržba, ktorá bola v minulých rokoch. Je to
teda dedičstvo minulých rokov. Žiaľ, ale sú to všetky strechy a podobné veci; výmena
havarijného stavu vo výťahu, atď. A na toto by sme my mali nájsť prostriedky v rozpočte
budúcich rokoch tak, aby to bolo automatické, že obnova toho nášho majetku je naša priorita
a nie teda prísť do takýchto, až do havarijných stavov. Ale vidíme tam jeden základný
problém. A to ten, že nie sú určené priority, v tom danom rozpočte, na budúce obdobia. Tzn.
pre nás je problematické to, že neriešime infraštruktúru. Tzn. cesty, chodníky a kanalizácia,
ktorá je v zlom stave. Niečo hovoríme o osvetlení, ale takisto nemáme presne povedané, alebo
aspoň nejakú víziu, aby sme dostali, že čo by malo byť v nasledujúcich obdobiach spravené.
Pani Wágnerová rozpráva o chodníkoch v Čáčove už minimálne 10 rokov, pán Paveska
hovorí o Kunove - teda aj vy ste, pán primátor, z Kunova, teda tú situáciu poznáte. Kunovania
majú jednu jedinú výhodu a šťastie, že tá cesta nie je dvojka cesta, tak, ako je v Čáčove. Tá
situácia by tam bola potom oveľa horšia. A problematická je tak isto pre nás aj ProSenica a
ten fond sa asi tak nejako postupom času spreneveril tomu účelu, ktorý to malo mať. Kedysi
bol ten fond založený preto, aby sme podporovali tie aktivity občianske viacej. My od toho
ustupujeme. Ideme od mantinelu k mantinelu. Najprv sme mali 200.000, teraz máme 60. Mali
by sme sa dohodnúť na nejakej čiastke, ktorá by bola pre nasledujúce roky jasná. Lebo aj
60.000 sme sa napokon dozvedeli, že teda bude pre fond ProSenica, ale až niekedy v
novembri alebo v októbri, na návrh pána riaditeľa Mozoliča. A my musíme vysloviť jasný
signál ľuďom v Senici, že tie svoje aktivity, do ktorej investuje svoj voľný čas a niekedy aj
svoje vlastné peniaze, jednoducho môžu s tým počítať a za jasne stanovených pravidiel tie
peniaze dostanú. To je úzky súvis cez ProSenica aj podpora športu. A tento rok sme mali
prvýkrát nejakú správu, ktorú nám predložil pán primátor. Ale stále sa rozprávame len o
hlavných dvoch športoch. Rozprávame sa o futbale a o hokeji. Existujú, samozrejme, aj tie
parciálne športy ďalšie. Mali sme sa venovať aj im. Ten súpis, ktorý ste dali, pán primátor,
samozrejme ten môže byť základom niečoho ďalšieho, ale nijako sa nepremieta v tom
rozpočte. Pre nás je ten rozpočet akceptovateľný. Je postavený dobre. Jeho plusy sú určite dodatočné a opätovné znižovanie polehotných záväzkov, to je výborné. A samozrejme, že
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ten rozpočet je vyrovnaný. To je tak isto dôležitá vec. Teda už po niekoľkých rokoch, aj v
tomto roku to bolo, čiastočne aj v budúcom roku sme dosiahli stav, že bežný rozpočet vlastne
financuje kapitálový rozpočet, čo je vynikajúce. Na druhej strane ale tie kapitálové výdavky
by sme možno mohli začať ťahať aj z cudzích zdrojov, pretože tá situácia, ktorá dnes panuje
na Slovensku a v Európe, že Európska centrálna banka pumpuje peniaze do samospráv a do
podnikania asi nebude trvať večne. A úroky na úrovni 0 % plus marža banky asi nebudú dlho
trvať. Tú situáciu by sme mali využiť. A asi by bol čas na to, aby sme sa zamýšľali nad tým,
že investície, veľké investície, možno niekoľkoročné, by si mali začať robiť aj z cudzích
zdrojov. Náš mínus, ktorý tam vidíme, teda hlavne v spojitosti na akčný plán, tak žiaľ, tá
orientácia mesta na veľké projekty a na financovanie veľkých projektov najmä z
eurofondových peňazí je, asi nie je dobrá. Podľa nášho názoru máme na to, mesto, sme v
takej kondícii, aby sme si mohli dovoliť veľké finančné projekty, veľké investičné projekty
rozbehnúť aj na vlastné triko. Nie sme asi odkázaní na to, aby sme naťahovali ruku. Navyše,
každý projekt, ktorý je rádovo v 100.000 eurách, je vlastne potenciálne financovaný len z
európskeho rozpočtu. Takže ten rozpočet na budúci rok my teda podporujeme bez nejakých
pozmeňujúcich návrhov. Časť našich návrhov bola zapracovaná. Je pripravený zodpovedne
ten projekt. Len - čakali by sme teda zo strany mesta, aby predložili nejaké vízie; po dvoch
rokoch, myslíme si, že je čas na to, aby sme sa pohli ďalej. Nielen z roka na rok, ale veľa
rokov dopredu. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Kým dám slovo pánovi Huttovi, ktorý sa prihlásil do diskusie,
chcem poďakovať klubu za podporu rozpočtu, aj za vaše návrhy a pripomienky. Chcem len
povedať náš názor. My si myslíme, že nie sú to malé investície, do čoho sa púšťame a do
malých projektov sa púšťame, pretože až sa majú opraviť 3 strechy, ak sa má dať do poriadku
celá rekreačná oblasť Kunovská priehrada, ďalšia modernizácia materských škôlok, jaslí
a škôl; do toho čakáme na výzvy, ktoré sú momentálne v príprave. Čiže, čakáme vôbec, ako
to bude s komunikáciami miestnymi. Pretože má byť vyhlásená výzva takisto na opravu
regionálnych komunikácii a ciest. Čiže, možno keby aj v Národnej rade alebo vôbec
ministerstva skorej dávali jasnejšie vízie, čo všetko sa chystá, aj ohľadom ďalšej
modernizácie osvetlenia verejného atď., takže už by to tam istotne bolo. Myslím si, že ten
rozpočet vychádza z toho, čo je a v akom stave sa momentálne mesto nachádza. Momentálne
je mesto v takom stave, že potrebuje vážne rekonštruovať a opravovať. A to tam je. To tam
vážne je. Ale, isteže je dobré, že tie podnety dávate. Podľa mňa fond Pro Senica vychádza
absolútne z reality. Ale to je vážne živý dokument. Všeličo sa môže udiať a môže sa aj
navýšiť. Nikto sa tomu nebude absolútne brániť. A mimo futbalu, hokeju tam mali všetky
kluby svoje zastúpenie. A možno aj tým, že ste už dali, alebo je tam návrh, že tých 100 000
pôjde na futbal, takto bokom, tak sa otvárajú ďalšie možnosti podporiť viacej tých ostatných.
Tak asi všetko. Pán Hutta, nech sa páči.
P. Hutta: Dnes som nechcel vôbec hovoriť, ale som prinútený trošku reagovať. Hovoriť
budem ešte na konci, kde sa bude schvaľovať platnosť prijatých uznesení, prečítam. Chcel
som tak isto ako ty, pán primátor, si ma predbehol, reagovať na tú Pro Senicu. Futbal a hokej
sú najpopulárnejšie športy a nielen v Senici. To je logické a jasné, čo vlastne aj z tej základne
vyplýva. Podpora fondu Pro Senica bola taká, aká bola. Tzn., bolo tam tých 200.000. Dôvody,
prečo sme sa vlastne zhodli na tom, že na budúci rok bude v rozpočte pre fond Pro Senica
60.000 v podstate poznáme, nebudeme to opakovať stále. V komisii pre šport sú zastúpené tie
väčšinové športy. I keď vieme, že máme veľmi veľa úspešných tých športov, ktoré nie sú až
tak na očiach. Majú krásne výsledky karatisti atď. atď. Nebudem to tu spomínať všetkých. A
v komisii pre športy aj Ivan Paveska, ktorý je členom klubu, druhého a môže potvrdiť, že sa
nevenujeme iba hokeju a futbalu, čo v podstate sme sa venovali iba okrajovo. I keď vieme tie
skryté všelijaké podpory. Dúfam teda, že tých 60.000 EUR, ktoré schválime na budúci rok pre
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fond Pro Senica, budú využité kvalitne, budú v správnych rukách a budú poskytnuté
žiadateľom včas, aby mohli tie svoje akcie uskutočniť bez problémov.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán Sova.
P. Sova: Ja by som len teraz podporil kolegu, pána Kalmana. Dnes som zachytil správu, že
Americká centrálna banka FED zvyšuje úrokové sadzby z 0,3 na 0,5. Pravdepodobne to bude
behom chvíle v Európe 1,2 , 1,3, takže ja by som dal na zváženie, že keby sme dokázali máme na to majetok, máme na to prostriedky, zobrať nejaký úver, ozaj na tie cesty, na tie
chodníky. Lebo to je v Senici najväčší problém. Chodníky, cesty. Pokiaľ toto neporiešime,
tak podľa mňa, to bude celé akože úplne zle.
P. Grimm, primátor mesta: Ja len stručne odpoviem, že vedúci oddelenia, pán Štefek, dostal
za úlohu zmapovať celú situáciu v Senici, kde to treba. A istotne v priebehu niektorého
zastupiteľstva - ja nechcem teraz povedať, na ktorom - istotne vystúpi, aká je situácia.
A istotne, som za to, až by trebárs po polroku sa ukázalo, že nám ekonomika šliape, zoberme
úver a pustíme sa do toho, do tých komunikácií. Súhlasím s vami. Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja som chcel povedať vlastne to isté. My sme už v mestskej rade
otvorili tento problém a tam sme sa zhodli aj na tom spoločnom stretnutí s poslancami, kde
teda pán Kalman povedal, že by sme mohli zobrať si nejaký úver. A vtedy vlastne bola zadaná
tá úloha nášmu oddeleniu výstavby, aby vytipoval tie naj problémy, ktoré
najproblematickejšie úseky, aby sme vlastne tú rekonštrukciu ciest spravili. Tie vízie, nejaké
sú, samozrejme, na tie ďalšie roky. Aj priority. Len ťažko ich bolo realizovať alebo pripraviť,
keď sme najprv museli hasiť havárie, ktoré boli. Nie je to len strecha na mestskom úrade.
Strecha je to na dome kultúry, na zimnom štadióne. Takže v podstate tie havárie, keď sa
pohasili, tak môžeme teraz a sú aj pozitívne tie čísla po dvoch rokoch, prípade nejaký úver na
tieto investície. Takže budeme veľmi radi, ak by tu bolo tá zhoda, pretože vzatie úveru musí
podporiť poslanecký zbor, tak tie akcie budú pripravené v priebehu niekoľkých týždňov. A
budúci rok sa môžeme k tomu vrátiť. Ekonóm to povie, vlastne, že sa to zapracuje do
rozpočtu asi a môžeme pristúpiť k zmene rozpočtu.
P. Mozolič, MÚ: Pardon. Ja som chcel len teda doplniť nejaké tie odpovede na dané reakcie.
Ak som aj na záver spomínal, že naozaj, medzi ďalšie zámery mesta patrí tá cestná
infraštruktúra a už ako aj pán primátor povedal, musíme situáciu najprv zmapovať,
naprojektovať, narozpočtovať. A naozaj, čo sa týka tej dlhovej služby, ako som aj ukazoval v
tom grafe, to naše prostredie je naozaj na to pripravené, že sme schopní prijať úver aj vo
vyššom objeme, keďže sa nachádzame na tých úrovniach, na tých, na ktorých sa nachádzame.
Tá horná hranica, ktorú nesmieme presiahnuť, je 60% bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. A len taký model, že budeme sa nachádzať v priebehu roka na úrovni 25
percent - ten model zobratia jedného milióna Eur v praxi znamená sa dostať na úroveň 31 %.
Takže, to sú naozaj stále také tie možnosti, v ktorých bez problémov môžeme financovať
ďalšie investičné zámery. Čo sa týka tých ďalších veľkých projektov, máme projekty
nachystané, ako tie cyklotrasy a podobné ďalšie veľké projekty. Čakáme, ako sa vyvinie ten
1. polrok 2017 a ktoré projekty nám budú schválené. A ďalším bodom bol fond ProSenica.
Tento grantový fond po minulé roky sme teda ho chystali vo väčšom balíku, ale prišlo k tomu,
že sa naplnil na 70- 80 %. Minulý rok sme teda videli, že ten model tých 60 tisícov bol
celkom takým ideálnym riešením, keď sme vlastne tento celý fond vyčerpali. Každý, kto
získal dotáciu od mesta, podpísal zmluvu, mal ju aj vyplatenú. Naozaj, zasa možno nechcem
povedať, že riskovať, ale môže sa stať, že mesto nebude plniť príjmy očakávané, v tom
prípade, aby sme my nezvyšovali dlh mesta, v tom prípade my nemôžeme zasa vyplácať
dotácie. Tak aby neprišlo k tomu, že zasa nebudú vyplatené. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Faktická pán Lidaj, potom pani Wágnerová.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem. Ja som chcel dodať len k tomu, že samozrejme,
budujme a realizujme investície z vlastných zdrojov. Ale akákoľvek podpora cudzích zdrojov
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nám umožní tie vlastné zdroje ušetriť a venovať ich potom na niečo iné, alebo obšírnejšie.
Teraz napr. máme - vyšla aktuálna výzva z envirofondu na zatepľovanie verejných budov –
takže, tak my z vlastných zdrojov nemusíme tú škôlku napr. na tej Kalinčiakovej zrealizovať,
zateplíme to z cudzích peňazí, budeme šetriť primárne a ešte aj sekundárne vlastne v rámci
nejakých energetických úspor. Takže, určite sa nespoliehame len na tie cudzie zdroje a skôr
ich chceme využiť na to, že ak sa podarí ich priniesť, tak ušetria sa vlastné prostriedky a môže
sa robiť niečo iné, čo napr. by z nejakých výziev a z fondov nešlo spraviť, lebo sa to nebude
dať.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová.
P. Wágnerová: Dovoľte, aby som aj ja pár slov povedala k rozpočtu. Úvodom chcem povedať
len toľko, že mňa potešilo a prekvapilo, že prvýkrát, čo tu sedím, za to siedme volebné
obdobie, že okrem Čáčovanov si spomenul na Čáčovanov aj niekto iný, nielen Čáčovania a
pomenoval tie problémy, o ktorých tu my hovoríme. Lebo niekedy už sme si tu pripadali, že
akože ten náš hlas je psí hlas. Že psí hlas do neba nejde. A tento krát vidím, že tie problémy,
okrem nás, vidí aj niekto iný. Tak ma to potešilo. A to by som chcela toľko na úvod. Ja by
som súhlasila so svojimi predrečníkmi, že vlastne pomenovali tu veci, ktoré nás čakajú. A k
rozpočtu by som chcela tiež toľko, že naozaj je pripravený veľmi dobre proporcionálne. Ale
zas, pán ekonóm, majstra sveta z teba neurobím, pretože lepšie sa robí rozpočet, keď máš
vyšší príjem oproti roku 2014 o 2.000.000 daňové príjmy, oproti roku 2015 ... miliónov
oproti minulému roku 706.000, ale cez to všetko je postavený dobre. Teší ma to, že sme v
minulosti aj porobili škôlky, pripravili sme priemyselný park, máme krásny dom smútku,
máme krásny cintorín v Senici; ale si myslím, že ma veľmi mrzí a naozaj môžeme sa hanbiť
za Dom smútku v Čáčove. Tam opadáva atika. Ja už sa len bojím, že sa niekto dotkne okna
a vypadne. A pritom, keď sa robí obrad, tak sa vlastne musí robiť vonku. Či sneží alebo prší,
pretože je tam veľmi maličký priestor - tam sa dá tak - ani nie najbližšia rodina. Ale je tam
možnosť, aby sa to rozšírilo, pretože je tam polovička toho domu smútku, že to bolo na
mrazničku a ja neviem na čo ešte určené. Je to proste nevyužité. My sme o tomto hovorili i na
našom klube; čo chcem poďakovať bez nejakých opozícií, oponentov, sami tí členovia klubu
navrhli, že aby sme a ja teda s tým súhlasím a navrhujem to oficiálne, aby sme do toho
zabudovali do toho rozpočtu mesta - neviem, či už opravu alebo rekonštrukciu, či už to bude
z kapitálových, alebo presunieme z bežných do kapitálových aspoň 10.000 Eur na opravu
toho cintorína v Čáčove. Pán ekonóm sa vyjadri, či to má, či je to možné, alebo treba zobrať z
tej rezervy? Ale ja si myslím, že to v tých možnostiach bude. A tiež chcem sa aj k tým cestám
a chodníkom. Naozaj, to musím podporiť, že v budúcnosti možno by bolo aj dobre zobrať ten
úver. Pretože, ja viem, vy sa sťažujete, že v Senici máte chodníky zlé, ale v Čáčove niekde tie
chodníky ani, bohužiaľ, nie sú. Takže, tam ľudia ani nemajú niekedy po čom chodiť.
A hovorím, ešte raz, chcem poďakovať, že zas niekto , okrem nás, aj na to spomenul. Inakšie,
poprosila by som o zapracovanie tohto, samozrejme, že inakšie budem hlasovať za to. Páčia
sa mi aj tie vízie, ktoré tu boli dané. Že sa myslí na tie veci, ktoré naozaj nás tlačia a ktoré
teraz, keď je tá možnosť z tých zvyšných príjmov, aby sme tieto veci dotiahli. Ďakujem.
P. Mozolič, MÚ: Čo sa týka tej danej údržby na cintoríne v Čáčove, tak my vlastne v rozpočte
mesta, v ekonomickej oblasti, máme narozpočtovaný balík peňazí na údržbu budov. Z tohto
balíka, čo plánujeme, je tá výmena okien na Penzióne pre seniorov, ale máme tam ďalšie
voľné prostriedky na to, že v prípade potreby alebo nutnosti ďalších údržb v roku 2017, tak
ich máme tam voľné prostriedky na to. Takže, môžeme sa venovať aj tej budove na cintoríne,
dome smútku.
P. Grimm, primátor mesta: Ja ešte len na doplnenie, pani Wágnerová, v pondelok máme
stretnutie s vedúcim oddelenia výstavby pánom Štefkom, aj pánom riaditeľom Kaščákom a
ideme sa pozrieť aj k vám na cintorín. Takže vážne s tým rátame.
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P. Lidaj, zástupca primátora: Ja len to, že toto je možno jeden z tých príkladov, že ak sa nám
podarí zatepliť škôlku na Kalinčiakovej a ušetríme tým finančné prostriedky, ktoré máme
rozpočtované na jej výmenu, ja myslím, že sa spoločne zhodneme a budeme sa zasadzovať,
aby tie ušetrené peniaze išli potom na rekonštrukciu domu smútku v Čáčove.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová.
P. Wágnerová: S odpoveďou pána Lidaja teda vôbec nesúhlasím, že až keď sa ušetrí, že
potom sa pôjde do Čáčova. Ja chcem, aby sa to zapracovalo, že sa do toho Čáčova pôjde.
Takže ja prijímam ten návrh pána primátora. Ale nie, až keď sa to ušetrí. Tak by som bola
rada, aby to bolo zapracované!
P. Lidaj, zástupca primátora: To som bral, naozaj, ako príklad. Ale tak sa môže spraviť dom
smútku niekde inde v Kunove a tak ďalej, kde je spravený. Ale je to jeden z tých modelov, že
keď sa podarí ušetriť peniaze, ktoré sú rozpočtované, pretože zatiaľ nie sú, tak to môže ísť
na tento výdavok.
P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči, pán Švec.
P. Švec: Ja by som, pán primátor, poprosil, ako sme sa v utorok bavili o uprataní tých vzťahov
s futbalovým oddielom, neviem, či si spomínate, rozprávali sme o tom, že na jednej strane je
natiahnutá ruka a na druhej strane v tých štruktúrach vlastne skoro nikoho nemáme, nemáme
ani základné ukazovatele nejaké ekonomické. Nikdy nám tu nič neležalo na stole, aby sme
vedeli, ako na tom ten futbalový oddiel je. Za tú podporu som, samozrejme, aby si to niekto
zle nevysvetlil. Čo sa týka tých záležitostí, ktoré sme preberali vtedy spolu, tie údržby tých
striech a tých okien, to ja považujem za povinné tanečky. To není nič navyše. To je normálne.
To mesto musí robiť. A som za to, čo tu už povedali predrečníci, že ten drive by sa mal
naštartovať. Ešte sú 2 roky, tuším, na to všetko. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem za pripomienku. Ešte niekto bude v diskusii
vystupovať? Nie, končím diskusiu, podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
v Senci po a) schvaľuje rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2017.
Po b) berie na vedomie viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na
rok 2018 až 2019. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Dobre. Tak je prezentovaných 24
a môžete hlasovať.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 394:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2017
b/ b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2018-19.
H l a s o v a n i e : prítomných: 24 za:24
proti: 0 zdržal sa: 0 počet poslancov: 25
P. Grimm: Neviem, ako mám aj zo srdca poďakovať nielen tým, čo to všetko pripravovali, ale
aj vám, za návrhy, podnety. A som rád, že konečne nejdeme v rozpočtovom provizóriu, že
ideme fajn, že to je jasný signál aj občanom, že pracujete dobre a že chceme teda, aby toto
mesto šliapalo. Ešte raz ďakujem. Nech sa páči.
P. Wágnerová: Ja som staršia, myslím funkčne a asi sa mi prvý raz stalo, že všetci sme boli
na jednej lodi. A to je dobré. Lebo si myslím, že všetci sme tu za tých občanov. Tak to ma
potešilo.
P. Grimm, primátor mesta: Áno. Ja po tom doslova už túžim 2 roky, aby to bola jedna loď a
konštruktívna výmena názorov.
6. Akčný plán mesta na roky 2017-2019.
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P. Grimm, primátor mesta: Číslo 6 - Akčný plán mesta na roky 2017 až 2019. Vypracovala
ho pani Kadlec-Melišová, projektová manažérka. Máte ho pred sebou. V podstate sú tam už
také konkrétne návrhy, čo by sa všetko malo robiť. Otváram k tomu diskusiu.
P. Vyletelová: Ja som sa dosť rozsiahlo venovala otázkam akčného plánu, ešte na mestskej
rade, takže nechcem tu nejako zbytočne zdržovať. Niektoré veci sme si prediskutovali, len by
som žiadala do budúcna - bola to požiadavka vlastne aj na finančnej komisii sme o tom
hovorili, aj na mestskej rade, aby boli do tohto akčného plánu zabudované tie rekonštrukcie
ciest a chodníkov. A ste mi potom povedali, že záleží od vedúceho výstavby, ale takto verejne
by som to prosila. To, čo vlastne už aj moji predrečníci v rámci rozpočtu požadovali, tak
myslím si, že v tom akčnom pláne, aspoň teda pre ten ďalší rok, by som to privítala, keby to
tam bolo už nastálo, takýto bod a že by sme vlastne nie len lepili tie cesty a chodníky, ale
naozaj aj vytipovali si a začali rekonštruovať. V rámci toho akčného plánu ešte by som mala
len takú pripomienku, ktorá možno už tiež tu zaznela, že niekedy tie veci podriaďujeme tomu,
čo je v rámci Európskej únie, aké výzvy a nie tomu, čo by mala byť priorita mesta. Ale to už
je vec názoru. Ďakujem, len toľko.
P. Grimm, primátor mesta: Ešte faktická, pán Lidaj.
P. Lidaj: Ja by som - lebo odznelo to tu už niekoľkokrát, tak ja by som chcel, aby sme si teda
sadli spoločne a zadefinovali si, lebo stále sa to hovorí, že malo by sa. Tak zadefinujme si
spoločne tie priority mesta a poďme ich teda napĺňať. Lebo to nie je len o tom, že robte, ale
spoločne. Takže, určite si sadnime k tomu a povedzme si, že toto a tak ďalej. Prioritne sa
hľadali tie ciele, keď neboli peniaze, že len projekty, ktoré môžeme robiť z cudzích peňazí.
Ale teda, ak je tá vôľa, tak si sadnime a povedzme si, že teda týmto smerom a napĺňajme to.
P. Grimm, primátor mesta: Istotne komunikácia, budeme sa tým istotne čo najviac zaoberať.
Istotne, aby sa splnilo to, čo si aj vy želáte, aj občania. Ešte faktickú, pán Sova. Potom pani
Krištofová.
P. Sova: No, dáma má prednosť. Nech sa páči.
P. Grimm, primátor mesta: Ešte sa chcem opýtať pani Melišovej, či chce odpovedať pani
Vyletelovej?
P. Kadlec-Melišová: My sme sa o tom bavili na finančnej komisii a myslím, že aj pán vedúci
finančného oddelenia k tomu povedal, že teda mesto s tým bude rátať do budúcnosti, aj tých
poznámok tu zaznelo dosť. Tak to je téma, ktorej sa už nevyhneme isto.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová, potom pán Pastucha, potom pán Sova. Pán
Pastucha má len faktickú.
P. Krištofová: Ja by som poprosila do akčného plánu mesta pridať niektoré položky v kapitole
3.1.3 Zelené mesto. Dám vám to aj písomne. Je tam položka ,,ochrana a ošetrenie stromov“,
inventarizácia a pasportizácia zelene“, potom ,,budovanie dažďových záhrad, zelených striech
a vertikálnej zelene“. Tieto tri v tejto kapitole a potom ,,ochrana prírody, životného prostredia
a ekologická stabilita územia“, tam by sme poprosili zachovanie biodiverzity v meste
vybudovaním príbytkov pre dážďovníkov, netopiere a ochrana ich biotopov. To je pre tieto
dve. Ďalej by som chcela poprosiť do budúcna, aby nám tento materiál prešiel aj do Komisie
pre životné prostredie, pretože nebol nám predložený na poslednom zasadnutí a tým pádom
sme sa nemohli ani nejako dôslednejšie tým zaoberať. Toto sú pripomienky tak narýchlo,
ktoré sme mali už predtým zahrnuté do požiadaviek. Ďalej by som vás poprosila v kapitole
2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí ponúknuť projekt História
spod zeme- archeologický výskum, na ktorý je možné získať z Ministerstva kultúry 100%
dotácie. Je to informácia poskytnutá priamo ľuďmi, ktorí sa tým zaoberajú a Senica má takúto
šancu. Poskytnem informácie. No a posledná pripomienka, z investícií Vybudovanie
parkovísk už sme niekoľkokrát žiadali aj ako Komisia pre životné prostredie nezaraďovať
vybudovanie parkoviska na Brezovej ulici, kde teda nepredpokladáme, že by to bolo
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prínosom pre parkovanie mesta a ušetrené peniaze hneď môžeme použiť na Čáčov, Dom
smútku.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Pán Pastucha, ale naozaj faktická.
P. Pastucha: Áno, je to faktická, lebo sme sa s Ľubkou rozprávali, že tento materiál sme
nemali v komisii, takže bolo by vhodné nabudúce do komisie to zaradiť. Len toľko.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova.
P. Sova: Ja by som k tomu iba toľko, že nadviažem na pani Krištofovú. Keď sa budovalo
parkovisko na Janka Kráľa, sa mi zdá, že to je Janka Kráľa, v tom bloku, tak to bolo tak
nachystané, že možno bude - nebude. Teraz už je nachystané parkovisko na Brezovej a tiež sa
prikláňam k tomu, že aby tam to parkovisko nebolo. Pretože parkovisko okolo cintorína je
hore na SNP, autá parkujú na Brezovej, mestská polícia tvrdí, že nemôžeme tam ísť, pretože
tam parkujú ľudia, ktorí robia na súde, robia tam a tam a tam, takže načo nám je tam
parkovisko na Brezovej, keď hore máme parkovisko, ktoré je prázdne.
P. Grimm, primátor mesta: Len stručne odpoviem, pán náčelník už je tu naspäť, takže môže
vám na to odpovedať, len musíte mu zopakovať otázku. Ale len projektová dokumentácia je
spravená a myslím aj uhradená na Brezovú ulicu.
P. Sova: Ale bola robená tak, že ide do šuplíka. To bolo pred tromi rokmi alebo pred štyrmi
rokmi, že ide do šuplíka tá projektová dokumentácia.
P. Šteffek, vedúci oddelenia: Pri Brezovej ulici nepríde k žiadnemu výrubu stromu ani zásahu
do zelene pri budovaní parkoviska a toto parkovisko bolo z požiadavky aj okolitých budov,
tzn. špeciálnej školy a práve preto, že na Brezovej ulici parkujú aj ostatní, ako menovaní z
týchto inštitúcií, takže by to riešilo tam tú situáciu na Brezovej ulici celkovo.
P. Grimm, primátor mesta: To bola požiadavka Základnej umeleckej školy a potom, keď
príde aj teda k pohrebu, tak skutočne potom nejde parkovať už na tej ulici.
P. Sova: ZUŠka má, ZUŠka má parkovisko vedľa plotu.
P. Šteffek, vedúci oddelenia: Tam navštevujú, keď sú rodičovské združenia, tam je plná ulica.
Tzn., že tam problém existuje stále, takže to parkovisko by riešilo.
P. Sova: Rodičovské združenie na ZUŠke není skoro žiadne.
P.Šteffek, vedúci oddelenia: Nie ZUŠka, Špeciálna škola som hovoril.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Valášková.
P. Valášková: Ja chcem k tomuto problému sa tiež vyjadriť, pretože v tej oblasti bývam
a neviem, či si teda niekto všimol, ako to tam vyzeralo v čase novembrových sviatkov,
Pamiatky zosnulých. Kde vlastne križovatka na Brezovej a SNP bola takmer neprejazdná,
pretože autá už stáli, bolo už plné parkovisko, Brezová ulica bola plná a začali sa autá stavať
na SNP a v podstate, keď som išla od mestského úradu do križovatky, nemohla som plynule
pokračovať na hore, pretože v protismere, tam je tá frekvencia ďaleko väčšia, kvôli tomu, že
teda autá sa vyhýbajú centru mestu. Takže, ja si myslím, že aj keď je to bolestné alebo teda
nie je, neviem, či tento spôsob riešenia je ten pravý, ale je fakt, že vybudovaním novej časti
cintorína sa začína viac a viac zapĺňať aj to parkovisko hore. Že ľudia to začali viac využívať,
ale bývajú pohreby, veľké pohreby alebo aj tieto sviatky, kde tá situácia je tam
nezvládnuteľná.
P. Grimm, primátor mesta: Ja si myslím to isté, ale ešte chcem požiadať o mikrofón pre
náčelníka mestskej polície. Pán náčelník, podľa Vás, aká je situácia na Brezovej ulici s
parkovaním? Treba postaviť, netreba?
P. Janák, náčelník mestskej polície: Treba postaviť. Ja som tam navrhol aj dočasné
parkovanie na čiastočné parkovanie na chodníku. S týmto sa nestotožnil dopravný inšpektorát
v Senici. Problém je ten, že keď sú ľudia v strese, rozprávajú že sú sviatky, tak značka zákaz
státia sa zakrýva. Potom sú veľké pohreby, tak to tam riešime s republikovou políciou.
Situácia tam je dosť nešťastná aj z toho hľadiska, že ľudia nám potom vyvolávajú, keď tam
dostanú papuču, že bol veľký pohreb a oni tam parkujú áno, že prečo sme nedávali papuče.
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Teraz tu parkuje päť áut, sme obutí. Áno, tak je pravda, sú to tam z tých okolných inštitúcií
štátnych. A ja si myslím, že to parkovisko by tam bolo veľmi vhodné. Lebo raz tú značku
zakryjú a niekedy ju rešpektujú, nerešpektujú a to je také dosť nešťastné riešenie z môjho
pohľadu.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, keby ste pán náčelník posunuli mikrofón pani Oslejovej
ešte. A nech sa páči, pán Kalman.
P. Kalman: Predbieham teda pána Lidaja a ja teda hovorím stanovisko aj za náš obvodný
výbor. To parkovisko, ktoré je tam navrhnuté dnes, o ktorom sa teraz rozprávame, podľa
nášho názoru nie je vyriešené veľmi dobre. Je tam kolmo státie, zruší sa tam chodník, ktorý je
dnes frekventovanejší ako je frekventovanejší na druhú stranu, keď sa postavíte od hlavného
vchodu do cintorína z Brezovej. Bude sa cúvať do cesty, keď tam zaparkuje niekto s tým
vozidlom. Nedostane sa odtiaľ nijako inak, len znovu bude cúvať, čiže ten tok tej dopravy tam
bude určite obmedzený. Navyše sa musí zrušiť chodník, áno, ľudia musia prejsť na druhú
stranu chodníka, na druhú stranu cesty, keď budú parkovať s tým svojím autom pri múre
cintorína. Naše riešenie, ktoré sme navrhovali a je v niektorom zápise z nášho obvodného
výboru je to, aby sa zrušil chodník, keď sa postavíte oproti a máte za sebou jednotku cestu na
križovatke Brezovej, tak po pravej strane ten chodník je oveľa menej využívaný ako po ľavej
strane, ktorý ide k ZUŠke. A tento chodník sa dá za oveľa nižšie náklady, samozrejme, ak je
treba, tak ako rozšíriť, vyspádovať. Tie prostriedky, ktoré sú tam uvedené na ten, na to
parkovisko, myslím 62 alebo 65 000 eur, za to sa dá určite spraviť možno nie toľko
parkovacích miest, ale bude sa stáť v smere pohybu vozidiel, toku vozidiel, nebude sa cúvať
kolmo na cestu, zaparkuje šofér, odíde šofér. Navyše toto riešenie je vhodnejšie aj z toho
hľadiska, že ľudia majú bližšie do ľudovej školy, tzn. s deťmi, s ktorými sa pôjde odviezť sa
do ľudovej školy, tak ako pôjdu bližšie k tomu vozidlu, ktoré majú rodičia zaparkované a
musíme si povedať, že to parkovisko, ktoré je tam navrhované, neslúži rezidentom tohto
mesta, nie obyvateľom. Slúži najmä ľuďom, ktorí pracujú na polícií, na obvodnom úrade a
samozrejme tým, ktorí si prídu niečo vybaviť na tieto úrady. A potom tretia skupina ľudí,
ktorí to využívajú, sú rodičia, ktorí majú deti na ľudovej škole umenia. Takže náš návrh bol
ten, aby sme parkovisko, ktoré ste navrhli, aby sme jednoducho nechali. Možno v budúcnosti
sa situácia zmení, ale rozumnejšie riešenie sa nám javilo to, aby sme spravili pozdĺžne státie
na chodníku tak, ako vlastne hovoril náčelník.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, pani Oslejová, pani inžinierka.
P. Oslejová: Môžem povedať len toľko, že na to predmetné parkovisko je vydané na Brezovej
ulici stavebné povolenie právoplatné. Všetky dotknuté orgány sa vyjadrili kladne k tomuto.
Je pravda, že je tam kolmé státie navrhnuté, ale teda keďže je navrhnuté kolmé státie, tým
pádom je tam oveľa viacej parkovacích miest, ako keby boli pozdĺžne. Bude sa tam
vychádzať do cesty, ale také isté kolmé státie máme, že sa vychádza pri Okresnom úrade
alebo pri Okresnom úrade na cestu 1/51, ktorá je nepochybne viacej frekventovaná, ako táto
miestna komunikácia a pri dodržaní všetkých pravidiel tam nedochádza ku kolíziám. Čiže
nepredpokladáme ani tuto. Tu sa vychádzalo o umiestnenie z toho, aby naozaj nedošlo k
výrubu žiadneho zo stromov. Čiže, preto bolo takto umiestnené toto parkovisko.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, pán Lidaj.
P. Lidaj: Ďakujem pekne za slovo. Áno, to bolo kedysi nakreslené niekde inde, ale sa to
posúvalo práve preto, že tam malo prísť k výrubu stromov, tak sa to parkovisko posúvalo. A
presne to som chcel aj povedať, že možno to aj mohlo byť inak alebo bližšie, ale momentálne
tam vlastne polícia dopravná posadila pred ZUŠku zákaz zastavenia, tam za tou autobusovou
zastávkou a tí rodičia musia tie autá niekde zaparkovať. Či prejdú sa o 50 metrov ďalej alebo
nie, tak v podstate to isté bolo povedané aj pri Okresnom úrade sa vychádza na hlavnú cestu.
Ja som chcel povedať to, že aj mne sa to zdalo nepredstaviteľné, že zrazu sa nebude chodiť
po chodníku po ľavej strane smerom dole teda k Lidlu, lebo tam bola vždycky tá prirodzená
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trasa okolo Knihy a tak ďalej a nie vedľa Perly, kde bol užší chodník, tak sa to prehodilo a v
podstate ľudia si zvykli. Takže, je to len toľko o tom, že ja si myslím je to najodbornejšie
riešenie, ktoré odborníci navrhli a ak hovoríme, že to nie je budované pre rezidentov, tak tí
návštevníci, pretože tu máme okresný úrad, máme tam základnú umeleckú školu, tak tí
návštevníci, pokiaľ im nepripravíme parkoviská, kde môžu krátkodobo zaparkovať, tak sa
budú stavať práve na tie parkoviská pre tých rezidentov. Čiže, ono je to v podstate jedno.
P. Hutta: Ja celkom krátko. Ja navrhujem ukončiť tento bod programu - diskusiu. Vráťme sa
k tomu, k čomu máme a toto môžeme riešiť na iných fórach.
P. Grimm, primátor mesta: Presne tak. Ja som si to aj poznačil, že aj uznesenie o tomto bude.
Proste to znova prerokujeme všetko. Prejdeme to od začiatku. Pán Džačovský?
P. Džačovský: Ja by som len k tomu povedal, len k tomu parkovisku, že pred chvíľou sme ho
pochválili v rozpočte, že to sme sa asi mali baviť o bod predtým, ale nevadí. Čo sa týka toho
Akčného plánu, osobne trošku sa mi zdá, že je tam málo, čo sa týka aktivít a zháňania
nejakých investorov, pretože stále v Senici je priestor, kde je možnosť budovať a máme tam z
bodu nula ideme do bodu 2 cez neviem presne tie hodnoty, že čo znamenajú, ale čo sa týka
zháňania investícií, investorov do priemyselného parku alebo kamkoľvek inde si myslím, že
trošku nejakým spôsobom zanedbávame, takže tam by som bol rád, aby sme nejakým
spôsobom pokročili ďalej, pretože iba tvrdiť to, že mesto nemá niektorý pozemok,
neznamená, že nemôže nájsť alebo pokúsiť sa pripraviť podmienky preto, aby nejaký nový
investor prišiel. Čo sa týka tohto. A samozrejme, ani nejaké aktivity, aj keď samozrejme
nespadá to pod mesto, alebo nie len pod mesto alebo tak je to obchvat, ktorý tam taktiež
nejakým spôsobom, že aby tam tie aktivity k tomu obchvatu boli viacej. Máme nejaké
informácie čo sa týka, že je vybraná spoločnosť na štúdiu uskutočniteľnosti, ale predsa len
tých aktivít, aby to mohlo mať nejaké tempo, by tam malo byť viacej. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Ja len faktická k tým investorom. Ja som s pani Melišovou
rozprával o tej dole, tých rokovaní bolo veľmi veľa. Už aj tento týždeň vlastne sa otvoril aj
nový podnik, aj keď na Dlhej ulici, PPO Dema. Mali byť rokovania už minulý týždeň so
Sáriom, ale bohužiaľ ten pán, ktorý išiel sem, našťastie to dobre dopadlo, mal nehodou autonehodu a preto sa na to rokovanie nedostavil, ktoré sme mali. A práve na tomto na
otvorení alebo poklepaní základného kameňa novej továrne PPO Dema, opäť boli
zástupcovia Sária, tak dostali odo mňa úplne konkrétnu ponuku na stretnutie so všetkými
podnikateľmi, ktorí tu pracujú, aby pripravili pre nich podniky a tak isto informovali všade.
Takže, na tomto sa pracuje. Pán Lidaj.
P. Lidaj: Ja som chcel len doplniť. Ono to možno navonok tak vyzerá, ale než príde sem
investor a začne stavať tú halu, tak to sú niekedy dva, tri, štyri, päť rokov práce. Tá práca sa
realizuje. Boli tu viacerí záujemcovia, ktorí sa pýtali, zisťovali si podmienky. Čo viem, tak sa
nedohodli povedzme na cene ohľadom tých vlastníkov pozemkov, od mesta sa im zdali
nevyhovujúce. Odporučili sme ich na iné pozemky, lebo nemusí prísť nový investor len do
priemyselného parku. Takže, sú tu nové firmy, ktoré sú mimo priemyselného parku. Možno
samozrejme nie je to taká obrovská fabrika, ale rokovali sme aj s takými. Súvisí to ale s tým,
že tie firmy často žiadajú okrem pomoci mesta aj štátnu pomoc, čiže tam vlastne my sa
snažíme len lobovať pozitívne a odporúčať a otvárať niekde dvere, ale to závisí potom od
Ministerstva hospodárstva. Čo sme my spravili a to je výborné, že sme na predchádzajúcom
zastupiteľstve neschválili poplatok za rozvoj. Tým sme jednoznačne deklarovali už predtým,
lebo sme teda v tej všeobecnej nálade vedeli, že nebudeme schvaľovať. A teraz to
deklarujeme ako našu konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými mestami, ktorý ten poplatok
zaviedli. Čiže, aj toto je plus, ktoré sme my všetci spravili preto, aby tí noví investori sem
prišli. A boli tu ešte, poviem, viacerí, ktorí si robili prieskum na trhu práce a napriek tomu, že
máme nezamestnanosť vo výške asi 6,45%, tak nenašli tu vhodnú pracovnú silu. Potrebovali
80, 100 ľudí v určitej špecifickej proste profesii a tých tu nenašli, takže tú lokalitu si potom

18
vyberali niekde inde.
P. Grimm, primátor mesta: Ešte na doplnenie. Na niečo sú dobré aj tie družobné styky.
Napríklad dneska sme mali telefonát z poľského družobného mesta Pultusk, kde išlo teda o
oficiálne pozvanie pre pána primátora, aby prišiel na ples a jeho požiadavka bola, či môže
prísť aj jeden veľkopodnikateľ sem s ním na ples a súčasne aj na také prvé informatívne
rokovania ohľadom investovania v Senici.
P. Lidaj: tak vidíte, my sme sa tam boli aj s pánom Pastuchom, aj s pánom riaditeľom. Tam
sme sa o tom bavili a zareagovali, takže super. Ja sa teším, nová informácia.
P. Grimm, primátor mesta: Áno, aj to bolo povedané v telefonáte, že na základe tej našej, čo
ste tam boli vy dvaja. Dobre.
P. Kadlec-Melišová: Ja už by som sa rada vyjadrila.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Melišová, nech sa páči.
P. Kadlec Melišová: Takže, začnem takto, čo sa dá vyriešiť veľmi ľahko. Čo sa týka tých
komisií, tak nie je problém, takže dobre. Ak chce ešte nejaká iná komisia tento materiál?
Povinne musí ísť ten materiál do finančnej komisie, kde bol teda prerokovaný, pretože je
naviazaný na programový rozpočet. Alebo môžem to urobiť celoplošne, že dám to proste do
každej komisie, takže to je vybavená vec. Potom by som reagovala na pána Džažovského, čo
sa týka tých monitorovacích indikátorov. Každý rok tam bude východisková hodnota nula a
na konci za celý ten rok, vždy do marca nasledujúceho roku, ja zmonitorujem, koľko tých
stretnutí bolo. Toto bolo také ako predbežné číslo, iba taký orientačný ukazovateľ a naozaj
som komunikovala s pánom primátorom, že tých rokovaní sa udialo už niekoľko desiatok, už
by sa dalo povedať. Tak isto ešte čo sa týka toho obchvatu. Ja by som vám povedala, že ja
tam nemôžem uvádzať aktivity, neviem teda, aký typ konkrétnej aktivity ešte čo sa toho
obchvatu týka, by sme tam mohli uviesť . My sme tam naozaj dali všetky, budeme tam
zratúvať všetky možné rokovania a podnety, ktoré dáva mesto na či už Slovenskú správu
ciest, či rokuje s Ministerstvom dopravy. Toto všetko je tam zahrnuté. Ako my nič viac k
tomu naozaj spraviť
nemôžeme. Nebudeme dávať vypracovávať teraz projektovú
dokumentáciu alebo niečo také, ak sa dostane. To ani nie je v našej kompetencii vlastne, to si
robí štát. Však? Takže neviem, čo ste mali viacej na mysli. Ako naozaj mesto v tomto smere
môže vyvíjať iba takýto tlak skrz tieto rokovania a stretnutia a len ten lobing, ten tam máme.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, pán Sova, nech sa páči.
P. Kadlec Melišová: Ešte môžem? Áno, ešte na margo pani Krištofovej. Tu by som sa teda
trošku zdržala. Tie aktivity boli naozaj zostavované s vedúcimi oddelení, naozaj s riaditeľmi
našich inštitúcií. Boli prerokované tak, aby naozaj boli v nadväznosti na ten programový
rozpočet. Tí vedúci si tam dali do tých aktivít naozaj to, čo im ten rozpočet umožňuje naplniť
na ten budúci rok. Teraz toto, čo vy ste nám tam doplnili, zrejme už asi nebude tak
jednoduché, napríklad skrz tú pasportizáciu. Tá je uvedená samozrejme v tom zásobníku
projektov. My s ňou počítame, ale určite sa nebude realizovať na budúci rok. Je to finančná
operácia, ktorá nebude až tak lacná, takže ak by boli aj do budúcnosti nejaké takéto aktivity,
teda, ak sa vám to už dostane skorej ten materiál, treba tie podnety dať skôr. Teraz už je to
naozaj v takom štádiu, že ten Akčný plán je v takej podobe, kedy naozaj my garantujeme tie
veci, ktoré sú tam, že sme schopní ich naplniť. S výnimkou samozrejme vecí, ktoré sú
uvedené, že budú spolufinancované z Európskej únie. To nezáleží vyslovene len od nás, ale
tam, kde je uvedený vlastný zdroj, tak to áno. No a tie ďalšie tri akcie, ktoré ste tam navrhli,
zase by bolo možno dobré skôr prísť za nami a prerokovať to, lebo to sú nejaké jasné
projektové zámery, o ktorých takisto my by sme mali vedieť, alebo teraz neviem, že či to
chcete predkladať vy za Kozel alebo za Záhorské osvetové stredisko. Áno, ale tak treba s tým
prísť, že teda je nejaká takáto šanca, že máte proste nejakú takúto víziu, že aj toto by mohlo
mesto realizovať. Neviem si teraz predstaviť, že či to teda otvoríme a budeme to tam dopĺňať.
Naozaj, ani nechcem tam uvádzať trebárs veci, o ktorých si nie som teraz tu tento moment
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istá, že na nich vyjde určitá výzva . My sme tam uviedli projekty, o ktorých vieme, že výzvy
idú na ďalší rok. Tak isto budeme potrebovať k týmto projektom nejaké predvstupové
štádiá, takže nejaké štúdie, nejaké projektové dokumentácie, ktoré budú zase trvať nejaké
obdobie, kým sa vypracujú, takže reálne sa možno bude projekt podávať až v roku 2018.
P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči faktická. Pani Krištofová.
P. Krištofová: Zareagovala. Pardon. Že tieto pripomienky alebo toto, čo sme teraz tu navrhli,
to bolo už naše pripomienky, čo bolo pri tvorbe PHSR a dokonca existuje aj ponuka na
ošetrenie lipovej aleji na cintoríne tri roky stará. My to máme na každej komisii, my to
žiadame už roky. Komisia pre životné prostredie žiada už asi piaty rok pasportizáciu zelene,
čiže to nie je stará záležitosť. A chcem ešte povedať, bohužiaľ to tu musím teda načať, už
sme sa x-krát o tom bavili a stále je tu jednoznačne dávané to isté, že rozširovanie zelene
novou výsadbou. V Senici už pomaly nie je kde sadiť. To vám povie odbor životného
prostredia, pretože je to komplikované. Ale my tu máme stromy, ktoré potrebujú nevyhnutne
ošetrenie. Tie stromy máme zasadené, len ich treba udržiavať, aby nám nepadali na hlavu a
neohrozovali nás. Takže, toto jediné žiadame. Namiesto rozširovania zelene novou výsadbou,
kľudne by som tam dala ošetrovanie stromov, pretože to je dosť náročné finančne a musí to
robiť odborník. Teraz sa ošetruje zeleň úplne chaoticky. Režú sa stromy, teda kríky, kedy sa
nemajú, alebo ja neviem čo, ja nie som odborník. Na toto by mal byť nejaký mestský
záhradník a mal by to riadiť koncepčne. Ja len hovorím názor iných ľudí, ktorí odborníci na to
sú. Dokonca vyštudovaní - vysokoškolskí, takže to, že treba suchý strom ošetriť, nemusí byť
ani človek s vysokou školou. A to, že nám to ohrozovať bude trebárs ten cintorín, keď tam
budú tie lipy padať, tak my ich vyrežeme a potom budeme sadiť nové. Takže, ja si myslím, že
treba trošku koncepčne robiť. Toto je stále problém. My už sme o tom rokovali aj pri PHSR a
stále sa to tu nejako nedostáva. Prečo? Aj Kozel vás pozdravuje. Aj ten bol napríklad veľmi
prekvapený, že má vysádzať stromky. Tuto je to napísané a ani o tom nevedia. Kozel vás
pozdravuje a hovorí, že on radšej by ich udržoval a ošetroval.
P. Kadlec Melišová: Takto. Tá aktivita, ktorá je tam takto pomenovaná, tak bola presne takto
schválená aj v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja a takto sme ju vlastne tam
uvádzali aj na základe tých našich stretnutí aj s Kozlom . Takže, vlastne tie inštitúcie, ktoré
boli prizvané k tvorbe programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v podstate nám
prisľúbili spoluprácu, že my s nimi počítame. Tak isto ich preto privolávame ku každému
výrubu, áno, aby sa vyjadrovali. Ako pre nás je to naozaj plnohodnotný partner a preto s nimi
počítame. Že ako oni ten rozvoj v tejto oblasti tu robia v tom meste.
P.Krištofová: Ale sa nerešpektujú ich pripomienky. Ani v PHSR.
P.Kadlec Melišová: Ja nemám vlastne žiadny zápis o tom, že by sa tam hovorilo, že dajme
tam aktivitu iba ošetrovanie stromov. Ale ten materiál je otvorený. Ja to tam môžem doplniť,
môžem to tam pripísať, tak môže sa to schváliť teraz s tým, že to pripíšem, že to bude
výsadba, plus ošetrovanie. Ale tieto ďalšie aktivity, čo ste tam navrhli, ja by som naozaj to
skôr riešila tak, že tak príďte za nami, stretneme sa, naozaj si to preberieme, odkiaľ by to boli
tieto možnosti, či pôjdeme na to z cezhraničky alebo zo životného prostredia a dajme tam tú
realizáciu na rok 2018/2019. Myslím tieto ďalšie, áno : budovanie dažďových záhrad a
striech. Lebo to je naozaj dosť veľký projekt. To nebude len tak jednoduchá vec.
P.Krištofová: Môžem ešte? Tu je odsúhlasených nejakých 500 000 euro na regeneráciu
vnútrobloku. To nemôže sa v rámci toho urobiť?
P.Kadlec Melišová: No s tým sa tam samozrejme počíta. Tam budú opatrenia vodozádržné.
To je podmienka týchto projektov. To áno. Pani Krištofová, treba to chápať tak, že toto sú
konkrétne projekty. To nie je všeobecná vec, ktorá proste, že ktorú chceme realizovať v celom
meste. To má byť konkrétna akcia. Takže, ja to chápem, že vy máte ako v hlave nejaký
projektový zámer na budovanie dažďových záhrad a zelených striech vertikálnej zelene kade
tade. Takže, aj možno by sa dalo aj to, ale ako teraz vám to nepoviem úplne. Ale, ak by ste to
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takto chceli, jak je to tu napísané, tak to bude naozaj gigantický projekt.
P.Krištofová: Viete čo, netreba gigantické projekty. Tieto dažďové záhrady, ešte sa
ospravedlňujem, ale keby ste si zobrali jednotlivé základné školy, aké majú plochy, strechy,
koľko sa odvádza Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a keby sa táto voda odviedla na
jeden jediný záhon, na ktorý treba netreba nič, tak to sú celkom slušné peniaze. Ja to vidím aj
takto.
P.Kadlec Melišová: Ja sa tomu nebránim. Naopak, ja som naklonená takýmto projektom, ale
hovorím, teraz je to už v takom štádiu, že teraz je to trochu neskoro, že poďme sa teda o tom
baviť budúci rok. Povedzme si, že začneme chystať k tomu nejaké materiály, ktoré by sa ale
teda financovali až v roku 2018, pretože na budúci rok určite v rozpočte nebudú. A my do
takéhoto projektu určite nebudeme môcť ísť bez nejakej projektovky. A na rok 2018 to môže
byť určite v Akčnom pláne zapracované a môže sa to aj podávať.
P. Grimm, primátor mesta: Kým budú faktické, ešte pán Sova.
P. Sova: Môžem? Ja som veľmi rád teda za slovo. We are very happy, že tu máme nejakého
potencionálneho
investora z Poľska, ale ja som nepočul, že v čom chce investovať ten
Poliak? Lebo ja chodím maximálne tak do Nového Targu. Tam si kupujem nejaké handry a to
je všecko jakože. Lebo Poláci to sú takí zvláštni investori.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj, nech sa páči.
P. Lidaj: Pán poslanec. V Poľsku je množstvo veľmi významných a veľkých spoločností a
hodiť takto našich bratov Poliakov do jedného koša s trhovníkmi z Nového Targu, tak to si
myslím, že teda. Ale keď príde, tak myslím si, že vás zoznámime. Ak by ste videli tú
prezentáciu, ktorá tam bola a nie len on, ale množstvo obrovských fabrík, ktoré sú v
súkromných rukách, čiže nie je to žiadna medzinárodná spoločnosť, tak takto tam stáli. Takže,
naozaj sme mali sánky otvorené, pretože Pultusk, mesto, ktoré má 20 000 obyvateľov ako
my, tak tam má neskutočné fabriky. Je tam najväčšia mliekareň, súkromná, kde jeden vlastník
v celom Poľsku. Takže odporúčam, lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. A majú ešte tri
múzeá.
P. Lidaj: Majú aj najdlhšie kamenné námestie v Európe, meteorit tam spadol a Napolen tam
vybojoval tú svoju povestnú bitku pri Pultusku.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Pán Pastucha, nech sa páči, faktická.
P. Pastucha: Ďakujem. Vidíte pani Melišová, prečo bolo dôležité to dať na tie komisie. Celý
tento rozhovor nemusel tu teraz byť. Len sa mi trošku nepáči. Pred rokom, keď sme
schvaľovali ten Akčný plán, tak tiež ste prišla na poslednú chvíľu, sme to dostali na stôl, že
tiež ste na to akože sa to nedalo. Teraz zase na poslednú chvíľu, že sa to tam nedá. Tak práve
preto hovorím, že nie, že vaša povinnosť to bola len do finančnej. Áno, vy ste pred rokom a
pol od nás chceli, aby sme chodili na vaše stretnutia. Niektorí tam chodili. Potom to bolo z
vašej strany vyčítané, že sme tam nechodili páni poslanci, pani poslankyne. Takže, pokiaľ to
máte ako povinnosť do finančnej, áno, to je v poriadku. Ale práve preto, aby sa tu Ľubica
nemusela zapodievať pred kamerami, bolo by dobré to do tých komisií dávať. Len toľko.
P.Kadlec Melišová: Nebude to problém.
P. Pastucha: Presne tak. A za ďalšie. Minulý rok ste hovorili, že je to otvorený dokument a
pred chvíľou ste sa vyjadrovala, že už sa to nedá. A potom zrazu, v priebehu dvoch minút už
ste povedali, že je to otvorený dokument. Tak dá sa to, alebo sa to nedá? Takže si trošku
ujasníme myšlienky druhýkrát.
P. Kadlec Melišová: Dobre. Ja by som bola nerada, aby sa to presúvalo na ďalšie
zastupiteľstvo. To je jedna vec. Naozaj si myslím, že tie aktivity sú tam nastavené dobre.
Naozaj sú v súlade s programovým rozpočtom. Vyšlo to proste z podnetov našich vedúcich,
našich riaditeľov. Ja som zase odkázaná na to, kým si vedúci finančného oddelenia naozaj
dohodne investičné aktivity s vedúcimi a až potom na základe týchto ja podkladov zostavujem
tento materiál. Takže ja takisto sa k týmto informáciám dostávam týždeň pred finančnou
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komisiou. A zostavujem to dokopy. Pochybujem, že vy všetci máte komisie dva dni pred
zastupiteľstvom alebo tak, jak mala finančná, že by sa vám to dostalo do rúk. Takže, to je
jedna vec. Áno teda, povedala som, áno ten materiál sa môže dopĺňať, len by som bola
nerada, aby to bolo zase teraz a zase to budeme schvaľovať až vo februári. A okrem toho tieto
aktivity, ktoré tam navrhla pani Krištofová, sú tak veľkého charakteru, že to nie je len tak.
Proste to tam dať, zakomponovať behom, na základe jedného rokovania.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj, faktická.
P. Lidaj: Akčný plán má byť akčný plán. Nemá to byť zborník želaní a prianí. Ak my tam
nadefinujeme niektoré priority a ciele, ktoré sú a nenaplníme ich, tak potom naozaj
dosiahneme tie ukazovatele v mnohých týchto oblastiach žiadne. Že sme žiadne nedosiahli.
Takže, aj preto sú tam vlastne veci reálne, ktoré sú naozaj kryté tým finančným rozpočtom a
nie veci, ktoré v podstate vieme dopredu, že už sa nebudú dať zrealizovať. Možno tieto veci
sú úlohou preto, aby sme si zadefinovali ten dlhodobý cieľ a priority, ako hovorila aj pani
poslankyňa, ale nie už do tohto Akčného plánu.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ja sa chcem ešte opýtať na stanovisko finančnej komisie.
Pani Vyletelová, aké je vaše stanovisko komisie.
P. Vyletelová: Finančná komisia odporúča tento materiál schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme. A pán Hurban, mestská rada.
P. Hurban: Mestská rada tak isto odporúča schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ja by som túto diskusiu ukončil s tým, že do uznesenia
dám s pripomienkami, ktoré tu všetky zazneli. Čiže, predkladám návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Akčný plán mesta Senica na roky 2017 až 2019 s
uvedenými pripomienkami, ktoré tu odzneli. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Bude
hlasovať 20 poslancov.
Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujeme pani Melišovej, môže si sadnúť.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 395:
MsZ v Senici
schvaľuje
Akčný plán mesta Senica na roky 2017-2019 s pripomienkami.
H l a s o v a n i e: prítomných:20, za:11,proti:0,zdržal sa:8,nehlasoval:1, počet poslancov: 25
7. Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov.
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu č.7. Je to Územný plán mesta - návrh
zmien a doplnkov. Pamätáte si na minulom mestskom zastupiteľstve sme lokality
č.7,8,9,13,14 stiahli z programu s tým, že sa dneska k tomu vrátime. A po ďalšie, máme tam
novú lokalitu a novú žiadosť č.15. Ja by som vám navrhoval, že by nás vedúci oddelenia
najskôr oboznámil s lokalitou č.15. A potom by sme pristúpili k tým spomínaným, čo sme
odložili.
P. Šteffek, vedúci odboru MÚ: Dobrý deň prajem všetkým. Ostatné spomínané lokality boli
presunuté z posledného zastupiteľstva, tak by som vás oboznámil s tou novou. V podstate je
to lokalita označená ako 15. Žiadateľka je pani Viera Hrůzová z Čáčova. Pôvodné označenie
tohto regulačného bloku bolo B1 ako orná pôda. Žiada to na zmenu funkcie bývania, plochy
bývania v malopodlažnej zástavbe. Tu je vidieť predmetnú lokalitu, ktorá sa nachádza v
Čáčove. Je to ulička a cesta k tomu. Je to na okraji Čáčova. V podstate je to brané ako orná
pôda, ale poľnohospodársky upravovaná nie je alebo obhospodarovaná. Pozemok je
priplotený, slúži ako záhrada, teda s možnosťou výstavby rodinného domu. Bolo to
predmetom aj komisie stavebnej, v ktorom bolo konštatované, že tá hranica proste kopíruje
tak nelogicky tie konce pozemkov a záhrad, s tým, že by sa navrhlo ešte aj, dajme tomu tú
lokalitu, zrovnať v zmysle obrábania poľnohospodárskej pôdy.
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P. Grimm, primátor mesta: Aké bolo stanovisko Mestskej rady, pán Hurban? K tejto lokalite
15.
P. Hurban: Mestská rada tento návrh prerokovala, zobrala na vedomie a odporučila na
schválenie.
P. Grimm, primátor mesta: A pán vedúci, stanovisko Komisie pre výstavbu bolo?
P. Čonka.: Komisia odporúčala.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu - lokalite č.15.Nie je? Podávam
návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje. Ešte prepáčte, pán Sova.
P. Sova: Komisia podnikateľská to mala tiež v programe a odporúča schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujem za pripomienku. Takže podnikateľská aj
výstavby schválili, tak isto Mestská rada. Ešte pani Krištofová.
P. Krištofová: Životné prostredie odsúhlasilo tento návrh.
P. Grimm, primátor mesta: Tak isto. Takže môj návrh je takýto. Mestské zastupiteľstvo v
Senici schvaľuje navrhovanú zmenu funkčného využitia lokality č.15 podľa predloženého
návrhu. Môžete sa prezentovať. Bude hlasovať 21 poslancov. Nech sa páči, môžete hlasovať.
Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo, teda zmenu lokality č.15 a teda
môže ísť do procesu územného plánovania mesta. Pán vedúci poprosím, keby sme sa vrátili
najskôr k lokalite 7,8,9, žiadateľ spoločnosť DDK.
P. Šteffek, vedúci odboru MÚ: No, ja to len zopakujem. V podstate sa situácia žiadosti
nezmenila oproti poslednej. Bolo to odložené na toto zastupiteľstvo, tzn. že žiadateľ DDK
Slovakia Senica žiada pri lokalite č.7 zmenu funkčného využitia z funkcie plochy verejnej a
vyhradenej zelene, rozšírenie cintorína na funkciu plochy výroby fotovoltaickej elektrárne. V
podstate je to ochranné pásmo cintorína. Za predpokladu tých ďalších lokalít, že by bola
zrušená rezerva cintorína.
P. Grimm, primátor mesta: Aké bolo stanovisko Mestskej rady?
P. Hurban: Mestská rada zobrala na vedomie, prerokovala tento materiál a neodporúča
vlastne danú zmenu v územnom pláne, takže stiahnuť z rokovania, alebo resp. ponechať
pôvodný stav.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka. Výstavba.
P. Čonka: Stavebná komisia tento návrh neodporúča a trvá na zachovaní rezervy pre
vybudovanie cintorína.
P. Grimm, primátor mesta: Podnikateľská. Bolo to aj vo vašej?
P. Sova: Podnikateľská odporúča zachovať momentálny stav.
P. Grimm, primátor mesta: V Životnom prostredí to bolo?
P. Krištofová: My sme túto žiadosť mali predstavenú na komisii. Komisia napokon, aj keď
teda sme boli v oklieštenom množstve, že neviem, či sme vôbec boli uznášania schopní,
odporučila za istých podmienok. A jednou z tých podmienok bolo predložiť návrh na nové
územie cintorína.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, faktická, pán Švec.
P. Švec: Chcem sa len posnažiť o to, aby to bolo povedané nahlas to, čo sme si povedali pán
inžinier, že vlastne teda je rezerva cintorína, kde za daného stavu sa nebude pochovávať a
územie alebo ten pozemok patrí DDK a tí tam zase nebudú stavať. Áno? Taký je stav. Takže
sa to odsúva vlastne do budúcna tento problém.
P. Šteffek, vedúci odboru MÚ: V podstate územný plán je nadčasový. Územný plán nerieši
majetkové vzťahy k pozemkom, tzn. toto je zadefinované v územnom pláne vo verejnoprospešných stavbách. Ako som skúmal od prvého územného plánu, ktorý bol schválený, t.j.
z roku 1994, pri zmene v 2005 bola táto rezerva cintorína taktiež rešpektovaná a je to
nemenné do dnešného dňa, takže v územnom pláne je definícia ako rezerva cintorína. Vrátane
50 metrového ochranného pásma.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj, ešte faktická.
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P. Lidaj: Ja len faktickú, aj keď ešte nebola diskusia otvorená. Komisia bola uznášania
schopná vtedy. Boli tam 4 zo 7 a v podstate miešame teraz to, nový cintorín, lebo to je ten
ďalší návrh. Ja si myslím, že sme mali aj logicky začať najprv s tým návrhom, pretože od toho
sa odvíja úplne všetko ostatné. Základný návrh, aj keď teda nie je v tom poradovom čísle, je
to, či sa rezerva zruší alebo nezruší. Od toho závisí fotovoltaika a ďalšie tie ochranné pásma,
ktoré sú. Ale súhlasím, keď teda už mám slovo, s tým naozaj, aby sme pri tejto diskusii mali
na pamäti jedno. A to je to, že áno, je to možno logické, aby ten cintorín pokračoval tak, ako
je a samozrejme je tam infraštruktúra, je tam všetko to, čo má byť. Ale treba si povedať aj to,
že to nie je náš pozemok, o ktorom sme rozhodli. Je to právo mesta, územné plánovanie,
zadefinovať niektoré veci, ale aj keď sa neskúma ten pozemok, ja si myslím, že sme v situácii,
že síce tam nebudú stavať ani oni, ale ani my. A treba nájsť nejaké riešenie do budúcnosti a
povedať si: buď to teda vykúpime, alebo to odložíme na ďalšie generácie zastupiteľstva alebo
na niekoho. Takže treba podľa mňa si zadefinovať, že ako si ale ten súčasný stav, ktorý je, je
v podstate patová situácia.
P. Grimm, primátor mesta: Plynule sme vlastne prešli do diskusie, takže je otvorená. Pán
Sova.
P. Sova: Martin, výnimočne s tebou súhlasím. Je to patová alebo pätová situácia v tom, že
vlastne poslanci by mali dnes rozhodnúť, že či to zrušiť alebo nezrušiť. Už je to v médiách. Je
vyvíjaný nejaký tlak. Ja by som chcel povedať, čo si už povedal aj ty, že tie pozemky nie sú
mestské. Tie pozemky sú súkromné. To by som chcel akože upresniť. Nie je to DDK, je to
pán Ďurina. Na druhej strane, tá 13,14 je to cirkev rímskokatolícka. My sme teraz postavení
pred takú zvláštnu situáciu, že my teraz máme povedať, že buď áno alebo nie. Ale ja mám
teraz pred sebou také rozhodnutie, aby ma všetci počuli, z roku 2008, kedy už tá rezerva tam
bola. A to rozhodnutie je: Mesto Senica, všetko možné, náležitosti, podpísaný
primátor
Parízek : na výstavbu obchodnej zóny s parkoviskami a tá výstavba zahŕňa aj časť 8 a 9. Aj
by som sa chcel, stále sa pozerám dozadu, chcel by som sa opýtať aj pána Noska, že ako je
možné, že v roku 2009 také niečo bolo možné, že vlastne súhlasil Stavebný úrad s tým, že tam
by mohol byť Kaufland, áno? Lebo Kaufland sa potom presunul na Párovce. Takže, ja by som
najprv chcel sa opýtať pána Noska, že ako je možné, že vlastne súhlasil s tým, že to bolo
podpísané.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, dávam mu slovo. Nech sa páči.
P. Nosko: Vychádzalo sa v podstate z podkladov, ktoré boli predložené Stavebnému úradu na
schválenie. Čo bolo v tej situácii umiestnenia bolo to, že za terajšou hranicou pozemku, ako
je už rozšírený cintorín, bolo navrhnuté parkovisko. A tie budovy vlastné, toho obchodného
centra, boli až ďalej za ochranným pásmom, čo bola vlastne podmienka aj Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, že to musí byť 50 metrov od, teda až za ochranným pásmom.
S tým teda, že to parkovisko bolo uvažované nie len pre tú obchodnú zónu, ale aj pre
cintorín.
P. Sova: No dobre, ale bavíme sa o čísle 8, ktorá teraz je ochranná zóna.
P. Nosko: Vtedy to bolo na tej situácii nakreslené tak, že rozšírenie cintorína je len sedmička.
P. Sova: Ja si myslím pán Nosko, že to bolo úplne ináč. Teraz nás staviate do situácie
poslancov, že vy, keď to schválite, budete najhorší v Senici.
P. Hutta: Ja chcem ešte povedať.
P. Sova: Lebo nebude sa mať kde pochovávať za nejakých 20 alebo 30 rokov. A keby sa to
schválilo vtedy, keby tam došiel investor, ktorý potom prišiel na Párovce, tak teraz by tam
bol obchodný dom Kaufland, boli by tam parkoviská a čo by sme teraz riešili?
P. Grimm.: Pán Hutta, nech sa páči.
P. Nosko: Ja už neviem čo k tomu. Proste to rozhodnutie momentálne nie je platné, pretože
stratilo platnosť v roku 2010.
P. Hutta: Na rokovaní Mestskej rady, aj na našom klube, boli pozvaní páni, ktorí zastupujú
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majiteľov oboch pozemkov - pán Kubík aj pán Šimek. Tam vysvetľovali situáciu. Padli tam
také názory aj proti aj za, ale nakoniec takisto aj náš klub bude asi odporúčať zachovať
súčasný stav s tým, že odporučí vedeniu mesta, aby sa venovalo tejto téme, aby pozvalo
obidvoch majiteľov pozemkov na rokovanie a skúsilo navrhnúť poslaneckému zboru nejaké
možnosti riešenia, ktoré by boli priechodné. Pretože, tu sa budeme baviť zasa, ako som
hovoril minulé rokovanie zastupiteľstva, dve hodiny o veciach, ku ktorým nedokážeme
zaujať stanovisko jednoznačné. Preto by som odporúčal, aby sme ukončili tú diskusiu, aby
skúsilo vedenie mesta pozvať obidvoch majiteľov pozemkov a skúsilo sa s nimi dohodnúť na
nejakom priechodnom riešení.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj.
P. Lidaj: Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja si myslím práveže, my sme už rokovali o týchto
veciach veľmi veľa veľakrát aj medzi poslancami, buďto mnohí neprišli alebo to boli také
rôzne rozporuplné rokovania. V minulosti Mestská rada rozhodla o tom, že teda tú rezervu
zrušiť, aj komisie niektoré. Teraz sa to stanovisko zmenilo. Nesúhlasilo sa len s fotovoltaikou.
A zrazu proste tu prišlo k diametrálnemu otočeniu. A čiže také divné. Je tu riešenie, to je. A
poďme o ňom diskutovať, aby aj občania možno videli, že naozaj o čom to je, aby niekto
naozaj tak, ako povedal Roman, teraz s tebou súhlasím, že niekto sa tu snaží povedať, že my
chceme zabrániť tomu, aby sa tu pochovávalo. Tak to nie je. A ja keď som hovoril tú
informáciu, že 50 až 70 rokov, tak to tiež nie je. Pretože, ak si pozrieme ten vývoj, tak to tak
zhruba na tej kocke zvrchu vychádza 20 rokov. Čiže treba povedať: my dneska rezervu máme,
ale máme ju len na papieri. Takže reálne, v podstate, ak by sme boli dneska v situácii, že tam
je voľných miest na 2 týždne, tak my nebudeme mať kde o 2 týždne pochovávať. A môžeme
naozaj to alibisticky hodiť a odsúvať do budúcnosti, ale si treba povedať to, aký bol výstup z
Komisie pre životné prostredie, kde bolo povedané: odporúčame tú rezervu zrušiť, ale
zároveň, aby Mestský úrad pristúpil k hľadaniu novej lokality, kde bude treba jednak
vysporiadať majetkové veci dopredu, uskutočniť hydrogeologický prieskum a archeologický a
všetky tieto povoľovačky, EÚ a podobné veci, čo môže trvať približne 10 rokov, možno 15.
Ale začnime sa tomu venovať už teraz. Takže, k tomu treba povedať len toľko, že tú diskusiu
začnime a nerobme tie alibi alebo to nechajme na vojnu právnikov, pretože tie názory sú
tu rôzne, ale v každom prípade tá komisia povedala k tejto veci toľko. Ešte by som chcel
dodať, že tak isto komisia odporučila výstavbu fotovoltaiky z dôvodu, ak sa tam postaví
nejaký nepriehľadný gaviónový plot, ktorý zabezpečí teda, aby vizuálne nebolo rušené a tá
fotovoltaika zabezpečí to, že tam naozaj to ochranné pásmo vedľa cintorína bude plniť svoj
účel. Nebude tam nič vidieť, ak tam bude plot a nebude tam možnosť ani prístup nejakých
rušivých momentov, ak tam bude prebiehať nejaký pietny akt, obrad, tak tá fotovoltaika je
naozaj potichu a zabezpečí to odhlučnenie toho cintorína, čo by malo byť zmysel toho
ochranného pásma.
P. Grimm, primátor mesta: Budeme pokračovať v diskusii, ale ja len chcem upozorniť, že sú
aj pozvaní zástupcovia, teda žiadatelia o tieto zmeny. Takže sme im sľúbili, že môžu
prezentovať svoje názory, tak potom by som ich chcel osloviť. Pani Wágnerová najskôr.
P. Wágnerová: Už teraz tomu nerozumiem, čo tu niektorí hovoríte. Do akej my sme dostali
niekoho patovej situácie? Veď v 2005 roku tam bolo ochranné pásmo a v 2006 roku to išli
kúpiť. Tak tí páni, ktorí to išli kúpiť, tak si mali asi preveriť, či tam je ochranné pásmo. A pán
Lidaj, Vám sa divím, tak staviate tu všetko na Komisii životného prostredia, kde boli 4
zúčastnení. Čo bolo, ja neviem, náš klub, druhý klub to odporučil, teda neodporučil, áno,
neodporučil to a staviate na Komisii životného prostredia, kde boli 4 a pýtam sa ešte, aká
patová situácia? V 2005 roku bolo ochranné pásmo, v 2006 to išli kupovať. Ja keď si idem
niečo kupovať, tak asi si mám preveriť, či tam nie je nejaký problém a teraz čo? Teraz my
sme to spôsobili, ten problém?
P. Lidaj: Nie, práveže sme ho nespôsobili.
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P. Wágnerová: A ja ho mám ísť teraz riešiť? Aj my ten a ten cintorín, to ochranné pásmo, by
tam malo byť. Čo chcete robiť, ďalší cintorín niekde v Senici, niekde inde?
P. Lidaj: Pani inžinierka, ja som sa neodvolával na to, ale ja som povedal, že podľa mňa je ten
výstup z tej Komisie celkom rozumný. My sme to nespôsobili, tú situáciu, to je pravda. Na
druhej strane ona tu teraz takto je. A ten proces určite trvá dlhšie, ale veď to povie niekto
druhý.
P. Grimm: Pán Džačovský.
P. Džačovský: Áno, teraz by som sa v rámci tohto naozaj pripojil k tomu, že tá patová
situácia je v tom, že aj keď máme rezervu papierovo, reálne ju skutočne nemáme. To
znamená, že kým nevykúpime pozemky, tak akým spôsobom toto chceme riešiť. Takže to
riešiť nebudeme. Tzn. naozaj a tu osobne som sa pýtal, lebo na poslednom zastupiteľstve sme
to odročovali, že aby teraz bolo nejaké stretnutie medzi vedením mesta a vlastníkmi. Neviem,
či vôbec prebehlo. Ja mám informáciu, keď sme sa v pondelok rozprávali na klube, že teda
nebol nikto z vlastníkov vraj ani pozvaný, ani nerokovali, lebo naozaj, pustiť teraz rezervu
a potom ísť niečo hľadať, je problém.
P. Grimm, primátor mesta: Chcem Vás zastaviť. Boli pozvaní. Aj rokovanie bolo. Neviem,
kto Vám dáva také informácie.
P. Džačovský: Od osôb, ktoré teda zastupujú vlastníkov tvrdili, že nie, ale nevadí. Čo sa týka
tohto, je potrebné hľadať systém, ktorý bude efektívny a reálne teda zabezpečí danú rezervu,
tzn. či už to bude vykúpením daných pozemkov alebo teda hľadaním nového cintorína. Iné
riešenie zatiaľ nie je tu. To znamená, je potrebné buď výkup pozemkov, samozrejme dneska
som počul už, že ponuka na výkup tu bola, čo sa týka od pána Ďurinu, vraj na mestský úrad
prišla včera za cenu, ktorá je v rámci stavebných pozemkov a nie za cenu, ktorá je buď
ornou pôdou alebo teda v rámci týchto vecí. Ale neviem presnú tu sumu. Nevidel som tú
ponuku alebo ten návrh, čo pán Ďurina poslal. Ale teda je potrebné hľadať naozaj to riešenie,
ktoré bude reálne, pretože pokiaľ iba máme zachovať papierovo rezervu a reálne sa k
tomu nikto nebude venovať, tak to nemá efekt a v konečnom dôsledku budeme zase potom
za 5-10 rokov hľadať rýchle riešenie, pretože naozaj vybudovanie cintorína nie je otázka roka,
ani dvoch. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Pán Džačovský vlastne povedal to, čo som chcel povedať ja. Myslím si, že ak by
prebehlo nejaké rokovanie a s nejakými výsledkami, ktoré by nám napovedali nejaké
možnosti, že sa dokážem rozhodnúť správne, tak zahlasujem. Ale v tomto prípade nemôžem
hlasovať, keďže tie ďalšie varianty neexistujú.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova.
P. Sova: Ja už ani neviem, čo som chcel povedať. Ale, to som len tak odľahčil. Jedna vec je
taká, že keď si pozriete tú A6, tak vlastne cirkev už tú rezervu posunula trošku do toho
nového cintorína, áno? To bolo zámenou za pozemok, ktorý vlastne zamenila s mestom pod
novým kostolom. Takže nejaký ústupok relatívny tu je, áno, zo strany cirkvi. A stále mi na
tom vadí, či je to DDK, v zátvorke pán Ďurina alebo či je to cirkev. Dať niekomu ťarchu,
určitú ťarchu na pozemok, tak keby mne dali na pozemok v Senici, ktorý tu nemám skoro
žiadny, že tam bude studňa alebo tam ja neviem, čo bude. Zdá sa mi to veľmi zvláštne
a veľmi čudné, takže neviem v tomto prípade, že akým spôsobom to vyriešiť. Uberáme
možnosť týmto subjektom na manipuláciu so svojimi vlastnými pozemkami, áno? S tým, že
sme tam dali nejakú ťarchu a toto je pre mňa dosť veľký problém, že v 2008 mesto vydá
rozhodnutie, že sa tam môže stavať. Pritom je tam rezerva cintorína. Tu mám doklad. Rezerva
cintorína neplatí. Či to bol pán Parízek, či to bol pán Fordinál, či to bol neviem kto vtedy, pán
Nosko. Podpísali to, súhlasili s tým. Toto je pre mňa problém.
P. Šteffek: Jedna vec je, že rozhodnúť sa musí nejakým spôsobom, lebo keď sa nebude
rokovať, ostane buď status quo jak je to doteraz a nič sa nezmení. To znamená, že treba sa
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rozhodnúť.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj má faktickú.
P. Lidaj: Ja som chcel len dodať k tomu, tá cena nejaká, ktorá je, do tej treba zvážiť, či
náhodou vybudovanie niečoho nového nebude mať rovnaké náklady na meter štvorcový ako
za to, čo budeme odkupovať. Ale v podstate ide o jednu vec. Naozaj odložiť to. Dajme aspoň
smer. Zadajme si cestu alebo víziu alebo niečo si povedzme. Áno, kľudne môžeme rokovať,
ale v konečnom dôsledku závisí od nás poslancov všetkých, že kto čo bude nakoniec. Takže,
ak si povieme, že v poriadku, lebo je to najlogickejšie riešenie, tak povedzme: chceme to
odkúpiť. Dajme to, povedzme si, do rozpočtu niektorého roka. Dáme splátkový kalendár.
S týmto mandátom, ak pôjdeme do rokovania, je to v poriadku. Ale my môžeme rokovať, ja
neviem koľko mesiacov, potom sa tam príde s nejakým konkrétnym návrhom, ktorý sa proste
zruší. Povie sa teda nie a je to drahé a tak ďalej. Určite proste treba si naliať čistého vína, že
teraz je to tak, že tam proste nebudú ani oni stavať, ale ani my. A tú situáciu treba vyriešiť,
lebo naše deti, vnuci sa možno budú jedného dňa chytať za hlavu, že vtedy ste to odložili
a hodili na niekoho iného.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kalman.
P. Kalman: No, rozprávame sa tu o víziách, ku ktorým nemám žiadne podklady. To je to, čo
povedal pán Hutta. To je to, čo hovorí pani Wágnerová. Je úplne zbytočné sa teraz o tom
rozprávať. Čo sa týka toho, že či tam je nejaká ťarcha alebo nie je. Je to verejný záujem. Ten
je nad tým, čo si ktokoľvek z vlastníkov povie, alebo nepovie. Je svätá pravda to, čo povedala
pani Wágnerová. Kupovali to za stavu, o ktorom vedeli. A ja si myslím, nechcem dať návrh
na ukončenie debaty, to nikdy som si povedal, že to nikdy nedám v tomto zastupiteľstve, ale
jednoducho točíme sa teraz za chvostom stále dokola a bez toho, aby nám dané vedenie
povedalo: za takýchto podmienok môžeme odtiaľ odísť, bude nás to stáť toľko a toľko peňazí.
Znovu ste to dali na rokovanie. Sťahovať to neviem, či je zmysluplné. Dajte hlasovať, prosím
vás. To je asi všetko. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka.
P. Čonka: Ja by som iba rád tlmočil stanovisko našej komisie stavebnej. Náš výstup je taký
vlastne, že je to v niekoľkých bodoch. Prvý bod je ten termín nadobudnutia toho pozemku.
Druhý bod je ten, že táto existujúca rezerva je vážne nedostatočná. Povedzme si, ako to je.
Tretia vec je tá, že mesto dáva prostriedky na šport, na kultúru, na školstvo, na všetko. Prečo
by nemohlo dať aj nejaké prostriedky na cintorín? Ďalšia vec logická, urbanistická,
architektonická. Prečo sa bavíme o nejakom druhom cintoríne, druhom Dome smútku, keď
máme takýto krásny obdĺžnik v tom územnom pláne namyslený. A ďalšia vec, my ako
poslanci, ja neviem, ako by som toto vysvetlil svojim voličom, že vlastne Seničania od
nejakého roku by sa mali pochovávať v Čáčove? Alebo niekde inde? To je všetko.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova, nech sa páči.
P. Sova: No tak ako že v Čáčove je pľacu dosť, habadej.Tu mám ďalší materiál, parcela, list
vlastníctva 2350,skoro 3 hektáre tam boli voľného, takže tam by až taký problém nebol. Ale
keby som keby som išiel už keď vyprávam o tých zmenách, tak realizátorom projektu bola b
firma Dipa, pána Danada, ktorý vtedy samozrejme že spracoval všetky materiály a teraz
zrazu je proti. Takže iba to. Pľacu je dosť, aj v Čáčove, aj v Kunove. Ale nemám s tým
problém. Vykúpme to, jak mesto to vykúpme. Ponúknime sumu 30 euro za meter štvorcový.
Podľa mňa reálna suma . Či bude akceptovaná alebo nebude akceptovaná, to už je ďalšia vec.
P. Grimm, primátor mesta: Ak dovolíte, ja pozvem k mikrofónu pána Ďurinu.
P. Ďurina: Vážený pane primátore, vážené vedení města, pani poslankyně, páni poslanci.
Děkuju za možnost tady na tomto fóru vystoupit. Vážim si toho, že přestože ty diskuze
jsou složité, tak že jste si našli čas a dali prostor i mně, jako vlastníkovi pozemku, protože,
samozřejmě, si myslím, že hodně rozumných názorů už tady padlo, takže nebudu to opakovat.
Ja si myslím, že základní motto celého toho stavu je, že je to opravdu patová situace. To
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znamená, že prostě je to tak, že sice momentálně, v podstatě nebude to benefitem nikoho.
Ani nás, ani vás. Samozřejmě si tady pani Wágnerová spoměla, že jsme to koupili v nějakém
stavu. Ono to nebylo tak jednoduché. Ty jednání s církvi se vedli delší dobu. Na druhou
stranu, ptám se dneska, proč bývalé vedení ten pozemek nekoupilo pro sebe? Když tam teda
mělo prostě tu rezervu plánovanou. Prostě, když církev byla ochotná ten pozemek prodat,
protože v té době nebyl žádný problém se s církví dohodnout a tu naší parcelu posunout
prostě o 100 metrů , prostě směrem ven ze Senice. Takže, jako ale já si myslím, že nemá
cenu se vracet do toho, co bylo v roce 2004, 5,6,8. Samozřejmě, jak to tady řekl i pán Lidaj,
potom to je otázka pro právniky, jo, jestli někdo něco vydal nějaké rozhodnutí, kterým nějaké
práva potvrdil a následně prostě vlastně došlo k tomu, že tá práva se nebudou moct uplatnit
z nějakého duvodu, byť souhlasím s panem Noskem, že právě proto, že investor v té době
v roce 2008-9 vlastně změnil svuj plán a vlastně přesunul tu lokalitu vlastně na Párovce, která
se mu zdala nakonec lepší, než lokalita tady u cintorína. Tak vlastně došlo k tomu, že
stavební, nebo územní rozhodnutí, které bylo vydáno, v podstatě propadlo. Bylo jednou ještě
prodlouženo, pokud se nemýlim, protože jsme pořád hledali alternativu. Bohužel prostě
samozřejmě Senica asi není tak velká, aby tady mohli být tři velké supermarkety, takže
vlastně ten stav, který dneska je, je takový, jaký je. Proto jsme vlastně iniciovali, protože
vlastně původně v tom územním plánu byla zóna podnikatelská. Tzn. byli tam prostě
obchodní plochy. Proto jsme iniciovali vlastně A15, pokud se nepletu, změnu vlastně na
smíšenou, tzn. prostě plochy bydlení a plochy obchodní. Takže, to bylo ještě na pořadu
vlastně minulého zastupitelstva, nebo minulého prostě vedení města. Takže svým spůsobem
jsme přišli k tomu názoru, že do centra města patří bydlení. Pokuď tam teda nemůže být
obchod, z nějakého důvodu, tak myslím si, že bydlení je logické využití pozemků v centru
města, protože vzdušnou čarou je to z náměstí pár set metrů. Samozřejmě a důkaz toho, že
občané na to reagují pozitivně, je to, že tu první etapu, ktorá vlastně reprezentovala, nebo
reprezentuje 26 rodinných domů, máme celou zarezervovanou. Tzn. nám se podařilo
v podstatě ty rezervace prostě uplatnit během řádově tři měsíců. Tzn., že je vidět, že i po této
stránce a mluvíme samozřejmě s lidma, kteří v podstatě by chtěli i ten zbytek. Těch domů
tam bylo plánovaných 46. Samozřejmě za předpokladu, že by došlo k tomu, co jsme tady
nějakým způsobem nebo prostě co navrhujeme, tzn. prostě ke zrušení rezervy cintorína.
Samozřejmě, my jsme v medzičase, abych uvedl na pravou míru, že jsme opravdu byli
pozvání na všecky odborné komise, na všech jednáních jsme se taky účastnili. Byli jsme taky
pozvání na Městskou radu, v podstatě
osoba pana Šimka, který vlastně je u nás
projektovým manažerem a má tuto záležitost na starosti, tak v podstatě
měla za úkol
prezentovat v odborných komisích a komukoliv, kdo by se na to zeptal prostě ten záměr a
jeho, řekněme benefity a to, co samozřejmě vidíme jako , proč to vlastně navrhujeme.
Faktem je, že jsou tady vlastně, ja vidím dokonce né dvě možnosti, vidím ještě tři možnosti.
Jako protože já se netejím tím, my jsme podnikatelský subjekt, který z principu je určený
k tomu, aby zveleboval svůj majetek, aby v podstatě nějakým spůsobem vydělával prostě
peníze, platil daně, prostě zeměstnával lidi, prostě a tak dál. Takže my chceme samozřejmě
také tímto záměrem nějakým spůsobem přinést do Senice další obecní daně, možná nové
obyvatelé, prostě kteří zase budou platit daně z příjmu a tak dál a tak dál. Určitě nemusím
nikomu z vás, jste tady všichni vzdělani a inteligentni lidi vysvětlovatnové výstavby
a nového vlastně bloku bydlení, který jsme tam navrhovali. Samozřejmě, pakliže by nedošlo
z vaší straně k podpoře toho našeho záměru, na což máte svaté právo. Ja si myslím, že tady
pán Štefek to řekl velice pravdivě, ale bohužel ten paradox, že při územním plánování nikdo
nebere v potaz vlastnické vztahy. To si myslím, že je vůbec základní akciom a nesmysl, na
který územní plánování naráží na Slovensku, v Čechách, prostě všude. Jak říka, jak to tady
padlo prostě od pana Sovy třeba, vy tam máte něco co tam nechcete a co chcete tam mít
nemůžete. Prostě protože územní plánování se rozhodlo. Takže, já si myslím, že skusme se
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pokusit ten pat odstranit. Samozřejmě, pro nás je to majetek, který má nějakou tržní hodnotu,
proto jsem taky v podstatě na základě právě jednání s vedením města řekl dobře, no tak když
to teda v podstatě nejde tímto směrem, no tak skusme tento pozemek nabídnout k prodeji.
Stalo se, zadefinovali jsme prostě přibližný rozsah, protože ten by samozřejmě musel být
určený geometrickým plánem, zadefinovali jsme jednotkovou cenu. Koneckonců, není to
žádne tajemství. Ta jednotková cena je identická jako ta, kterou v podstatě nabízíme v té
lokalitě Slunečnicová, která má dneska vydané pravomocné územní rozhodnutí. Tzn. proto
tam došlo k ceně, která mnohé z vás může šokovat, ale je to 80 euro. Na druhé straně je tady
otázka prostě dalšího nakládání s tím pozemkem, protože jak jsme se bavili s právním
zástupcem církve, indikovali jsme ze strany církve neochotu ty pozemky prodávat. To
znamená, že prostě u církve ještě navíc narážíte na to, že nejenom, že jste jim tam dali tú
ťarchu v podstatě nějakého veřejného zájmu, ale eště vám to ani nebudou chtít prodat,
protože prostě církev momentálně má doktrínu neprodávat. Protože je otázka, jak se vyvine
odluka církvi od státu a tak dál a tak dál. Takže v podstatě to je další věc. My tu aspoň tu
ochotu prodat máme. To znamená, to vám nabízíme jako možnost prostě ten pozemek kupit.
Samozřejmě, je tady ještě třetí varianta, poněkud absurdní, která mně napadla, víceméně ,
když taky prostě už sedím chvilku a poslouchám. Proč by ten cintorín mněl být obecní?
Možná bude soukromí. Možná ho tam uděláme my, jako jo prostě. Pakliže tam máte prostě
jako pakliže tam v podstatě je pozemek, který nám říka, pane, já v podstatě to rozparceluju na
nevím kolik, teď si vymyslím tisíc, prostě jako míst prostě pro hroby a začnem je prodávat
jako prostě a zjistíme, jak to vypadá jako jo prostě. Protože samozřejmě ono je to takový
paradox, já jsem si dělal určitý monitoring, jak to funguje v Evropě a v podstatě není to tak
jednoduché mít hřbitov. Jako v tom slova zmyslu prostě a vy už jste tady vlastně tu práci
udělali za nás. Jako to bývalé vedení města schválilo, že tam ten hřbitov má být. Je to na
našem pozemku, no tak zkusme tu nevýhodu otočit ve výhodu. Ale to je pro mně trošku
absurdní řešení, protože si myslím, že samozřejmě ta péče o tento typ prostě zařízení patří
nepochybně pod město, patří pod technické služby anebo prostě orgány města. Na druhé
straně, i my se o to dokážeme postarat. Taky dokážu postavit krásnou stěnu, vysadit zeleň,
prostě udělat chodníčky, prostě navíc samozřejmě chtěl bych jěště říct, že v té ceně, kterou
jsme nabízeli, není jenom čistý pozemek. My jsme nabízeli kompletní infrastrukturu, protože
ti z vás, kteří nějakým spůsobem, speciálně třeba pán Štefek anebo prostě
Stavební úřad
ví, co obsahuje to územní rozhodnutí, které je dneska vydané a které je pravomocné. Je tam
přístupová komunikace, která nebude stát málo peněz, jsou tam chodníky, veřejné osvětlení,
je tam
vybudovaná, nebo bude vybudovaná přípojka, je schválená přípojka vodovodu,
elektřiny, kanalizace, tzn., že vlastně vy by jste došli prostě né k pozemku, ale tady to někdo
řekl, že to není pozemek. To není pole, to je pozemek, který v podstatě má charakter
pozemku v podstatě zasíťovaného, který má charakter pozemku prostě k dalšímu využití
okamžitě připraveného. A my jsme v tomto ochotni vám jít naproti. Takže já jako rozhodně
nikomu z vás nedávam za zlé, že prostě chcete obhajovat zájmy občanů a řekněte nechcete vy
být ti, kteří zvedněte ruku za to, že se nebude mít kde pochovávat. Přiznám se, ja nejsem ze
Senice, pracuju tady sice prostě od roku 92, ale prostě nevím, proč nemůžou Seničani se
pochovávat v Čáčově ,jako jó prostě když je tam místo, jak tady padlo prostě jestli je to jako
nepřijatelné, že ta zem je nějaká horší prostě ale to je věc, kterou samozřejmě jako já
nedokážu posoudit. Takže já vás jenom prosím, zvažte, protože to, co říka pán Lidaj,
odsouváním toho problému donekonečna nic neřešíme a samozřejmě zase to neberte
v žádnem případě ve zlém, já jsme daleko toho, abych vám jakkoli na vás tlačil nebo prostě
jako, ale svým spůsobem se tým majetkem nebudeme moct nakládat, no tak budeme hledat
cesty, jak s ním moct nakládat jako jó prostě. Protože samozřejmě si myslíme, že celý ten
vývoj byl nešťastný a samozřejmě ta chyba se stala za bývaléhé vedení města, že si ten
pozemek nekoupilo, protože v té době ho mohlo mít za 20 euro? Který se téhdy prodával

29
prostě. Takže mohli ho mít za 20 euro, dneska prostě samozřejmě od roku 2006 do roku 2016
obecně ceny nemovitostí stoupli, proto dneska tá cena je 80 euro. Možná za rok, za dva ta
cena bude 90, možná sto jako jó prostě. Ale proto si myslím, že čím dřív ten problém
vyřešíte, tím lépe pro všechny. Samozřejmě, já bych byl velice rád a byl bych šťastný, kdyby
jste ten náš záměr podpořili. Pokuď vám to bráni vaše svědomí, vztah k vašim voličům,
v podstatě budu to respektovat. Na druhé straně vy zase respektujte, že já udělám všechno
proto, aby jsme svoje zájmy ochránili. Takže tolik asi k tomu jako jó. Ja rád vám zodpovím
jakoukoli otázku, v podstatě jestli na mně cokoli máte, ja rád se k tomu vyjadřím.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Ja chcem len konštatovať, už tu zaznelo strašne moc informácií. Ja sa nechám spáliť
a poviem manželke, nech ma rozsype na nejakom príjemnom mieste asi.
P. Ďurina: Takže samozřejmě já nevím jaký je vůbec řekněme povedzme ten formální řád,
jestli budete dneska hlasovat, nebo to zase se odsune, což už se stalo vlastně před měsícem
s odkazem na to, že nebyl dostatek informací, že neměli komise možnost se s tím seznámit.
Samozřejmě, těší nás podpora Komise pro životní prostředí. Překvapuje mně, že je třeba
Komise stavební v podstatě, která by měla prostě dbát na už to slovo stavebnina na stavění
prostě jako nechce tam stavět jako jó. Samozřejmě, protože nebude tam nic. Nebude tam ani
to, ani to. Bude to k ničemu. Samozřejmě paralerně půjde nějaký prostě právní proces, který
bude se snažit, aby jsme to nějak vyřešili. Ale myslím si, že jako nejlepší varianta je, pokuď
vám bráni svědomí schválit náš záměr, tak si to kupte. Ideální stav jako. Ideální stav. My jsme
nabídli, nebo já jsme nabídl jako vlastník, splátkový kalendář, vybudování síti, infrastruktury,
přístupové komunikace, prostě to jsou všechno prostě poměrně velké peníze a uděláme to
opravdu na takové úrovni, aby v podstatě to respektovalo v podstatě tu kvalitu toho území.
Jsme schopni k tomu ještě obrazne řečeno prostě nabídnout nějaké další výhody, třeba že se
případně postaví ta bodová zeď. Prostě máme na to prostředky, nemusí město do toho ty
peníze dávat teď hned. Může se to řešit prostě nějak časem. Máme na to kapacity, ať už
lidské, strojní. Takže v dané situaci nechám to na vás. Jako ale i tak si velice vážim toho, že
jste mně umožnili tady vůbec k vám vystoupit, protože je to poprvé za těch 24 let, co tady
pracuju, co jsem měl možnost být před zastupitelstvem, takže děkuju.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová ešte.
P. Wágnerová: Ja len takú faktickú pripomienku, pán Ďurina. Vy tu zastupujete len svoj
podnikateľský biznis, okay, preto ste podnikateľ. A ľudí, ktorých by tam bolo možno 20, 30
domov postavených, alebo neviem koľko. Ale my tu zastupujeme väčšinu ľudí, ktorí chcú byť
pochovaní v Senici, takže prosím Vás pekne, berte to aj tak, že to není také jednoduché
rozhodnutie.
P. Ďurina: Paní Wágnerová, čestné slovo já to respektuju.
P. Wágnerová: Takže tieto presviedčania a doporučovania, že by mal byť v Čáčove, to ani asi
do vašich úst nepatrí dobre?
P. Ďurina: Ne, ne, ne, já jsem to jenom řekl, protože tady bylo, že teďka se bude do Čáčova
investovat. To jsem taky slyšel, opravovat se bude Dom smutku a tak dál. Padlo tady, že jsou
tam tři hektary volné plochy, tak mně napadalo, že vlastně něco máte, co můžete využít, je to
vaše.
P. Wágnerová: Tak to už nechajte na nás dobre?
P. Ďurina: V pořádku. Možná se tady projevil ten můj podnikatelský duch, že když něco
mám, tak se to snažím využít jako jo prostě. Ale samozřejmě je to na vás. Je to vaše svaté
právo rozhodnout ve vašem zájmu vašich voličů a vašich občanů. Já to beru.
P. Grimm, primátor mesta: Až dovolíte, ja na sekundu do toho vstúpim. Dneska sme
zaevidovali v porte, keď sa pýtate na tie rokovania, ja o chvíľu položím tie dve základné
otázky pánovi Ďurinovi, možno vám to pomôže. Navrhujeme vám predajnú sumu 80 eur za
meter štvorcový, teda celkovo za milión štyristoštyridsaťtisíc eur. Som ochotný pristúpiť na
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postupné splácanie ceny za tento pozemok a to na dobu 5 rokov od podpisu kúpnej zmluvy
bez ďalšieho úročenia v priebehu splácania. Preto to nemáte na stoloch, ale moje otázky
znejú inakšie. Pán Ďurina, vy ste požiadali o zmenu územného plánu na voltaiku. Medzitým
nám ponúkate pozemok na rezervu cintorína na odpredaj. Čiže, chcete zmenu alebo odpredaj
pozemku?
P. Ďurina: Pane primátor, rád odpovím. Jak jsem to tady řekl, ono to možná zaznelo možno
trošku v té jaksi v té překotnosti té diskuse. Určitě naše priorita je změna tak, jak jsme ji
navrhli. Tzn. prostě zrušit rezervu prostě na cintoríne, která tam dneska je, ochranné pásmo
stávajícího nového cintorína využít jako fotovoltaiku, což je perfektní možnost odblokovat
prostě hluk, prach, prostě a všechno z vlastně od toho nového cintorína a možnost postavit
dalších 20 rodinných domů, tak jak jsou vlastně v nějaké studii, kterou jsme spracovali,
kterou koneckonců se na ni můžete podívat na našem internetu. My jsme se tím nějak netajili.
To nebolo žádná tajná akce prostě, protože jsme předpokládali, že získame tú podporu.
Samozřejmě, když jsme viděli v průběhu toho jednání, že v komisích tá podpora, řekněme,
byla pouze v životním prostředí a potom v těch ostatních už nebyla, některé poslanecké kluby,
konkrétně prostě poslanecký klub pana Hutty spíš prostě taky inklinoval k tomu: asi radši to
tak nechat tak, jak to je, tak samozřejmě proto právě na základě nějakého kvázi jakoby jako
alternativu jsme prostě přišli s tímto návrhem. Takže samozřejmě toto proto jsme to taky
samozřejmě tam dali a dali jsme tam takovou větičku: Prosíme o projednání. Samozřejmě
vychází to z toho, že ten náš primární záměr, který je pro nás nejzajímavější, nebude
schválený. Což by nás mrzelo, ale přesto chceme vám demonstrovat, že tu patovost chceme
odstranit. Takže proto se tady objevil aj návrh, protože si myslím, že když se říka A, mělo by
se říct i to B. Takže, aby jste měli v podstatě jakýsi jakousi indikaci, co by mohlo být to B.
Takže, proto jsme to dali. Takže odpověď, ještě jednou, jaksi koncentrovaná: Ano, prosíme o
schválení změn 6 a 7 ochranné pásmo fotovoltaika, zrušení rezervy cintorína, tzn. umožnění
výstavby 20 rodinných domů. V podstatě v etapě Slunečnicová 2.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme pán Ďurina. Ešte faktická pán Lidaj.
P. Lidaj: Ja len stručne sa chcem spýtať. Je tu možnosť rokovať, možno o splátkach na dlhšie
obdobie, lebo ten rozpočet, ktorý máme, tak asi 5 rokov pri tej sume neviem, či je reálnejšie,
ale to je možno vec tých diskusií a tých rokovaní. Ale ja chcem povedať len jedno. Všetci z
nás chápem , aj je to vlastne jednoduchá vec, nechceme blokovať niekoho možno majetok,
ktorý je vo vlastníctve, ak by sme boli v koži toho, že nám cez záhradu ide niečo podobné, tak
možno by sme ho chápali, možno ho aj chápeme, bojíme sa to povedať. Ale zároveň
nechceme nikto byť tí, ktorí pochovajú cintorín. Takže je to asi skôr politické rozhodnutie a
budeme musieť v tom nejako nájsť tú situáciu, ale nevieme to teda stiahnuť alebo prerokovať
zase alebo ja neviem, čo nabudúce . Asi tá diskusia už teraz naozaj nikam nepôjde, lebo sme
rozhodnutí.
P. Ďurina: V podstatě jako z hlediska technikálií, tzn. jak ten potenciální obchod udělat se
určitě dá bavit o všem. Koneckonců, ti z vás, kteří buďto mně znají osobně anebo z doslechu
víte, že my jsme vždycky se snažili město podporovat všemožným spůsobem - finančne,
prostě personálně, z hlediska podpory sportu, myslím si, že jsme tady v podstatě jeden z
největších podporovatelů. Prostě, ať už to byl hokej, ať už to byl volejbal, v podstatě v
poslední době podporovala se kulturní aktivita, já nevím, svého času centrum volného času
atd atd. Takže my rozhodně nejsme ti, kteří by tady stáli s nateženýma dlaněma a říkali město
dávej, já po vás něco chci. Já momentálně po vás nic nechci. Já prostě jenom chci, abych
mohol nakládat se svým majetkem. Prosím vás o to. Samozřejmě, pokud ta možnost není a
pokud vaše svědomí to nedovolí, pojďme se bavit o tom prodeji. Takže, tady panu Lidajovi
odpovím: Ano, určitě ta možnost nějakého upravení těch podmínek je určitě možná. V tom
bych asi neviděl nějaký zásadný problém. A to už jenom proto, že chceme, jako jsme to dělali
24 let, jít městu Senica nějakým spůsobem naproti, být pozitivní, proaktivní a ne si postavit
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hlavu a říct, že tak to bude a jinak to nebude. Nikdy jsme neměli tento spůsob jednání ve
zvyku a proto se snažíme nabízet alternativy, kompromisy. Takže pokud je, řekněme třeba,
delší splácení je ta cesta, pojďme se o ní bavit. Nevidím v tom problém.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujeme. Už posledný diskusný príspevok pán Čonka.
Potom končím diskusiu.
P. Čonka: Pán Ďurina, ja by som vám rád vysvetlil to, že Stavebná komisia nie je od slova
stavať hocikde, hocičo, hocikomu, hocijako, ale vo verejnom záujme v súlade so všetkými
zákonmi a v záujme občanov.
P. Ďurina: Samozřejmě.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Predkladám návrh, vážený poslanecký zbor, na lokalitu
č.7. Len sedmička zatiaľ. Ja vám poviem, áno. Idem povedať návrh.
P. Ďurina: Jěště jednou děkuju za slovo a přeju vám příjemné hlasování.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za priblíženie problému z vašej strany. Takže
prednášam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje navrhovanú zmenu
funkčného využitia lokality č.7. Keď si to pozriete, je to zmena funkčného využitia z funkcie
plochy verejnej a vyhradenej zelene, rozšírenia cintorína na plochu výroby fotovodickej
solárnej elektrárne. Môžete sa prezentovať. Teda, kto je za túto zmenu. Hlasuje 24.
Za: 1 proti: 15 zdržal sa: 8
Hlasovanie: Takže návrh neprešiel, ostáva pôvodný stav.
A teraz podávam návrh sumárny na lokality 8, 9, 13 a 14. Dobre, návrh je: Mestské
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje navrhovanú zmenu funkčného využitia lokalít č.8, 9, 13 a 14
podľa predložených návrhov. Môžete sa prezentovať. Hlasovať bude 24 členov poslaneckého
zboru.
Za: 0 proti: 10 zdržal sa: 14
Hlasovanie: Návrh neprešiel. Čiže ostáva pôvodný stav, ako bol doteraz.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 396:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2016 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov s nasledovnými hlavnými cieľmi:
riešenie zmien regulácie v týchto lokalitách:
Lokalita č. 15 Senica, časť Čáčov (žiadateľ: Viera Hrúzová, M. Bartoňa 5159/31, 905 01,
Senica), s pôvodným označením (regulačný blok „B1“) podľa schváleného
ÚPN – Zmeny a doplnky č. 02/2005, navrhovaná na zmenu funkčného využitia
z funkcie „plochy ornej pôdy“ na funkciu „bývanie - plochy bývania v
malopodlažnej zástavbe“ (regulačný blok „A1“)
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a
spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2016.
H l a s o v a n i e : prítomných: 21 za:21
proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
8.1 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa §20 a/ zákona č. 369/1990
Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.
P. Grimm, primátor mesta: Posuňme sa do bodu 8.1. Je to Návrh dodatku zmluvy číslo 1 k
Zmluve uzatvorenej podľa § 20 zákona č. 369 o obecnom zriadení, neskorších predpisov o
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vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. V
stručnosti vám len pripomenie túto situáciu pani prednostka.
P. Vrlová, prednostka MÚ: V tomto návrhu dodatku sa navrhuje tá zmena, že vlastne pôvodné
zmluvy boli uzavreté len na obdobie jedného roka, tzn. do konca roka 2016, s tým, že chceli
sme si overiť skúsenosti, či to budeme zvládať, či je to reálne. Túto agendu zabezpečuje
inžinierka Oslejová a na základe tých ročných skúseností sme dospeli k záveru, že môže sa to
ustanovenie príslušného článku zmeniť z doby určitej na dobu neurčitú. Je to zrejmé, áno?
Robíme to pre desať obci. Pani Oslejová, pre koľko obcí robíme? Pre jedenásť obcí, takže
týka sa to v podstate toho termínu na dobu neurčitú.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu, chcete sa opýtať? Nie. Končím diskusiu.
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrh dodatku číslo 1 k zmluve uzatvorenej podľa
§ 20 zákona č. 369/ 1990 o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie podľa predloženého návrhu. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže 19 bolo za.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 397:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh dodatku č. 1 k zmluvám uzatvoreným s obcami podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.
H l a s o v a n i e : prítomných: 19 za: 19 proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
P. Grimm, primátor mesta: A už len na také doplnenie, že takisto takéto stanovisko bolo aj
mestskej rady, čiže odsúhlasilo.
8.2 Návrh na uzavretie Zmluvy o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie s obcou Jablonica a s obcou Koválov.
P. Grimm, primátor mesta: Posuňme sa do bodu 8.2. Tu sú zase žiadosti o tento istý výkon
špeciálneho stavebného úradu pre miestne účelové komunikácie, ale je to aj pre mesto, či
obce - Jablonica a Koválov. Dobre? V podstate to isté; oni by sa pridali k týmto mestám,
k obciam, ktoré ste už odsúhlasili. Diskusia nie je. Nech sa páči, hlasujeme.
P. Hurban: Ešte ja len doplním stanovisko mestskej rady. Tá tiež odporúča daný bod schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Takže môžete sa prezentovať na hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie teda prešlo. Z 19-tich 18 bolo za.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 398:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh zmluvy s obcou Jablonica na výkon pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie.
H l a s o v a n i e : prítomných:19,za:18,proti:0, zdržal sa:0,nehlasoval:1,počet poslancov: 25
P. Grimm, primátor mesta: Toto bola Jablonica. Musíme to zvlášť odsúhlasiť ešte aj Koválov,
dobre? Ospravedlňujem sa za chybu. Takže to isté ideme o Koválove. Takže prezentujme sa
na hlasovanie. Musia to mať zvlášť. Je vás 19.
Hlasovanie: Takže budeme tu vykonávať aj Koválov. Uznesenie ste schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 399:
MsZ v Senici
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schvaľuje
Návrh zmluvy s obcou Koválov na výkon pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie.
H l a s o v a n i e : prítomných:19 za: 19 proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
8.3 Návrh na ukončenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu s obcou Dojč.
P. Grimm, primátor mesta: Posúvame sa do bodu 8.3. Máme tam Návrh na ukončenie zmluvy
o zriadení Spoločného obecného úradu s obcou Dojč. Máte to tam zdôvodnené. Teda obecné
zastupiteľstvo v Dojči sa rozhodlo túto zmluvu ukončiť dohodou. Ich obecné zastupiteľstvo
teda to odsúhlasilo. Diskusia nie je.
P. Vrlová, prednostka MÚ: Ja by som len doplnila, že naďalej nám ostáva 22 obcí, pre ktoré
tento prenesený výkon na úseku stavebného poriadku zabezpečujeme. Takže činnosť
Spoločného obecného úradu pokračuje. Je to ozaj táto spolupráca na báze dobrovoľnosti,
takže nie je dôvod neschváliť ukončenie tej dohody o spolupráci.
P. Hurban: Mestská rada zobrala na vedomie a odporučila schváliť danú žiadosť obecného
úradu Dojč.
P. Grimm, primátor mesta: Predkladám teda návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Senici schvaľuje uzavretie dohody o odstúpení od zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu s obcou Dojč k 31. 12. 2016. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 400:
MsZ v Senici
schvaľuje
uzavretie Dohody o odstúpení od zmluvy o zriadení SOÚ s obcou Dojč k 31.12.2016.
H l a s o v a n i e : prítomných: 19 za:19
proti: 0 zdržal sa:0 počet poslancov: 25
9.1 Dispozície s majetkom - Kristián Hromek 3D Lab.
P. Grimm, primátor mesta: Máme tu bod číslo 9. Poprosím pani Olejárovú. Návrhy
majetkového oddelenia a teda žiadosti občanov, spoločností. 9.1.
P. Olejárová, MÚ: Ja mám dneska iba dva materiály. 1. je návrh na prenájom pozemku od
žiadateľa pána Kristiána Hromka, ktorý je vlastníkom reklamných zariadení. Ide o City Light
umiestnený pred obchodným domom Perla. Jeden City Light je pred obchodným domom
Branč a jedno reklamné zariadenie je pri autobusovej stanici. Zmluvné vzťahy k pozemkom,
na ktorých má umiestnené uvedené zariadenia, končia 31. 12. 2016, takže žiadateľ má záujem
o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že ide o kompetenciu
zastupiteľstva, predkladáme tento návrh zastupiteľstvu s tým, že navrhujeme uzatvoriť
nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, aby malo mesto možnosť disponovať s pozemkom v
prípade potreby a operatívne zmluvný vzťah ukončiť s výpovednou lehotou tri mesiace. Tá je
v písomnom návrhu uvedená.
P. Grimm, primátor mesta: Diskusia. Nie je. Podávam návrh na uznesenie. Ešte komisie,
prepáčte, komisie. Takže najskôr mestská rada sa opýtame.
P. Hurban: Mestská rada zobrala tento materiál na vedomie a odporúča schváliť s tou
výpovednou lehotou tri mesiace. A chcem len upozorniť poslancov, že ide o prípad hodný
osobitného zreteľa. Treba mať vlastne trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov. Takže, ak to
chceme schváliť, musí byť 15 za. Je nás 19.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova, prosím vás, podnikateľská.
P. Sova: Komisia súhlasí.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka.
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P. Čonka: Stavebná komisia súhlasí s pripomienkou tou, že voči tým svetelným City Lightom
nemáme pripomienky, súhlasíme, akurát teda v rámci redukcie optického šumu a reklám
všemožných, tak ten 3. bilboard by sme odporučili časom, keby sa to riešilo, odstrániť.
P. Olejárová, MÚ: Preto sme navrhli tú trojmesačnú výpovednú lehotu, aby sme mohli
operatívne tieto veci riešiť.
P. Čonka: V poriadku.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Podávam teda návrh na uznesenie, ešte pani Valášková sa
prihlásila.
P. Valášková: Áno. Ja by som si dovolila za náš mestský výbor, ale vlastne aj v našom
poslaneckom klube sme sa o tom rozprávali a viac menej aj na iných fórach, keď sa tvoril
plán hospodárskeho rozvoja, že mesto je zanesené vyložene reklamným smogom. Že nie je
žiadne VZN, ani žiadna iná úprava, ktorá by určovala, aké je vlastne takéto reklamné
zariadenie a kde môžu byť umiestnené. Pred tromi rokmi bolo skolaudované nové námestie,
ktoré stálo nemalé peniaze, ktoré teda je moderné, ale keď si všimnete všetky budovy okolo,
ako sú vlastne znečistené alebo zasmogované reklamami. Ja verím, že tí ľudia, ktorí sú v tých
činžovných domoch, majú z toho určite nejaké prostriedky, ktoré teda za prenájom týchto
reklamných plôch, ale skutočne mesto nemá architekta, ale či sa to teda občanom páči alebo
nie, ale ten názor, že sa toto ľuďom nepáči sa dostal po mňa ja. Verím, že aj viacerí poslanci
by vám to povedali a keď sa teda jedná o prenájmy týchto plôch, buďme trošku taký trošku,
že chceme, aby to mesto aj trošku vyzeralo. Keď idete do Skalice, keď idete do Holíča, toto
nevidíte, čo je v Senici, hej? Že na každom obchode, na každej budove je milión pútačov,
reklamných. Skúste sa pozrieť na to aj z tejto stránky, hej?
P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová.
P. Krištofová: Ja súhlasím s mojou predrečníčkou pani Valáškovou, že teda mesto je dosť
zanešvárené reklamami, ale práve tieto City Lighty, ako sa prezentovali v meste, sú jediná
možnosť, ako spropagovať kultúrne podujatia v Senici. Nepočítajúc tie skruže, platené,
takisto. Ja by som skôr ponechala tieto zariadenia a zbavila sa tých všelijakých náplotových,
a ja neviem akých handier, čo tam povievajú po meste, keď fúka alebo po tých domoch. Aby
to bolo také kultivované. Toto je predsa, len si myslím, že na úrovni.
P. Grimm, primátor mesta: Pani poslankyne, ja som si to poznačil. Dobre? My to prerokujeme
na porade vedúcich a potom budeme informovať. V podstate váš taký podnet je, aby sa
spravilo VZN o reklamných plochách, áno? Do budúcna. Pán Nedoba, nech sa páči.
P. Nedoba: Ja dám iba jednu pripomienku k tomu, že ak sa nejedná o City Lighty a len
naozaj tie bytové domy, tak o tom si museli rozhodnúť samotní tí majitelia, nájomníci, na
bytovej schôdzi, tak neviem, prečo by sme im mali do toho zasahovať? Ako viem, že aj
v iných mestách - aj v Bratislave, aj v Košiciach sa o tom vedú diskusie, ale dokonca je aj
taký návrh, že vôbec by nemali byť vo verejnom priestore bilboardy a podobne. Lebo tam sa
tomu človek nevyhne a platí už asi aj dosť vysoké dane. Ale myslím si, že toto je slobodné
rozhodnutie tých majiteľov.
P. Grimm, primátor mesta: Budeme sa tým zaoberať, dobre? Aby to zase bolo objektívne
potom predložené. Končím diskusiu, podávam návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo
v Senici schvaľuje prenájom časti pozemkov registrácie C KN v katastri územia Senica podľa
predloženého návrhu žiadateľovi Kristiánovi Hromkovi 3 D Lab, Hviezdoslavova 470/46 za
účelom umiestnenia reklamného a informačné zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, za ceny, ktoré sú podľa predloženého návrhu a po b) schvaľujeme
prenájom nehnuteľností - ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.
Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 19 bude hlasovať, už 20.
Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 401:
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MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
prenájom častí pozemkov reg. C KN v kat. území Senica:
- časť vo výmere 2 m2 pozemku p.č. 105/1 druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo
výmere 122 m2
- časť vo výmere 2 m2 pozemku p.č. 642/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo
výmere 3261 m2
- časť vo výmere 13 m2 pozemku p.č. 3093/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere
3021 m2
žiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, Hviezdoslavova 470/46, 905 01 Senica, IČO:
40204260 za účelom umiestnenia reklamného a informačného zariadenia na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
a/ časť pozemku parc.č. 105/1 za 165 €/rok
časť pozemku parc.č. 642/1 za 165 €/rok
časť pozemku parc.č. 3093/1 za 365 €/rok .
b) S c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Zachovanie kontinuity zmluvného vzťahu so žiadateľom nie je v rozpore so záujmami mesta,
mesto nepotrebuje predmetné časti pozemkov v súčasnosti na plnenie svojich úloh,
z nájomného vzťahu má finančný prínos a reklamné a informačné zariadenia prispievajú
k informovanosti obyvateľov o podujatiach v meste.
H l a s o v a n i e : prítomných: 20 za:18
proti:0
zdržal sa:2 počet poslancov: 25
9.2 Dispozície s majetkom - vecné bremeno NAD RESS.
P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu 9.2, nech sa páči.
P. Olejárová, MÚ: Spoločnosť NAD RESS požiadala o uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena na pozemkovom vlastníctve mesta Senica a to parcely číslo 1770/9, -/10, /11 a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a to na uloženie a zriadenie
energetického zariadenia. Spoločnosť, vlastne to je ten problém, ktorý sme riešili aj na
minulom zastupiteľstve, si musí vybudovať vlastné inžinierske siete a týmto spôsobom sa
odpojiť od ARRIVY. Takže vlastne teraz potrebuje uložiť VN energetický alebo teda VEN
kábel cez a potrebuje ich viesť cez naše pozemky.
P. Grimm, primátor mesta: Takže, to je obdobná situácia , ako minule.
P. Hurban: Ja len doplním stanovisko mestskej rady. Mestská rada súhlasí a odporúča
schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Komisie? Podnikateľská.
P. Sova: Komisia podnikateľská súhlasí.
P. Grimm, primátor mesta: A výstavby?
P. Čonka: Súhlasila aj naša komisia.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Ešte v diskusii chce niekto vystúpiť? Nie .
Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku registra C-KN p. č. 1790/9 v prospech
Západoslovenskej distribučnej a. s., Čulenova 6, Bratislava, podľa predloženého návrhu.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 EUR za
každý aj začatý jeden meter štvorcový v rozsahu vecného bremena. Môžete sa prihlásiť na
hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pani Olejárovej.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 402:
MsZ v Senici
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. CKN p.č.1667/9, druh
pozemku ostatné plochy vo výmere 1674 m2 , p.č. 1667/10, druh pozemku ostatné plochy
vo výmere 327 m2 a p.č. 1667/11, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 426 m2
v k. ú. Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:
a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia;
b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie;
c/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b).
Vecné bremeno uvedené pod písmenami a) a b) sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností
v rozsahu vyznačenom ako koridor v geometrickom pláne č. 144/2016 na vyznačenie
vecného bremena cez parcely KN-C č. 1663/4, 1667/4, 1667/7, 1667/9, 1667/10, 1667/11,
1671/2, 1673/20.
Vecné bremeno uvedené v bode c) sa vzťahuje na celé zaťažené nehnuteľnosti.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za
každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.
H l a s o v a n i e : prítomných: 22 za:22
proti: 0 zdržal sa: 0 počet poslancov: 25
10. Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu číslo 10. Je to Plán zasadnutí mestskej
rady aj mestského zastupiteľstva. Máte tam predbežný plán. Ja myslím, že je to otvorený
dokument; uvidíme, čo sa ešte v priebehu roka budúceho udeje. Má niekto nejaký iný návrh
alebo pripomienku? Ak nie, podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici
schvaľuje plán zasadnutí mestskej rady a mestských zastupiteľstiev na rok 2017. Mestská rada
súhlasila.
Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 403:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017.
H l a s o v a n i e : prítomných: 19 za: 19 proti: 0 zdržal sa:0 počet poslancov: 25
11. Návrh na zmenu v Komisii pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských
činností
P. Grimm, primátor mesta: Bod č. 11 - keby ste si predložili. Je to návrh na zmenu v Komisii
pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností. Návrh pripravil pán zástupca.
Mestská rada mala aký názor?
P. Hurban: Mestská rada zobrala na vedomie a súhlasí s danou výmenou.
P. Grimm, primátor mesta: Do diskusie máte niekto ešte nejaký iný návrh? Tak podávam
návrh, že Mestské zastupiteľstvo v Senici po a/ berie na vedomie zánik členstva Márii
Hladkej v Komisii pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činnosti. Môžete sa
prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.
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P. Grimm, primátor mesta: Po b/ ideme na voľbu. Navrhujem uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici po b/ volí Ninu Gurinovú za člena Komisie pre prevenciu kriminality
a iných protispoločenských činností. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie, na voľbu. Hlasuje 21
poslancov.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 404:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
zánik členstva Márii Hladkej v Komisii pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských
činností.
H l a s o v a n i e : prítomných: 18 za: 18 proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
b/ V o l í
Ninu Gurinovú za člena Komisie pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských
činností.
V o ľ b a : prítomných: 21 za: 21
proti: 0
počet poslancov: 25
P. Grimm, primátor mesta: pán Paveska, prosím vás, potvrďte prosím vás voľbu mandátovej
komisie.
P. Paveska: Mandátová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 14.
riadnom zasadnutí konanom dňa 15. 12. 2016 zvolilo počtom hlasov 21 z 21 prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva Ninu Gurinovú za členku Komisie pre prevenciu
kriminality a iných protispoločenských činností.
P. Grimm: Dobre, ďakujem, máme to potvrdené. Takže pani Nina Gurinová bude pracovať
v tejto komisii. Pán Hutta, nech sa páči.
P. Hutta: Ja chcem len povedať, za koho pani Gurinová nastupuje. Za dlhoročnú členku tejto
komisie pani Máriu Hladkú, ktorá ide do dôchodku. Tá veľmi kvalitne pracovala v tejto
komisii dlhé roky. Čiže týmto by som jej chcel poďakovať takisto za vykonanú prácu.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, plne sa s tým stotožňujeme.
12. Návrh na vyplatenie odmeny HK za rok 2016
P. Grimm, primátor mesta: posuňme sa do bodu č. 12. Je to návrh na vyplatenie odmeny
hlavnej kontrolórke za rok 2016. K tomuto bodu by som chcel povedať, že som sa rozhodol
vás požiadať o odsúhlasenie vyplatenie tejto odmeny z toho dôvodu, že pani Jankovičová si
veľmi svedomite a zodpovedne plní svoje pracovné povinnosti. Pracuje v tejto funkcii od roku
2014 a možno aj jej zásluhou - istotne je to, že tá ekonomická situácia sa takisto v našom
meste zlepšuje. Súčasne pani prednostka vás bude v Rôznom čiastočne informovať aj
o správe NKÚ. Musím povedať, že pri prejednaní protokolu bolo dokonca konštatované, že
niektoré veci, proste niektoré hlásenia pre mestské zastupiteľstvo, správy, vypracúva nad
rámec správ, počtu správ, aké má vôbec zo svojich pracovných povinnosti, aj teda prihliadať,
vypisovať a informovať. Takže z toho dôvodu. Pán Švec, nech sa páči.
P. Švec: Pán primátor, chcel by som pripomenúť, že sme sa naposledy dohodli, že v prípade,
že pôjde o nejaké odmeny, platy a podobné citlivé záležitosti, že sa bude hlasovať tajne. Asi
sme na to zabudli. Nie sme na to ani teraz pripravení, ako som sa informoval. Takže, že či to
bude do budúcna takto? Lebo vtedy to tak naprieč celým zastupiteľstvom, že dobre , bude to
také úprimnejšie.
P. Grimm, primátor mesta: O spôsobe voľby rozhodne zastupiteľstvo. Predkladáte to ako
návrh, teraz?
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P. Švec: Nie. Teraz je to len ako faktická. Ale, že sme sa vtedy dohodli, že to bude tak bývať.
Teraz nejaké iné vyjadrenie počujem. Čiže, chcete to dať do takej roviny, že tesne pred tou
voľbou niekto dá návrh? Lebo minule sme sa inak dohodli. Dobre, nekomplikujem to.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Pán primátor, keď si nastúpil do funkcie, možno aj pani hlavná kontrolórka vtedy
zacítila podporu tých dvoch pánov, ktorí tu zisťovali určité skutočnosti. A ja nemám problém
zahlasovať aj verejne za odmenu pre pani hlavnú kontrolórku, pretože si myslím, že svoju
prácu vykonáva absolútne kvalitne a veľkou časťou prispieva k chodu mestského úradu tým
správnym smerom.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj.
P. Lidaj: Ja takisto nemám problém a naopak si myslím, že verejne je to úprimnejšie
a adresnejšie.
P. Grimm, primátor mesta: Končím teda diskusiu. Dobre? Predkladám návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok
2016 vo výške 1978 EUR. Môžete sa prezentovať. Prezentovaných je 23 poslancov.
Hlasovanie: A uznesenie alebo návrh bol schválený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 405:
MsZ v Senici
schvaľuje
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2016 vo výške 1.978,00 €.
H l a s o v a n i e : prítomných:23,za:22,proti:0,zdržal sa:0,nehlasoval:1, počet poslancov: 25
13. Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom v správe Základná škola,
Sadová 620, Senica
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 13. V bode 13 máme Správu hlavnej
kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom v správe Základná škola, Sadová
620, Senica. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nie je, podávam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie Základná škola, Sadová
ulica 620, 905 01 Senica. Môžete sa prezentovať.
Hlasovanie: Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo dané uznesenie schválilo.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 406:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe
rozpočtovej organizácie Základná škola, Sadová ulica 620, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných: 22 za: 22 proti:0
zdržal sa:0 počet poslancov: 25
14. Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s
individuálnou účtovnou závierkou a skonsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k
31. decembru 2015.
P. Grimm, primátor mesta: Je to Správa nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
zostavenou k 31. decembru 2015. Finančná komisia, pani Vyletelová, prosím Vás.
P. Vyletelová: Finančná komisia tento materiál zobrala na vedomie.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Diskusia nie je, podávam návrh na uznesenie.
P. Hurban: Mestská rada materiál na rokovaní zobrala na vedomie a odporúča ho na

39
schválenie.
P. Grimm, primátor mesta: Takže predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
v Senici po a/ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s individuálnou účtovnú závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
zostavenú k 31. decembru 2015. Môžete sa prezentovať. Mestské zastupiteľstvo 21 hlasmi
schválilo toto uznesenie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 407:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou
účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za: 21 proti:0
zdržal sa:1 počet poslancov: 25
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.
12. 2015.
Bod ďalší máme štrnástku. Je to správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2005. Pani Vyletelová, prosím Vás, finančná
a mestská rada.
P. Hurban: Takisto zobrala na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Diskusia nie je. Podávam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015. Môžete sa prezentovať na
hlasovanie.
Hlasovanie: Hlasovalo 23 poslancov a uznesenie bolo schválené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 408:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2015.
H l a s o v a n i e : prítomných: 23 za: 23 proti: 0 zdržal sa:0 počet poslancov: 25
Rôzne.
P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu Rôzne, poprosím pani prednostku.
P. Vrlová, prednostka MÚ: Dovoľte, aby som vám dala také základné informácie o kontrole
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorá bola vykonaná na mestskom
úrade od 25. 7. do 23. 11. Táto kontrola bola zameraná na kontrolu verejných financií majetku
a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol. Posledná kontrola tu bola vykonaná v roku
2009 a bol kontrolovaný rok 2008. V tomto období počas vykonávania tejto kontroly sa
uskutočnilo na mestskom úrade 14 stretnutí s kontrolnou skupinou NKÚ. Protokol o kontrole
bol predložený mestskému úradu 13. 12. na oboznámenie sa. 14. 12., t. j včera, v sídle
expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu v Trnave, pán primátor prerokoval protokol o
výsledku kontroly a oznámil, že po oboznámení sa s obsahom protokolu a k výsledkom
kontroly nemá voči nemu námietky. Predseda, pardon, riaditeľ expozitúry zároveň uložil
pánovi primátorovi v termíne do 20. februára 2017 prijať opatrenia na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov a v termíne do 3. marca 2017 predložiť NKÚ správu o plnení,
respektíve, o splnení opatrení. S týmto protokolom budete pravdaže oboznámení, takže
vzhľadom k tej krátkosti času a termínov, ktoré len včera uplynuli, tak na rokovanie
Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 28. februára 2017, vám v elektronickej podobe
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predložíme protokol o výsledku kontroly a predložíme vám správu o plnení, respektíve
splnení prijatých opatrení. Aktuálne vás môžem aspoň informovať toľko, že z protokolu
vyplynulo 15 zistení porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a bolo prijatých 5
odporúčaní na prijatie opatrení. Celkom expozitúra NKÚ v Trnave riaditeľ expozitúry a jeho
kontrolná skupina pochválili mesto Senica za spôsob, systém a výsledky pri spravovaní
verejných financií majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly. Zatiaľ toľko a teda
na to mestské zastupiteľstvo by ste dostali kompletné informácie.
P. Grimm, primátor mesta: Vážený poslanecký zbor, vážení občania. Nachádzame sa v
polovici volebného obdobia. Ja som si pripravil len taký krátky sumár, aká je, čo ste aj počuli
od pána Mozoliča, aká je situácia a čo vlastne sa tento rok udialo vo vašej činnosti a vy si
možno retrospektívne spomeniete na všetko, o čom ste hlasovali a vôbec aké udalosti aj
prebehli. Až by mi tam niečo chýbalo, kľudne mi tam môže niekto niečo doplniť.
Chcem vám len povedať, že iste si spomínate, že 2 krát sme začínali v rozpočtovom
provizóriu. Napriek tomu tie pohľadávky tu máte vymenované, u ktorých spoločností sa
rapídne začali znižovať. Za tie 2 roky volebného obdobia tá úverová zaťaženosť z tých 4 a pol
milióna sa znížila na 3,95 - to je z 33,8 % na 27,7 % . Celkový dlh, všetky úvery, leasingy,
pohľadávky zo 7,7 milióna Eur na 5,6 milióna Eur, teda je to celkové zníženie o 2,1 milióna
Eur pri plnom zabezpečení funkcií tohto mesta. Tento rok, po 1. raz možno v histórii po
dlhšom čase, vďaka tomu, že ste správne hlasovali, boli uhradené všetky žiadosti z fondu Pro
Senica. Znížili sme čiastočne dane, poplatky za cintorínske poplatky. Viete, že sa zverejnili
dlžníci. Myslím, že sa to oplatí do budúcich rokov, že táto suma, ktoré je tu zverejnená,
600.000 Eur, ktorá nám mohla byť v rozpočte tohto mesta, nám mimoriadne pomohla.
Spomínate si na ozvučenie hlasovanie, že to máme; tanečná sála, Z-etko, tanečné skupiny
SONNY, SCREAM, detské ihrisko v Čáčove, dôchodcom pribudla ďalšia internetová kaviareň
v Dennom centre. Rekonštrukcie, ktoré sa tu spomínajú - či to plaváreň, materská škôlka na
Kolónii, základné školy - Základná škola s materskou školou na Mudrochovej ulici,
dokončené všetky výmeny okien v materských škôlkach. Bolo ich 8. Kuchýň – takisto,
niektoré kuchyne aj na základných školách. V zariadení sociálnych služieb sa začala postupná
výmena okien, ako aj bolo v rozpočte povedané, na budúci rok chceme vymeniť všetky okná,
ktoré sú v Penzióne pri potoku, z tej strany od potoka. Čiže, tam by malo prísť k výmene
všetkých týchto okien. Kunovská zvonica s ľadovňou. Kúpili sme dokonca budovu
Slovenského pozemkového fondu, ale my sme ju aj vnútri zase museli dať do poriadku, aby
to mohlo všetko fungovať. A na komunikácie sa dalo 181.000 Eur. Tu máte úspešnosť v
podávaní projektov. Boli podané viaceré, ale tu aspoň tá úspešnosť podľa mojich záznamov.
Čierne skládky odpadov, modernizácia verejného osvetlenia, modernizáciu materskej škôlky,
základnej školy. Ďalej v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom sa vyčistili
takisto brehy riečky Teplica od náletových drevín. Bežná údržba komunikácií a
starostlivosť majetku - to je úplná jasná povinnosť, že sa musela diať. Ďalej sa vypracovali
aj projektové dokumentácie, ktoré - ako sa hovorí, že sú v šuplíku. Je to zateplenie budovy
Mestského kultúrneho strediska, cyklotrasy, či spomínaná už Sokolovňa na multifunkčné
centrum a parkoviská, o ktorých sme dneska debatovali - Kalinčiakova, Brezová,
Jurkovičová. Ohľadom služieb a informovanosti obyvateľom oddelenie informatiky
umožnilo občanom platiť hotovostnou platbou, poprípade aj čiarovými, teda platovým
výmerom, keď si prinesú čiarové kódy - kartou. Predaj vstupeniek v Mestskom kultúrnom
stredisku na podujatiach cez internet , alebo si môže aj objednávať. Prečíslovali sa budovy a
pomenovali ulice v Čáčove, aj IBV Mlyny. Tu chcem hlavne poďakovať za spoluprácu
Čáčovanom, aj obyvateľom, aj podnikateľom, ktorí pracujú a podnikajú teda v tejto časti za
pochopenie. Táto úloha už mala byť 10 rokov dávno splnená. Takže sme to dotiahli do konca.
A som rád. Myslím si, že to im prinesie, Čáčovanom, istotne osoh.
Tak isto pomenovanie ulíc. Ak si spomínate aj IBV Mlyny. Live prenosy z mestského
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zastupiteľstvo pokračujú. Myslím si, že občania to veľmi radi sledujú. Okrúhle stoly. Nesedí
tam primátor mesta, sedia tam vždy aj poslanci. Ja by som bol rád, keby ste sa aj poslanci
viacerí tam otočili, nad okrúhlymi stolmi. Zverejňovali sme zápisnice zo zasadnutí komisií na
webových stránkach mesta. Čiže ďalšia informácia pre občanov. Účasť na verejných
zasadnutiach mestských výborov, keď bolo vedenie mesta pozvané. Tak isto o rešpektovaní
návrhov mestských výborov, mestských komisii, v súlade ale platnou legislatívou. Nedá sa
niekedy súhlasiť, keď to proste v rámci legislatívy nejde. Odkaz pre starostu - myslím , že
veľmi dobrá vec, ktorá sa v meste zaviedla a zverejňovanie aj zmlúv pri prideľovaní
nájomných bytov. Čiže, už si zase nájdete na webových stránkach, facebook z Mestskej
polície. Keď ste si všimli, akceptovali sme vaše návrhy. Zjavuje sa tu fotografická
prezentácia, keď sa rokuje o majetku mesta. Naša Senica – prvé pokusy - aspoň čelná strana
bola farebne odfotená a takisto aj kvalita, myslím, tých článkov, je na veľmi dobrej úrovni.
Webová stránka sa aktualizovala. Kunovská priehrada - 15. 12. som teda navštívil Slovenský
vodohospodársky podnik a popri tej oprave hrádze, vyčistenia dna, zahŕňa i obnovenie
vlastnej elektrárničky, výmenu osvetlenia na hrádzi, odstránenie náletových drevín z brehov
Teplice - od Sobotišťa do ústia priehrady - to majú vykonať do konca marca. Rekonštrukcia
má prebehnúť piesočnatej pláže i dna, výstavba ostrova, možno ostrovčekov pre vodné
vtáctvo, nové vodné atrakcie tam budú, lodenica, športoviská. Celý ten budúci rok - teda aby
sa všetko pripravilo - s tým stále držia termín, hovoria o tom septembri, to naozaj začnú
napúšťať; neznamená, že sa tam bude kúpať. Čo sa týka likvidácie tej zelene, ktorá tam je,
majú na to techniku, ktorá je to schopná zlikvidovať. Podané projekty išli na rekonštrukciu
budovy sokolovne. Uvidíme na jar, ako to dopadne. Tak isto na cyklotrasy, INTEREX
Slovensko - Rakúsko, na výučbu nemeckého jazyka v školách. A končila zmluva EUROPE
DIRECT, čiže je to obnovené. Prišlo to po týchto posledných dňoch, takže EUROPE
DIRECT bude naďalej pokračovať. Mestská správa - Mestský podnik služieb sa stal strážcom
u detských ihrísk. Prezentáciu vám ukázali a budú pracovať na všetkých, na likvidácii, ale aj
osadení nových detských ihrísk. A o novej organizácii práce mestskej polícii sme už
rozprávali. A môžeme poprípade to ešte potom aj zdôrazniť- kto, ktorý mestský policajt má
akú časť, čo sa tam bude diať ohľadom výstroje , výzbroje, GPS atď. Doprava a parkovanie.
Tu, keď si vezmete, do správy mesta sme vrátili parkovisko pri mestskom úrade, za
obchodným domom Cieľ, domáce potreby. Skrátka, 12 sa postavilo na ulici SNP, potom 12
v Sotinej, pri supermarkete. Stavebné povolenia - už sme o tom rozprávali, ktoré boli
vydané. Obchvat - 7 rokovaní sa uskutočnilo. Mám ich všetky vydokladované, so všetkými
dátumami, aj s kým som sedel, aj o čom som rozprával. Plus k tomu boli ďalšie s
Trnavským samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. V
novembri bola 21. 11. podpísaná zmluva medzi Slovenskou správou ciest a spoločnosťou
Alfa 04 o zhotovení štúdie realizovateľnosti stavby. Je to tam všetko vypísané. Teda od
Holíča až po Hrnčiarovce nad Parnou. A do 31. mája 2017 má byť táto štúdia hotová. Bude
stáť 467.938 aj 80 centov. Čiže pre občanov - nejde to z rozpočtu mesta, je to záležitosť štátu,
celá akcia. 19. decembra, po zistení tejto informácie, sme sa spojili, spoločnosť Alfa 04 sem
príde na prvé stretnutie a rokovanie, vydiskutovanie si toho všetkého, čo potrebujú k štúdii
realizovateľnosti a aké sú v podstate zámery mesta. Sme s nimi dohodnutí, že sa bude rokovať
každý mesiac pravidelne a koordinátorom tohto bude vedúci oddelenia výstavby aj s pani
inžinierkou Oslejovou. Budúci rok by sa mala ešte aktualizovať štúdia stavby na životné
prostredie a územné a stavebné rozhodnutia. V októbri sme dohodnutí so Slovenskou správou
ciest, že pôjdeme na Ministerstvo financií, aby sa dali peniaze na výkup pozemkov. Koľko
dajú, či dajú, akú sumu, nedajú? Neviem vám dneska povedať. V prípade, že by sme boli
úspešní, môže sa v roku 2018 začať s vykupovaním pozemkov. K tomu chcem len povedať
jedno, na margo aj masmédií aj ďalších správ, jak to všetko nebude smutné, keď Seničania
rozprávajú, že sa toho nedočkáme a podobné veci. Ja si myslím, že za 2 roky občania tohto
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mesta nedostávali nikdy takéto správy, čo sa vedelo, keď bola nejaká návšteva, vždycky sme
vás informovali, čo sa deje. Keď to nejde, tak to nejde. Alebo keď to išlo, tak to ide. Toto je
aktuálna situácia. Kultúra a šport, spoločenské aktivity. Len za tento rok obnovil sa
reprezentačný ples mesta Senica. Ja vás srdečne pozývam 14. januára na ďalší ples, možno to
tak znie reprezentačný. Príďte sa zabaviť. Ja myslím, že je to dobré, keď sa stretneme, aj
občania aj poslanci, aj na takýchto kultúrnych podujatiach. Program a všetko má na starosti
Mestské kultúrne stredisko. Tu máte rôzne uvítania, ktoré sme zaviedli. Myslím si, že je to
veľmi úspešné - hlavne ten 1. narodený občan. Niekedy opäť nám vytýkajú - jak je možné, že
ich vítam až vo februári atď. Ale naši občania sú ľudia aj na Myjave, aj v Skalici, aj v
Malackách aj všelikde, ale je občan. Čiže my musíme počkať, kým prídu všetky tieto
podklady, aby vôbec mohli tých rodičov aj s tým dieťatkom privítať. Jubilantov, osobnosti
atď. , ako to tam máte napísané. Dokonca sme 1. raz pozvali "prechodárov", ktorí tu sedeli
včera na stretnutí. Tiež si myslím, že za to, že stoja na priechodoch a už 16 rokov alebo
vlastne 11 rokov sa nič nestalo. Musím to zaklopať - ani im ani chodcom. Je to naozaj znak
dobrej kvality ich práce. Muzeálna rada. Smernicu o pamätihodnostiach mesta spracovali.
Farmárske trhy: nové podujatie. Country festival Kunovská zvonica. Tu práve prichádzajú tie
naše družobné mestá a sú dohodnuté. Už aj vystupovali a budú na týchto festivaloch. Lebo
majú country tanečné skupiny aj hudby. O pestrej palete rozšírenia kultúrnych podujatí v
Mestskom kultúrnom centre sa už dúfam každý presvedčil. Sú tam všetky žánre. Už by sa
konečne malo prestať s hodnotením, či tam bolo veľa ľudí alebo málo ľudí. Umenie sa podľa
tohto nehodnotí. A 2. vec z pohľadu: Senica to má rozdelené: títo chodia vyložene na
divadlo, títo chodia na výtvarné výstavy, toto sú fotografovia, títo majú radi džez. Proste títo chodia len na futbal, títo chodia len na 1. mája. Čiže je dôležité, aby každý si našiel niečo
v tom pestrom žánri. A to sa tu skutočne deje. Týždeň manželstva - to bolo pekné takisto
podujatie. Pokračujeme v tom, keď majú dôchodcovia deň/ mesiac úcty k starším, kde
vždycky oceníme tých, čo majú zlatú svadbu a diamantové a viac rokov žijú spolu.
Medzinárodný festival speváckych zborov. Ale bol aj 1. ročník Okresnej priehradky spevácky
zborov seniorov, čo doteraz nikdy nebolo. Tu chcem vyzdvihnúť mestské výbory v Čáčove a
Kunov. Takú aktivitu teda nevyvíjali už dlho tieto mestské výbory. A dokonca teraz budú mať
aj vianočné dedinky. Ale musím ich zase pokarhať, pretože všetci to organizujú v jednu a tú
istú hodinu. A ja mám byť aj na námestí, aj v Kunove, aj v Čáčove. Takže všade prídem, ale v
Čáčove a Kunove budem asi meškať. Ale rád prídem. Som rád, že tam robia hody, robia
výstavy. Proste sa to tam celé aktivizuje. Kultúrne Vianoce, jarmok, vianočná dedina . Môj
názor - to, čo robia obce a mestá, že v novembri, v jeseni oslavujú vianočnú dedinu - je
hlúposť. To je môj názor. Vianoce si zaslúžia istú úctu. Máme sa na ne tešiť. A majú byť,
kedy majú byť. Týždeň predtým a je to vtedy atmosféra, všetci sa tešia. Potom sa to menilo
na rôzne komerčné akcie a stráca sa celý ten efekt celých Vianoc. Chcem poďakovať takisto
Rímskokatolíckej, Evanjelickej cirkvi za to, že sme spolu strávili posviacku nového cintorína
a centrálneho kríža. 60 km Senickej mašírovky sa vyznačilo a to v spolupráci s naším
informačným oddelením. Obnovili sa aj turnaje - stolnotenisové - veľkonočné. Hasiči majú
výborné podmienky na 1. Základnej škole. Vážim si myšlienku, že sa vrátili aspoň niektoré zo
súťaží na námestí, aby ľudia sa zase prišli pozrieť, aj deti na tieto podujatia. Záhorácky,
silvestrovský beh - všetko majú nové trate, bezpečné. A myslím si, že aj lepšie. Jednota
dôchodcov - to je okresná a župná športová olympiáda. Takže, klobúk dolu, že to pripravili .
My sme im pomohli aj s 1. základnou školou. Týždeň mobility - tradičné dobré podujatie
Europe Directu . Po 1. - Deň sociálnych pracovníkov. Dotiahli sme projekt, o ktorý požiadala
ešte Katka Poláková. Záver bol taký, že sme sa dohodli, že to bude naďalej. Duálne
vzdelávanie. Tie rokovania, čo ste sa tu aj pýtali. Opäť boli tento rok obídené všetky podniky.
A ešte mám asi 2 v pláne. Už to bude úplne teda kompletné. A chodíme aj s riaditeľom
Stredného odborného učilišťa; informujem aj ostatných riaditeľov, keď sa to týka ich - tém
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strednej školy o duálnom vzdelávaní. Musím povedať, že spoločnosti tu majú záujem. Pán
riaditeľ Paradeiser, myslím, si to všetko spracováva tak, aby sa potom vytvorili tie učebné
odbory a takisto sa od nového roku 2017 týchto dní budú zúčastňovať riaditelia, vedenia
základných škôl a výchovní poradcovia, kde ide o jeden cieľ, aby nám tie deti neodchádzali
na stredné školy aj do iných miest, keď my máme tú školu tu, priamo v Senici. Veď nám to
potom chýba v športových kluboch, kultúrnych súboroch. Čiže, tá mládež by vážne mala
ostávať tu. A naozaj majú vytvorené veľmi dobré podmienky, legislatívu. Pamätáte si
ohňostroje, pyrotechniky, školské obvody ste menili, ENVI PACK, výber spoločností,
poplatky za cintorínske služby - to som už spomínal. Akčný plán, aj dneska sme mali k nemu
veľkú diskusiu. To je v poriadku, že takáto diskusia. Dá sa tam to, aj sme to dali s
pripomienkami, čo všetko treba urobiť. Sociálne služby - okamžite sú ľudia poriešení.
Nečakajú na žiadne papiere. Hneď, keď príde z nemocnice, ide do Zariadenia sociálnych
služieb. O nakladaní s odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi - sme mali tak isto VZNko. Škola - sa upravovali v originálnych kompetenciách. Poplatky o uliciach, názvoch som
už rozprával. Aj o Čáčove. Asi spomínate, myslím si, že konečne po dlhých rokoch sa
legalizovalo na Kunovskej priehrade, vôbec, tie stavby, ktoré tam boli postavené a
uskutočnil sa aj výber dodávateľa komplexných služieb pre mesto Senica. Na koľko to je ? Na
4 či na 5 ? Na 5 to bolo. Teda Technické služby mesta Senica. Môžeme pootočiť - Družobné
zahraničné styky. Máme v pláne, aby ste na tieto zahraničné styky už začali chodiť aj vy,
vedúci oddelení. Oni majú totiž záujem, aby prichádzali aj vedúci oddelení, aj poslanci,
vymenili si názory na svoju činnosť. Ja som mal v pláne, že prídu aj na ples. Najprv sľúbili,
teda, nakoniec to ostalo len pri tom Poľsku. Ja som mal naplánované to, že by sme si deň pred
tým sadli, aby ste ich aj videli, aby vás oni oboznámili, ako oni fungujú, ich zasadnutia. Ale
môžeme teda využiť maximálne zatiaľ Pultusk. Konzul Ruskej republiky. Veľmi to privítali,
že sú pozývaní na pietne akcie. A my sme sa dohodli - zatiaľ je to v štádiu, teda - len takých
konzultácii, že by pomohli s údržbou pamätníkov. A možno by aj na tieto oslavy prispievali.
Oni si to vysoko vážia, že týmto kladieme tieto vence a spomíname na osloboditeľov.
Slovanská vzájomnosť. Slovanské štáty tu boli. Predstavitelia vysokých škôl. Dekani,
prodekani. Ešte to zakladali Štúrovci, voľakedy a tento problém je asi v tom, že oni riešia
nielen vplyv moslimov na Európu, ale že vôbec, čo sa deje v slovanských štátoch. Že vlastne
rozdelením Európskej únie sa stratila trocha jednotnosť. Rusi sú proti Poliakom, proti
Ukrajincom.
A týchto, musím povedať, mimoriadne vzdelaných ľudí, akademicky
vzdelaných, toto mrzí, že toto sa deje medzi slovanskými národmi. Tým, že si vybrali Senicu,
bolo to znak toho, čo aj máme spoločné. Boli tu v podstate štúrovci, Hurban a my sme sa
naozaj podieľali - jak jedno z mála miest na vzniku spisovnej slovenčiny. A - vôbec na...
národno-obroditeľskom hnutí . Zasadnutie Združenia miest a obcí a Združenia miest a obcí
Rakúska - ZMOS oslovil Senicu. A v podstate mimo toho, že nemáme možno nemocnicu,
naozaj toto mesto má všetko to, čo ani iné mestá nemajú. A možno dobre, že ešte to chceme
stále vylepšovať. A ešte toto a ešte toto. Fakt je tu čo zlepšovať. A SOZA je slovenský
ochranársky zväz autorov - tie poplatky sú nenormálne! Ničia tu kultúrne podujatia, ničia tu
kultúrne inštitúcie. Nevieme, kam tie peniaze idú, nezverejňujú vôbec zmluvy. Nevieme, či
keď zaplatíme poplatky za vystúpenie, či to vôbec ten umelec dostáva. A môžem vám
povedať, účtujú nám za plnú sálu tieto poplatky a pritom tam sedí možno 100 ľudí. Ale ich
to nezaujíma. Oni nám účtujú naplno. Čiže, my sme momentálne sa ZMOS spojili, aby sa
toto dalo do poriadku. A ja to mám v ZMOS-e za úlohu. Máte tu rokovania s primátormi
miest. Pavlovice, tiež sa šírilo, že nebude žiadna spolupráca, nebude to fungovať. Opak je
pravdou. Chcú naďalej. Napriek zmene vedenia chcú spolupracovať. Piešťany si boli pozrieť
plaváreň. Hodonín ten má obrovský záujem o obnovenie spolupráce s našim mestom na poli
kultúrnom a športovom. Hral tu symfonický orchester. Majú záujem na výmene bežcov,
ľahkých atlétov, futbalistov atď. S Malackami, Skalicou, Holíčom, Klobouky - to sú z
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Moravy, ohľadom múzea. Združenie miest a obcí - to "Z" na konci, to je - Záhoria. Čiže
ešte máme organizáciu, kde sú Skaličania, Malačania, aj okres Senica. Rokovania na týchto
ministerstvách - dopravy, vnútra, kultúry, pôdohospodárstva, regionálneho rozvoja,
vodohospodárstva, školstva, Slovenskej správy ciest - to je to SSC , Slovenského zväzu
ľadového hokeja - ja som bol trocha na tom rokovaní sklamaný. My potrebujeme opraviť
strechu, potrebujeme rolbu. Vymeniť celý chladiaci systém a oni mali iný zámer. Ale prišiel
list, pánovi riaditeľovi ho odovzdám, že predsa len pristúpili na tie podmienky, o ktorých som
momentálne teraz hovoril. Ale, aká bude finančná výpomoc, nevieme. Navštívil som ruské
veľvyslanectvo, švajčiarske a Spojených štátov amerických. Na všetky som bol pozvaný
ohľadom - to sú aj tí investori budúci
a ďalšia kultúrna a športová spolupráca. Zatiaľ
som sľúbil, že hocikoho, kto príde, v Senici sú absolútne vítaní. Pochopiteľne, v parlamente.
Tam máte - ZMOS, Trnavský .. Okresný úrad Senica. Tá spolupráce funguje - rada
skúsenejších. Ja s ňou sedávam štvrťročne. Nie, ako voľakedy, že boli buď tam známi alebo
po uliciach. Tam sedia odborníci, ktorí v tej činnosti voľakedy robili. Či bol podnikateľ, či
bol v štátnej správe, či bol vo verejnej správe alebo bol lekár. A ja s nimi konzultujem.
Ukazujem im, čo všetko sa spravilo, čo chystáme na mestské zastupiteľstvo a pýtam sa na ich
názory. Nemajú zlé myšlienky. Jednota dôchodcov - veľmi dobrá spolupráca je so
zariadeniami, kultúrnymi, Trnavského samosprávneho kraja. Či je to galéria, knižnica,
osvetové stredisko. Najčastejšie teda zatiaľ z tých organizácii 3. sektoru - sú tu protifašistickí
bojovníci, zväz telesne postihnutých a ďalej máme ešte aj Klub starostov Senica. To je
ohľadom nášho spoločného - či stavebného úradu, školského úradu alebo teraz už aj
špeciálneho stavebného úradu, čo ste odsúhlasili. No a s Trnavou - to je jasné - kultúra,
doprava a hlavne klaster a tie združenia miest a obcí. Ja by som chcel len ukázať, teda ak
niekto hovorí, že v meste sa nič nerobí, tak je skutočne na veľkom omyle. To sú obrovské
práce - či zamestnancov na oddeleniach, vedúci oddelení, vašich rokovaní. Veď sme mali,
tento rok sme mali, koľko - 6 či 7 mestských zastupiteľstiev? A myslím si, že boli veľmi
plodné a že došli sme dneska k záveru, že aj ten rozpočet sa dá schváliť. Aj sa tam dá rôzne
veci doplniť. A chcel by som skutočne poďakovať za spoluprácu aj podnikateľom,
zamestnancom na rôznych úsekoch spoločenského, verejného i štátneho života, kultúry,
duchovného života, športu, zdravotníctva, sociálnej oblasti, životného prostredia, bezpečnosti,
súdnictva. Tu chcem poďakovať za to, že mesto je bezpečné. Sú mestá, kde v pondelok sedí
primátor s riaditeľom Okresného policajného zboru, prokurátorom atď. Ja nemusím sedieť.
Dúfam, že to tak bude naďalej. Netvrdím, že je všetko tip-top, ale ja si myslím, že naše mesto
je bezpečné a že dá sa tu bezpečne žiť. Pochopiteľne, chcem poďakovať za spoluprácu aj
osobitne poslancom mestského zastupiteľstva, zboru mesta Senica. Ja som vždy aj tak videl
v tom, vo všetkých aj niektorých pripomienkach, že možno sa tou témou, tou otázkou treba
zaoberať trošku viacej, trocha ísť do hĺbky a jasná vec, že niektoré veci, ktoré boli úplne
vedľa človeka také si povedal , ako je toto aj možné, že aj takéto veci vychádzajú, ktoré sú
úplne teda mimo - doslova. A takisto chcem poďakovať aj občanom, ktorí prichádzali na
mestské zastupiteľstvo so svojimi námetmi, návrhmi, atď. Takže verejne ďakujem
zamestnancom mestského úradu na všetkých úrovniach. A ak dovolíte, na záver by som
chcel poďakovať bez poradia a bez dôležitosti aj pani prednostke, kontrolórke, obom
zástupcom, vedúcim oddelení. Tak isto vám všetkým a veľmi si želám, aby dnešný schválený
rozpočet, ktorý bol schválený, splnil tie námety, požiadavky, ktoré sme si stanovili na rok
2017. A ešte radšej by som bol, keby sme ho niekedy upravovali s tým, že tie príjmy sú
väčšie a môžeme zobrať, či už ten úver na tie cesty, chodníky a to by bolo už úplne nádherné.
Ja myslím, že práca sa nám zlepšila a že to len pôjde takto ďalej. Ďakujem vám všetkým.
15. Interpelácie
P. Grimm, primátor mesta: A postupujem do bodu Interpelácie. Nech sa páči, pán Hutta.
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P. Hutta: Ja som chcel navrhnúť, aby tvoji dvaja páni zástupcovia nepodávali informáciu
dneska o svojej činnosti.
P. Grimm, primátor mesta: Aj oni boli v týchto bodoch.
P. Hutta: Tak som to pochopil.
P. Grimm, primátor mesta: Sme v Interpeláciách. Až máte nejaké podnety, či písomne, ústne.
Nech sa páči, pán Švec.
P. Švec: Ja, taký dôsledok toho, že vidím, že sa zabúda tam vpredu, aj ohľadom toho
hlasovania, aj interpelácii, ktoré som mal a nedostal som odpoveď, tak pre istotu dneska, čo
sme sa bavili o OMS Aréne, tak poprosím, aby to bolo zadokumentované, že tie výsledky nejaké ekonomické, aspoň základné, overené, nie vypísané, vymyslené. Že aby tam niečo
také bolo.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ja myslím, že tie rokovania v priebehu januára sa budú
musieť uskutočniť. Že istotne prídu. A tieto veci vám, čo máme, dáme. Pani Halašová.
P. Halašová : Ja som sa chcela spýtať, či je možné už realizovať zmeny, čo sa týka dlažby
námestia? Lebo viem, že tam bolo 5 rokov, že sa nemohlo vôbec nič opravovať alebo teda
meniť na námestí. Až november 2017?
P. Grimm, primátor mesta: Áno, dáme vedúcemu oddelenia, pánovi Štefkovi. Ja si myslím,
ale odborník je on.
P. Halašová: Sa mi to zdá také nezmyselné, keď evidentne tá dlažba je tak strašne šmykľavá
a klzká, že tam môže prísť k úrazom. A to teda prichádza tam každý rok. Lebo inokade tí
ľudia ísť nemôžu. Sú miesta, ktoré sa dajú obísť, ale sú miesta, kde proste sa to inak nedá.
Tak len to som chcela.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Šteffek, nech sa páči.
P. Šteffek, MÚ: Termín viazanosti je november 2017. Potom by sa dalo s tým niečo robiť .
P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová.
P. Krištofová: Ja mám interpeláciu - obyvatelia Kolónie sa obrátili so žiadosťou vybudovať
plot alebo zábranu od chodníka pri ručnej autoumyvárke, pri potoku, na križovatke
Hurbanova - Kolónia. Počas veterných dní voda z autoumyvárky zasahuje až na chodník pre
chodcov. Na 2. strane tak voda, zrejmé aj so saponátom, dosahuje až do ochranného pásma
vodného toku. Zároveň je otázka, kto povolil autoumyvárku na takomto mieste, pri vodnom
toku a dopravne exponovanej časti mesta? Jej umiestnením sa zhoršuje aj tak kritická
dopravná situácia. A navyše je to prevádzka, ktorá určite nepatrí do stredu mesta a k potoku.
Mám to aj písomne.
P. Grimm, primátor mesta: Keď to je aj písomne, odpoveď bude. Pani Vyletelová.
P. Vyletelová: Ja sa chcem opýtať, akých stav je vlastne s rozostavaným parkoviskom, ktoré
sme povolili v súvislosti s kolaudáciou budovy pri Moruši? Tí Taliani, tam bola podmienka,
že dostanú skolaudované, až keď bude dostatočný počet parkovacích miest. Ľudia sa sťažujú,
že 2 mesiace tam je rozostavané parkovisko a nič sa tam nedeje. V akom je to štádiu?
P. Grimm, primátor mesta: Zistíme a dáme vám to písomne.
P. Vyletelová: Aj či tam už bolo vlastne to povolené, tie kolaudácie? Lebo myslím si, že by
to malo byť až po tom vybudovaní parkoviska. Asi. To ma zaujíma. A ešte sa chcem opýtať,
či sa bude likvidovať aj lístie pri kúpalisku? Je to tam v takom stave, že tam sa nedá ísť po
chodníku.
P. Grimm, primátor mesta: Ja myslím, že áno. Ale si to poznačíme. Hneď zajtra sa na to
opýtam pána Valúška.
P. Vyletelová: Bude silvestrovský beh, tak aspoň dovtedy.
P. Grimm, primátor mesta: Zajtra sa na to opýtam. Môžem ukončiť interpelácie?
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem.
16. D i s k u s i a .
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P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 16 - Diskusie. Ak nie, končím diskusiu
17. Uznesenia prijaté na 14. riadnom zasadnutí MsZ.
P. Grimm, primátor mesta: Poprosím návrhovú komisiu, aby sa zišla a pripravila návrh na
uznesenie. Požiadam predsedu návrhovej komisie za potvrdenie platnosti uznesení z dnešného
rokovania mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, pán Hutta.
P. Hutta: Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 14.
riadnom zasadnutí konanom dňa 15. 12. 2016 prijalo uznesenia číslo 387 - 408. V Senici
15. 12. 2016.
18. Z á v e r .
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Vážené mestské zastupiteľstvo, chcel by som vám
všetkým poďakovať za účasť na dnešnom zastupiteľstve.
Chcem Vám všetkým zaželať veľa šťastia, zdravia, radosti a spokojnosti. Do nového roku
2017 si zaželajme, aby sa krásny ľudský vzťah vzájomného podania si rúk, želania si
všetkého dobrého, prenieslo do medziľudských vzťahov, vzájomnej tolerancie, úcty
a spolunažívania. Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a splnenie všetkých osobných
predsavzatí. Končím posledné MsZ v roku 2016. Do videnia.
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