Zápisnica
napísaná na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa
29. júna 2017.
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta, JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,
JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka, Ing. Martin Lidaj, poslanec MsZ, 1. zástupca
primátora, Ing. Ján Hurban, poslanec MsZ, 2. zástupca primátora
Poslanci MsZ:
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, Mgr. Jakub Nedoba, Ing.
Jarmila Barcaj Drinková, Ing. Martin Džačovský, Ing. Stanislava Halašová, Ing. Ľubica
Vyletelová, Ing. Roman Sova, Ing. Pavol Kalman, Jaroslav Kaščák, Ing. Elena Valášková,
Ivan Paveska
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Ivana Mičová, MUDr. Jozef Gembeš, RNDr. Anna Parízková,
Ing. Alena Kovačičová, Ing. Ján Kovár, Peter Horváth, Bc. Rastislav Janák
Prizvaní:
Ing. Róbert Mozolič, JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak,
Mgr. Ľubica Lesayová, Mgr. Milan Dieneš, Ing. Ivan Nosko – vedúci oddelení MsÚ, Mgr.
Peter Kovačič, vedúci SŠÚ, Ing. Marián Fojtlín, TS Senica, a. s., Ing. Ján Bachura, riaditeľ
MsPS, spol. s r.o., Mgr. František Harnúšek, riaditeľ MsKS, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ
RSMS, spol. s r. o., Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana
Chábelová– riaditelia ZŠ Senica, Mgr. Mirka Gáfriková, poverená zastupovaním riaditeľa
ZUŠ, Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ, Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ CVČ
Médiá:
Mgr. Viera Baroškvá, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o., Miroslava Kovaríková – Záhorák,
PhDr. Vlasta Cigánková - RTVS
Ostatní

p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadanie 17. riadneho zasadnutia MsZ v Senici otvoril Mgr. Branislav Grimm,
primátor mesta Senica.
P. Grimm, primátor mesta: Príjemný dobrý deň, vážený poslanecký zbor, vážení televízni
diváci, dovoľte, aby som vás všetkých privítal na 17. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Senici a všetkých opätovne čo najsrdečnejšie vítam.
P. Grimm, primátor mesta: Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 21, čo je
nadpolovičná väčšina a zasadanie mestského zastupiteľstva je uznášania schopné. Preto
otváram jeho rokovanie.
Ospravedlnení sú: pani Mičová, pán Gembeš a pani Kovačičová, riaditeľka Polikliniky.
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Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Adelu Langovú.
Pracovné predsedníctvo tvoria: zľava pán Hurban, pán Lidaj, pani Vrlová, pani Jankovičová
a Grimm. Kým prejdeme na rokovanie, podľa programu, ktorý vám bol zaslaný a ktorý je
zverejnený, chcel by som vám oznámiť, že sa uskutočnili výberové konania na riaditeľov
škôl. V základnej umeleckej škole sa stala pani magisterka Mirka Gáfriková, na Základnej
škole na Komenského ulici pán Krzysztof Siwiec. Obom srdečne blahoželám. Navštívil som s
pánom Kovačičom, vedúcim Spoločného školského úradu, tieto školy a dekréty sme
odovzdali. Súčasne sa uskutočnilo aj výberové konanie na riaditeľku Zariadenia sociálnych
služieb n. o., kde na základe zvolenia správnej rady sa stala riaditeľkou pani magisterka
Slavomíra Jurovatá. Ja by som chcel ale požiadať, keby pred predsednícky stôl mohla
vystúpiť aj pani bývalá riaditeľka, pani inžinierka Valášková, aj nová riaditeľka. Chcem pani
riaditeľke Valáškovej poďakovať za spoluprácu, za výborné vedenie tohto zariadenia, kde
pracovala v tejto funkcii 4 a pol roka. Odchádza z tejto funkcie na svoju vlastnú žiadosť.
Mesto s jej prácou bolo mimoriadne spokojné, zariadenie výborne funguje. A novej pani
riaditeľke chcem zaželať aby sa jej darilo, aby nadviazala na úspešnú spoluprácu a mala
pevné nervy. Aby sa naďalej tomuto zariadeniu darilo…..Pristúpime k programu rokovania.
Chcem vám len oznámiť, že bod 5, kde je Správa o stave nezamestnanosti, bude vynechaný.
Pán riaditeľ pre pracovnú vyťaženosť, pracovné rokovania sa ospravedlnil. Informácia mala
byť podaná ústne a písomne ju nemáme. My sme na mestskej rade dostali informáciu o stave
zamestnanosti v meste. Tie správy sú potešujúce a patrí aj poďakovanie Úradu práce za to, že
sa znižuje stav nezamestnanosti v našom meste.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Ďakujem. Tú správu, ktorú pán Kovár chcel tu prezentovať,
poslal pred rokovaním mestského zastupiteľstva v elektronickej podobe, takže nie je priestor
si to študovať, ani my sme s ňou neboli oboznámení, takže sme vám ju všetkým poslali v
elektronickej podobe. Takže nech sa páči, máte priestor sa s tým potom doma oboznámiť.
Ďakujeme.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem za doplnenie. Ďalej v bode 12, kde nás čaká 12
dispozícií s majetkom, sme na základe odporúčania mestskej rady vyvolali rokovanie s pánom
Ďurinom ohľadom, tak ako bolo na mestskej rade navrhnuté, ohľadom zámeny týchto
pozemkov, takže tie materiály, ktoré sú tam pripravené v bode 12. 8-10, je podľa odporúčania
mestskej rady. Program vám bol zaslaný. Je zverejnený. Otváram ešte k nemu diskusiu, ak
chcete niečo doplniť, navrhnúť. Nech sa páči. Ak nie, podávam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje program 17. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v
Senici, konaného dňa 29.6.2017 s vynechaním bodu 5. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasuje 22 poslancov.
Hlasovanie: Konštatujem, že 20 poslancov bolo za, 2 nehlasovali, takže uznesenie prešlo.
Program dnešného zasadnutia je schválený.
Uznesenie č. 475:
MsZ v Senici
schvaľuje
program 17. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. júna 2017 s vypustením
bodu č. 5 – Správa o stave nezamestnanosti
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:20 proti:0 zdržal sa:0,2 nehlasovali počet poslancov: 25
1.
2.
3.1
3.2
4.1

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2017
Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. zo dňa 06.09.2001
Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 13.06..2017
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4.2 Uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 04.05.2017

5.

Správa o stave nezamestnanosti – Ing. Ján Kovár, riaditeľ ÚPSVaR Senica –zaslaná v el.
podobe
6. MSPS, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery spoločnosti - účtovná
závierka v el. podobe
7. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016 – účtovná závierka v el. podobe
8. Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery n.o.
9. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016 a príprava na letnú turistickú
sezónu a rozvojové zámery spoločnosti- účtovná závierka v el. podobe
10. Technické služby a.s. - správa o činnosti za rok 2016 a zámery spoločnosti– účtovná
závierka v el. podobe
11. VZN č. 1 – Zásady hospodárenia s obecným majetkom – zmena VZN
12. Dispozície s majetkom
13. VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica
14.1 Zriaďovacia listina Základnej školy, Komenského 959, Senica s právnou subjektivitou v
úplnom znení a Štatút Základnej školy, Komenského 959, Senica
14.2 Zriaďovacia listina Základnej školy, Sadová 620, Senica s právnou subjektivitou v
úplnom znení a Štatút Základnej školy, Sadová 620, Senica
14.3 Zriaďovacia listina Materskej školy, Novomeského 1209/2, Senica s právnou
subjektivitou v úplnom znení a Štatút Materskej školy, Novomeského 1209/2, Senica
15. Dodatok VZN č. 63 – O určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
16.1 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
16.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením primátora č. 1/17
16.3 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2017 zmenou rozpočtu č. 1/17
17.1 Správa HK o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov mesta
k 31.12.2016
17.2 Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej
organizácie – Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
17.3 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
18.1 Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2018
18.2 Návrh na Zmenu Zásad odmeňovania a Zmenu Prílohy č. 1 Zásad odmeňovania členov
ZPOZ
pri MsÚ v Senici účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady
19. Návrh zmluvy medzi mestom Senica a Obcou Kúty na výkon pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
20. Rôzne
21.
22.
23.
24.

Interpelácie
Diskusia
Uznesenia prijaté na 17. riadnom zasadnutí MsZ
Záver.

2. Voľba návrhovej komisie
P. Grimm, primátor mesta: Ďalší bod je bod č.2, je to voľba návrhovej komisie. Predkladám
návrh na zloženie tejto komisie, aby pracovala v zložení: pán Paveska, pani Krištofová a pani
Bartošová. Má niekto z poslancov pripomienku, iný návrh? Ak nie, môžete sa prihlásiť na
hlasovanie.
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Hlasovanie : Svojim hlasovaním ste navrhnutú komisiu schválili.
Uznesenie č. 476:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: I. Paveska, Ľ. Krištofová, D. Bartošová
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0 zdržal sa:0

počet poslancov: 25

3.1. Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2017
P. Grimm, primátor mesta: Sme v bode 3.1, je to správa o plnení uznesení a riešení
pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2017. Žiadam pani prednostku, aby ústne
predniesla správu.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní. V uznesení
mestského zastupiteľstva č.15 prijatým na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva
dňa 11.12.2014, poslanci zobrali na vedomie povinnosti a obmedzenia, ktoré vyplývajú z
ústavného zákona 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. V zmysle týchto povinností všetci verejní funkcionári, poslanci aj pán primátor,
si tieto povinnosti splnili, odovzdali oznámenia, ktoré prijala komisia, ktorá je 5-členná. Táto
sa oboznámila s týmito oznámeniami. Zasadala 3x - 2.5., potom boli určité pripomienky,
takže následne ešte boli doplnené od niektorých poslancov chýbajúce údaje. Následne bolo
druhé zasadnutie 14.6. a dnes pred zasadnutím mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo tretie
zasadnutie, ktoré ukončilo po doplnení určitú previerku alebo oboznámenie sa, že všetky
oznámenia spĺňajú predpísané náležitosti. Uznesením mestského zastupiteľstva č.442 prijatým
na 16. mestskom zastupiteľstve, konanom 4.5.2017, mestské zastupiteľstvo odporučilo
náčelníkovi mestskej polície predložiť návrh na zmenu rozpočtu na kapitole mestskej polície,
podľa pripomienok. Tieto pripomienky boli prerokované, zohľadnené a sú obsahom
materiálu, ktorý bude predmetom rokovania pod bodom 16.1, a to je návrh na zmenu
rozpočtu, kde budú tieto požiadavky a pripomienky zohľadnené pri schvaľovaní návrhu
rozpočtu, zmien rozpočtu. V interpeláciách na poslednom zastupiteľstve
písomnú
interpeláciu odovzdala pani Ing. Valášková, pán Hutta, ktorý vystúpil s ústnou interpeláciou a
pán Džačovský, taktiež s ústnou interpeláciou. Na všetky zo strany zamestnancov mestského
úradu boli poskytnuté následne odpovede. Pani Ing. Valášková žiadala informáciu, či sa
uvažuje v dohľadnej dobe s obnovou alebo výstavbou ihriska pre deti a mládež za bytovkou
č.704 na Štefánikovej ulici. Takže v odpovedi sme poskytli informáciu, že v rozpočte na rok
2018 môže byť navrhnutá rekonštrukcia jestvujúceho detského ihriska. Pán Hutta tlmočil
požiadavku občanov bývajúcich na Továrenskej ulici na riešenie parkovania vo vnútrobloku
a kolíziu, ktorá nastáva medzi parkujúcimi obyvateľmi v danej lokalite a dvoma vyhradenými
parkoviskami na zásobovanie. Táto situácia bola riešená príslušným vodorovným dopravným
značením. Taktiež žiadala riešiť estetickú stránku pred predajňou odevov a rôzneho tovaru na
Hurbanovej ulici. Prevádzkovateľ bol upozornený na tieto pripomienky aby dodržiaval určitú
estetickú stránku pri umiestňovaní figurín pred predajňou. Je to ešte predmetom riešenia . Pán
Džačovský žiadal riešiť s kompetentnými úpravu a údržbu kruhových objazdov. Ono aj keď
sa to nezdá, ale táto údržba kruhových objazdov bola už riešená aj v minulosti, ale berieme
túto pripomienku ako opodstatnenú a bude sa už následne začiatkom júla vykonávať práca na
týchto kruhových objazdoch a budeme to zabezpečovať prostredníctvom Technických
služieb. Ďalej, hlavná kontrolórka predložila správu o plnení uznesenia č.19/01/J/2B v
písomnej podobe. Viacej uznesení s termínom plnenia k dnešnému dňu prijatých nebolo.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán Švec, nech sa
páči.
P. Švec: Dobrý deň. Niekedy v marci alebo v apríli nám bolo sľúbené, že dostaneme
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informáciu ohľadom OMS arény, aspoň základné ukazovatele. Vtedy na ďalšom
zastupiteľstve sme boli informovaní, že to bude predložené v júni. Tuším je teraz jún. Chcem
sa spýtať, že či to máme považovať za nesplnené alebo nie je záujem alebo tam len budeme
sypať tie peniaze alebo?
P. Grimm, primátor mesta: Pán Švec, záujem je. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo,
zápisnica bola pár dní dozadu mestu zaslaná a bude rokovanie s nimi, takže potom dostanete
informácie.
P. Švec: Kedy to asi bude zhruba, dá sa povedať?
P. Grimm, primátor mesta: Na septembrovom istotne.
P. Švec: Wau. To je času. Dobre.
P. Grimm, primátor mesta: To my totižto zatiaľ nevieme ani s kým máme pomaly rokovať,
takže to všetko chce čas. Až bude jasné, kto všetko za tým stojí, kto tomu velí, potom
môžeme s tým dotyčným rokovať. Pán Hutta.
P. Hutta: Možno len také čiastkové informácie pán primátor čo ja viem z druhej ruky. Len tak
pre oživenie, nič oficiálne. Rád by som mal aj prvé mužstvo, dorastenci zachránili extraligu
tým, že vyhrali 5:0 proti Zvolenu. Hralo sa v Bánovciach, tzn. že finančné prostriedky na
útvary talentovanej mládeže sú zabezpečené. Pán Včelka, ak môžem povedať Vladi, bude v
štruktúrach klubu pracovať, bude pracovať v oblasti mládeže, tzn. že celý ten proces zdá sa,
že bude udržaný, že futbal v Senici bude pokračovať. A už to, akým vysokým finančným
prostriedkom je ochotný sa venovať nový majiteľ klubu, to už samozrejme nechám naňho a
tak isto ty budeš mať určite viac informácií potom.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem za doplnenie. Pán Švec, to je aj v podstate tá informácia.
Ja mám tiež rôzne informácie, ale nie je to oficiálne. Čo ak to bude inakšie o týždeň, o dva?
Ale istotne mesto má záujem o to, aby ten futbal pokračoval v Senici. Až ešte vážení dovolíte,
ja som zabudol v úvode ešte určiť overovateľov zápisnice. Takže určujem pani Valáškovú a
pána Hurbana. Takže už to máme úplne kompletné. Tak ak nie sú k tejto správe žiadne
pripomienky, môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Ja prednášam uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia
do 29.6.2017. Môžete sa prihlásiť.
Hlasovanie: Hlasovanie skončilo. 22 poslancov bolo za, takže správa je schválená.
Uznesenie č. 477:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2017.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
3.2. Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici
č.19/01/J/2/B
P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 3.2 - je to správa hlavnej kontrolórky o plnení
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č.19/01/J/2/B. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Nie je diskusia, podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje
správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení mestského zastupiteľstva v Senici č.19/01/J/2/B.
Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že táto správa bola schválená.
Uznesenie č. 478:
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:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
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4.1 , 4.2 Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí mestskej rady, konanom dňa 13.6.2017
a uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 4.5.2017
P. Grimm, primátor mesta: Bod 4.1, 4.2 spojíme. Sú to uznesenia prijaté na 3. riadnom
zasadnutí mestskej rady, ktorá bola 13.6.2017. A bod 4.2, sú to uznesenia prijaté na 16.
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré bolo 4.5.2017. Takže budeme
hlasovať spoločne za obidve, len ešte predtým otváram diskusiu. Nie je. Podávam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie po 1. uznesenia prijaté na 3.
riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici, konanom 13.6.2017, po 2. uznesenia prijaté na 16.
riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 4.5.2017. Môžete sa prezentovať.
Hlasovanie: Konštatujem, že obidve uznesenia ste prijali. Posunieme sa do bodu č.6.
Uznesenie č. 479:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
1. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 13. júna 2017.
2. Uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 4. mája 2017.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov:25
6. Správa o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb, spoločnosti s.r.o. za rok
2016 a zámery tejto spoločnosti na rok 2017
P. Grimm, primátor mesta: Je to správa o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku
služieb, spoločnosti s.r.o. za rok 2016 a zámery tejto spoločnosti na rok 2017. Správu
vypracoval pán riaditeľ Bachura. Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu správu
prerokovať a schváliť. Podnikateľská komisia, pán Sova tu zatiaľ nie je, kto tam je ešte
členom, prosím vás. Peter? Pán Hutta. Nemali ste správu? Pán riaditeľ je tu, takže keby boli
otázky, prosím vás, keby sa mu dal diaľkový mikrofón. Správa je vypracovaná prehľadne.
Informuje o činnosti za rok 2016 i o plánoch na rok 2017, tiež o stave hospodárenia. Pozitívne
je tam, že Mestský podnik služieb výrazne zvýšil náklady na opravy a údržbu budov, majetku
mesta, čo je teda chvályhodné. Na jeseň tohto roku tento podnik bude oslavovať 25. výročie
svojho založenia, takže pri tejto príležitosti chce investovať i do zhodnotenia svojej budovy.
Otváram diskusiu. Nie je diskusia. Pán Hutta, nech sa páči.
P. Hutta: Pán riaditeľ, kedy je ten dátum presný?
P. Bachura: Myslíš osláv?
P. Hutta: Samozrejme.
P. Bachura: Nie, podnik bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Trnava v
októbri 1992.Pardon, 12.11. Ospravedlňujem sa.
P. Grimm, primátor mesta: Takže 12.11, opravil pán riaditeľ. Ak nie je diskusia, podávam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie správu o výsledkoch
hospodárenia Mestského podniku služieb, spoločnosť s.r.o. Senica v roku 2016 a zámery
spoločnosti na rok 2017. Môžete sa prezentovať na hlasovanie.
Hlasovanie: Podľa zelenej farby táto správa bola, o výsledkoch hospodárenia mestského
podniku, schválená.
Uznesenie č. 480:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v roku 2016
a zámery spoločnosti na rok 2017.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
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7. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016
P. Grimm, primátor mesta: Bod č.7 - je to výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016.
Túto správu vypracoval pán prokurista, Ing. pán Bachura. Mestská rada odporúča mestskému
zastupiteľstvu prerokovať. Bolo to aj v podnikateľskej komisii? Áno, tá to berie na vedomie.
Máte tam základné údaje v tejto správe o akciovej spoločnosti, predmete činnosti,
personálnom obsadení, orgánoch, ekonomických ukazovateľov. Viete, že sme uvažovali aj
nad tým, že by táto spoločnosť mohla zaniknúť. Teraz, keď už opäť začína pracovať, tak sme
ju ponechali a čas ukáže, či to bolo dobré. Otváram k tomu diskusiu. Končím diskusiu.
Predkladám návrh na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie výročnú
správu Stoma Senica, a.s. za rok 2016. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Toto uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 481:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Výročnú správu Stoma Senica, a. s. za rok 2016.
H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
8. Výročná správa Polikliniky n.o. k 31.12.2016
P. Grimm, primátor mesta: Bod č.8 - je to Výročná správa Polikliniky n.o. k 31.12.2016. Túto
správu vypracovala pani Alena Kovačičová, riaditeľka Polikliniky n.o. Ospravedlnila sa z
dnešného zasadnutia. Zastupuje ju tu pani ekonómka Volková. Táto správa bola prerokovaná
aj na správnej rade Polikliniky, kde sa aj konštatovalo, že popri iných úspechoch majú aj
kladný hospodársky výsledok, že pribúda nám v Senici viacej neurologických pacientov,
pracujú na príchode mladej stomatologičky, takže niečo sa v tom hýbe, dúfajme, že sem príde.
Otváram diskusiu. Nech sa páči pani Vyletelová.
P.Vyletelová: Tiež prerokováva tieto správy, aj túto z Polikliniky sme prerokovali a
odporúčame pani riaditeľke, aby si dala vypracovať ponuky aj z iných peňažných ústavov za
účelom zníženia úrokovej sadzby pri úvere.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme. Ešte niekto v diskusii? Pani Volková, nech sa páči.
P. Volková: Ja som chcela len ohľadom tých úrokových sadzieb. My už sme začali rokovanie
s Prima bankou. Pani riaditeľka, čo má na starosti tieto úroky, nám povedala, že v pondelok
nám dá písomnú informáciu. Máme tam úrok nad 7%, čiže možno by sa s tým ešte dalo niečo
robiť. Jedná sa o kontokorentný úver, takže už sme začali rokovanie.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za vysvetlenie. Pani Vyletelová.
P.Vyletelová: Že aj iné banky by bolo vhodné osloviť, či by ten úrok nešiel predsa len nižšie.
P.Volková: Máme ešte kontokorentný úver v OTP banke, kde máme nulový úrok.
P. Vyletelová: Potom 7% je vysoký úrok.
P. Grimm, primátor mesta: Končím diskusiu. Prednášam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie výročnú správu Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2016
s pripomienkou, ktorá tu zaznela. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s touto výročnou správou.
Uznesenie č. 482:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. k 31.12.2016.
s pripomienkou
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:20 proti:0 zdržal sa:0,2 nehlasovali počet poslancov: 25
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9. Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spoločnosti s.r.o. za rok 2016
P. Grimm, primátor mesta: Bod č.9 dnešného zasadnutia. Je to výročná správa Rekreačných
služieb mesta Senica, spoločnosti s.r.o. za rok 2016. Správu vypracoval pán riaditeľ, magister
Ľubomír Štvrtecký. Je kvalitne spracovaná. Rekreačné služby dosiahli tak isto kladný
hospodársky výsledok. Podáva objektívne informácie o činnosti. Bolo ňou oboznámené i
valné zhromaždenie. Mestská rada odporučila predložiť mestskému zastupiteľstvu túto správu
na rokovanie a podnikateľská vzala na vedomie. Otváram diskusiu. Pán riaditeľ je tu, môžete
mu dať mikrofón, ak by boli otázky. Beží diskusia. Pán Kalman, nech sa páči.
P. Kalman: Dobrý deň. Ja som predseda dozornej rady v Rekreačných službách. Rekreačné
služby v roku 2016 vykonali kus práce, takže z pozície dozornej rady chcem poďakovať
pánovi riaditeľovi. To ako pracujú môžete vidieť, či už je to priehrada alebo plaváreň, ktorá je
po rokoch naozaj vo vynikajúcom stave. Takže za rok 2016 valné zhromaždenie a dozorná
rada bez výhrad a ďakujeme pekne za odvedenú prácu.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za pochvalné slová. Končím diskusiu. Podávam návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie výročnú správu Rekreačných
služieb mesta Senica, spoločnosti s.r.o. za rok 2016. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže za bolo 22 prítomných poslancov. Správa bola schválená.
Uznesenie č. 483:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Výročnú správu - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2016.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22 proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
10. Informatívna správa Technických služieb Senica a.s. za rok 2016
P. Grimm, primátor mesta: Bod č.10 je informatívna správa Technických služieb Senica a.s.
za rok 2016. Na vaše otázky je tu pripravený odpovedať pán Fojtlín. Táto správa podáva
prehľad o stave a činnosti akciovej spoločnosti, v ktorej má naše mesto 49% akcií a s ktorou
naše mesto uzatvorilo na nasledujúcich 5 rokov zmluvu o poskytovaní komplexných služieb.
Správa bola prerokovaná v predstavenstve i dozornej rade na spoločnom zasadnutí. Mestská
rada odporučila predložiť správu na rokovanie mestskému zastupiteľstvu a podnikateľská
komisia berie na vedomie. Takže otváram diskusiu. Pán Hutta, nech sa páči.
P.Hutta: Pán primátor, ja nechcem diskutovať, len ako člen dozornej rady sa chcem vyjadriť
tak isto ako pán Kalman pred chvíľou. Zúčastňoval som sa aj zasadnutia valného
zhromaždenia. Tam prišlo k rapídnemu poklesu záväzkov mesta voči Technickým službám.
V predchádzajúcich rokoch čo bol ten obrovský dlh, sa už pomaly zmenšuje, tzn. že tak isto aj
pán ekonóm, aj ty pán primátor, ste sa zúčastnili rokovaní s Technickými službami a vidím to
tak, že koncom roka už by tá situácia mohla byť aj z pohľadu mesta, aj z pohľadu
Technických služieb na veľmi dobrej úrovni.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Pán Kalman.
P. Kalman: Ja by som sa chcel opýtať pána Fojtlína na jednu vec z tejto správy. Tá je
obsiahla, ale je tam jedna vec, ktorá ma zaujíma, a to od 1.7.2016 je platný a účinný nový
zákon o odpadoch. Jedna z vecí, ktorá z toho zákona vyplýva je aj financovanie separovaného
zberu, jeho zvoz až po jeho konečnú likvidáciu. Technické služby sú, zo zmlúv, ktoré boli
uzatvorené ešte do konca roku 2016, ale aj zo zmluvy, ktorá je od roku 2017 platná a tá
organizácia, ktorá sa stará o zber a likvidáciu odpadu. Z toho vyplýva samozrejme aj ten
separovaný odpad. Podľa zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi mestom Senica a spoločnosťou
ENVI - PAK vyplýva, že ten objem celkový ako vyčíslilo mesto Senica, náklady na zber
separovaného odpadu je 211 000,00 eur. Všetky tieto peniaze by mala organizácia, ktorá je
zodpovedná, zo zákona, na konci likvidovať ten odpad a starať sa o ten odpad, tzn. jedna
z nich je aj ENVI - PAK , s ktorým je uzatvorená zmluva, vyplácať spätne, po odpočítaní
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výnosov, ktoré vyplývajú z tej organizácie, ktorá ten odpad zbiera, v tomto prípade
Technickým službám. Ak by sme teda abstrahovali od toho, že ten recyklovaný odpad
v priebehu roka kolíše, že v niektorých obdobiach sa vyzbiera viacej, v niektorých sa vyzbiera
menej, tak by mali Technické služby dostať polovicu z tých 211 000,00 eur, tzn. 105 000,00
eur. Tá suma by mala byť použitá Technickými službami, ale samozrejme aj mestom Senica
na to, aby bola vytváraná osveta, aby napr. v konečnom dôsledku bola znižovaná cena za
vývoz tuhého komunálneho odpadu, pretože čím viac sa samozrejme separuje, tak tým menej
je tuhého komunálneho odpadu. A chcem sa opýtať koľko ste dostali peňazí od spoločnosti
ENVI - PAK k 31.12.2016 a ako ste ich použili.
P. Fojtlín: Čo sa týka zmluvy so spoločnosťou ENVI - PAK, tie finančné prostriedky boli
vyplatené celé na Technické služby. Tá zmluva bola dodržaná. A čo sa týka použitia týchto
finančných prostriedkov, tak všetky boli použité na krytie nákladov spojených s nakladaním
s vytriedenými druhotnými surovinami, teda na separovaný zber.
P. Kalman: A koľko to bolo, prosím vás?
P. Fojtlín: Polovica z tých 211 000,00 eur.
P. Kalman: A všetky ste použili na vaše náklady?
P. Fojtlín: Na krytie našich nákladov spojených so separovaným zberom, áno. Treba ešte aj
podotknúť jednu vec, že s tými vyseparovanými komoditami my neobchodujeme. Obchoduje
si s nimi ENVI - PAK. Nie sú našim majetkom.
P. Kalman: V tom prípade mi ale chýba v tom nejaká osveta pre občanov, pretože čím viacej
budú separovať, pretože teraz už je ten na tej druhej strane, kto zaplatí celé tie náklady, čím
menej sa objaví tej separovateľnej zložky v tuhom komunálnom odpade, tým menej budú
občania platiť za tuhý komunálny odpad. Ale teda neevidujem za rok 2016, že by ste spravili
nejakú osvetu alebo aj mesto, samozrejme, to nie sú len Technické služby, a rovnako ani
v roku 2017. Tak by som teda apeloval na Vás a samozrejme aj na vedenie mesta Senica, aby
sa touto otázkou zaoberalo, lebo to je samozrejme oveľa viacej účinkov to má, napr. aj dopad
na to, že sa nebude tak plniť skládka v Jablonici a rôzne ďalšie veci, tzn. čím viacej toho
odpadu vyseparujeme, tak tým menej budeme platiť za tuhý komunálny odpad. Treba to
občanom vysvetľovať a to je aj zámer toho zákona, aby sme jednoducho tú separovanú zložku
oveľa viacej zvýšili. Tak, aby sme sa aspoň priblížili k tým 50%, čo je tá nejaká cieľová
hodnota v tom prvom kroku. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kaščák.
P. Kaščák: Ďakujem. Snáď na vysvetlenie. Pán Fojtlín dneska vystupuje preto, že prichádza
postupne k takej generačnej výmene. Ja postupne budem opúšťať rady spoločnosti a
pripravovať sa na zaslúžený odpočinok. Na požiadanie predsedu predstavenstva bude sa
ujímať pán Fojtlín. Preto snáď aj toto vystúpenie. Nedištancujem sa od toho, ale treba snáď na
vysvetlenie. Áno, spoločnosť má uzatvorené zmluvy, funguje, zabezpečuje túto celú činnosť.
Bol dotaz na predchádzajúcich zastupiteľstvách, spoločnosť má vlastné nádoby, na vlastné
náklady, zváža, dotrieďuje na zariadení vlastnom. To je jedna vec. To sú tie náklady,
o ktorých bolo hovorené. Ďalšia vec, separovaný odpad sa zberá do plastových vriec, ktoré
zase financuje spoločnosť. Dáva do povedomia občanov. Toto všetko funguje. Nakoniec
funguje v Senici i systém spolupráce so základnými školami na vysokej úrovni, so strednými
školami i odborným učilišťom, kde spoločnosť dala nádoby na dotrieďovanie určitých
komodít. Toto všetko dobre funguje. Je pravda i to, že treba venovať separovaniu a ochrane
životného prostredia ešte vyššie úsilie a toto nejako zveľaďovať. Nakoniec na festivale boli
prítomní odborníci, bavili sme sa o ekológii, kde sa môžeme pochváliť, Senica v rámci
Slovenska je na úrovni, kde na jedného občana, Seničana, nehovorím o okrese, vyzberá a
vyseparuje 32kg odpadu, čo nie je zanedbateľné v rámci merítka. Európska únia hovorí o
50%, o 50kg. Takže je to celkom také zaujímavé. Robíme všetko pre to a chceme v tomto
napredovať i naďalej. Prostriedky, tak ako bolo povedané, sú používané na prevádzku, na
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zveľaďovanie. Idú sa teraz zakupovať nové technológie, nový lis, kde je pripravený v rámci
zasadnutia predstavenstva nový lis v hodnote 50 000,00 eur idú sa kupovať ďalšie zariadenia.
Chceme modernizovať, ale aj ekologizovať. V krátkosti toľko. Ale o tomto sa dá široko
rozprávať. Som za to, robme všetko pre to, aby občania v Senici sa cítili dobre a mali sme tu
zdravé ovzdušie. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem za vystúpenie. A chcem len doplniť ešte jednu vec, že
Technické služby dostali súhlas na prevádzkovanie skládky tuhého komunálneho odpadu
i naďalej a tá by mala vydržať ešte asi 14-17 rokov, podľa informácií z Technických služieb,
čiže to je tiež dobrá správa pre mesto. Ak nie je už žiadny návrh na diskusiu, tak diskusiu
končím. Podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie
informatívnu správu Technických služieb mesta Senica a.s. za rok 2016 s pripomienkou, ktorá
tu odznela, od pána poslanca Kalmana. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informatívnu
správu Technických služieb za uplynulý rok.
Uznesenie č. 484:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Informatívnu správu - Technické služby Senica a. s. za rok 2016.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22 proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
11. Návrh na zmenu VZN mesta Senica č.1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
P. Grimm, primátor mesta: Bod č.11. Je to návrh na zmenu VZN mesta Senica č.1 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta. Túto správu vypracovalo majetkovo - právne oddelenie.
Materiál vznikol na základe odporučenia NKU a zmeny by tam mali nastať v tomto článku 3,
9 a 10. Mestská rada v Senici odporúča toto VZN schváliť. A bolo to aj v podnikateľskej
komisii? Tá odporúča tak isto schváliť. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Diskusia nie
je. Končím a podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu
VZN mesta Senica č.1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v článkoch 3,9 a 10.
Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo zmenu VZN v týchto bodoch schválilo.
Uznesenie č. 485:
MsZ v Senici
schvaľuje
zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 1 o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta v článkoch 3,9 a 10
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
12.1 Návrh na odpredaj časti pozemku registra EKM, parcelné číslo č.1615/1
P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 12/1 - je to Návrh na odpredaj časti
pozemku. Pani Olejarová, poprosíme mikrofón a dopredu, lebo bude aj obrazový materiál.
Návrh na odpredaj časti pozemku registra EKM, parcelné číslo č.1615/1. Je to spoločnosti
HÍLEK a spol., a.s., na vybudovanie parkovacích plôch pre svojich zamestnancov, čím by sa
zvýšila bezpečnosť parkovania, pretože v súčasnosti zamestnanci tejto spoločnosti parkujú na
hlavnej frekventovanej ceste. Mestská rada v Senici odporúča mestskému zastupiteľstvu
materiál schváliť. Podnikateľská komisia mala?
P. Olejárová, MsÚ: Odporúča schváliť.
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P. Grimm, primátor mesta: A komisia výstavby? Pán Čonka? Otváram diskusiu. Nie je
diskusia. Podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po A) schvaľuje
odpredaj časti pozemku registra EKM, parcelné číslo č.1615/1, podľa predloženého návrhu,
spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., Senica za cenu 30 € /m2, a po B) schvaľuje prevod
nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo
rozhodlo ⅗ väčšinou všetkých poslancov. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie mestské zastupiteľstvo schválilo.
Uznesenie č. 486:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku reg. EKN p.č. 1615/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 2044 m2,
ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č.003/2017 ako novovytvorený pozemok reg.
CKN parc. č. 1219/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 221 m2 v k.ú.
Senica spoločnosti: HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542 za
cenu:
30 € / m2
Špecifické podmienky kúpnej zmluvy:
1. Kupujúci sa zaväzuje pri zmene využitia pozemku parc. č. 1219/6 vykonať na vlastné
náklady opatrenia na zabezpečenie stability chodníka, ktorý vymedzuje hranice pozemku
parc. č. 1219/6.
b/ s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Pozemok nadväzuje na areál vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo udržiava kosením
a stará sa oň na vlastné náklady, svojím umiestnením a čiastočnou svahovitosťou je
nevyužiteľný pre prípadný samostatný zámer iného záujemcu.
Pre mesto je uvedený majetok prebytočný .
H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
12.2 Odpredaj časti pozemku registra CKN, parcelné číslo 1661/121 žiadateľom Ľ. Mráz s
manželkou
P. Grimm, primátor mesta: Bod 12/2 - je to Návrh na odpredaj časti pozemku registra C,
parcelné číslo 1661/121 manželom Mrázovým, ktorí žiadajú len rozšírenie svojej plochy na
podnikateľskú činnosť v objekte kasární. Mestská rada odporučila návrh schváliť,
podnikateľská povedala...
P. Olejárová, MsÚ: Odporučila schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: A pán Čonka, výstavba?
P. Čonka: Stavebná komisia odporúčala schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Senici po A) schvaľuje odpredaj časti pozemku registra CKN,
parcelné číslo 1661/121 podľa predloženého návrhu, žiadateľom Ľubomírovi Mrázovi a
manželke pani Mrázovej, obaja bytom Novomeského, Senica, za cenu 30 € / m2, po B)
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schvaľuje prevod tejto nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo ⅗ väčšinou všetkých poslancov. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie : Zaprezentovalo sa 22 poslancov. Za bolo 21, 1 nehlasoval. Takže uznesenie je
schválené.
Uznesenie č. 487:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku reg. CKN parc. č. 1661/121, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 6557 m2, ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 15/2017 ako
novovytvorený pozemok reg. CKN parc.č. 1661/282, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 270 m2 v k.ú. Senica žiadateľom: Ľubomír Mráz a manželka
Ganceceg Mrázová, obaja bytom L Novomeského 1216/78, 905 01 Senica za cenu:
30 € / m2
b/ s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmetný pozemok je včlenený do areálu žiadateľov a jeho odpredajom žiadateľom sa
vyrovnajú hranice dvoch susediacich areálov. Odstránenie neforemnosti pozemku umožní
jeho efektívnejšie využitie a jednoduchšiu údržbu.
Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.
H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
12.3 Návrh na prenájom pozemku
P. Grimm, primátor mesta: Bod 12/3 - v tomto bode budeme hlasovať najskôr o bode č.1 a
potom o bode č.2. V prípade, že by bod č.2 potom neprešiel, tak postúpime na bod č.3. Ide o
návrh na prenájom pozemku registra CKN, podľa tých parcelných čísel, ktoré tam máte
uvedené. Je to pre spoločnosť BOBEK Group s. r. o. Takže pani Olejarová, tu snáď by sa
hodil obrázok.
P. Olejárová, MsÚ: Vysvetlím. Prvá časť sa týka prenájmu pozemkov, ktoré sú v okolí
budovy, je to bývalá budova Službytu. Žiadateľ ju odkúpil a chce ju prerobiť na polyfunkčnú
budovu so samostatnými vchodmi. Za tou budovou vlastní aj pozemok, kde vybuduje
parkovacie plochy a ten pozemok, v celkovej výmere 941 m2, ktorú žiada od nás na prenájom,
tú potrebuje na vybudovanie parkovacích plôch a na vybudovanie prístupových vchodov do
jednotlivých prevádzok. Časom. Už vypracoval aj geometrický plán a predmet nájmu je
vymedzený tým geometrickým plánom, pretože v budúcnosti chce uvedené pozemky odkúpiť
od mesta a sceliť si tak areál. Druhá časť žiadosti vznikla z potreby vybudovať parkovacie
plochy, pretože jeho pozemok stojí za budovou, nepostačuje na príslušný počet parkovacích
plôch a nedostane stavebné povolenie. Takže po konzultácii s inžinierkou Oslejovou, našli
vhodné plochy vo vlastníctve mesta, na ktorých by chcel vybudovať predmetný počet
parkovacích plôch. On požiadal o odkúpenie s tým, že mal zámer v budúcnosti zameniť s
mestom Senica uvedené pozemky aj s parkovacími plochami, ktoré sa nachádzajú za jeho
prevádzkou. Nie je to štandardný postup, preto mestská rada odporučila pripraviť alternatívny
návrh aj na prenájom. Preto sme pripravili dva návrhy, o ktorých budete hlasovať. Ak
neprejde, nebude schválený návrh na odpredaj pozemkov, budeme hlasovať návrh na
prenájom uvedených pozemkov za účelom výstavby parkovacích plôch.
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P. Grimm, primátor mesta: Pani Olejárová, ja dám hlasovať o tom prvom bode, keby sa tam
dala tá fotografia, aby poslanci videli, že momentálne hlasujú o tomto.
P. Olejárová, MsÚ: Modrá plocha je vlastníctvo žiadateľa a červená plocha je predmet nájmu
v zmysle prvej časti návrhu.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Mestská rada odporučila, tak
ako to bolo už povedané, aby sme pripravili aj tie alternatívy, podnikateľská komisia tá.
P. Olejárová, MsÚ: Odporučila návrh v tejto časti schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Schváliť. A výstavba? Pán Čonka?
P. Čonka: Stavebná komisia odporučila aj odpredaj aj prenájom.
P. Grimm, primátor mesta: Šalamúnske rozhodnutie sme dali komisii. Dobre. Takže sme v
diskusii. Nie je. Prosím vás, prednášam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici,
sme teda v tom bode 1, o tom, dobre, čo je na obrázku, po A) schvaľuje prenájom pozemkov
podľa predloženého návrhu spoločnosti BOBEK Group s.r.o. Senica, za účelom rekonštrukcie
a prestavby administratívnej budovy na polyfunkčnú budovu s prevádzkami, so samostatnými
vchodmi na prízemí, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za cenu 1,50
eur/m2 na rok. Po B) schvaľuje prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne ⅗ väčšinou všetkých poslancov. Môžete hlasovať.
Hlasovanie: .Uznesenie a návrh bol schválený.
Uznesenie č. 488:
MsZ v Senici
a/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemkov a častí pozemkov registra CKN v k.ú. Senica :
pozemku p.č. 2866/90, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 161 m2,
pozemku p.č. 2866/151, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 108 m2,
časti pozemku p.č. 2866/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 20762 m2 ,
vyznačenej na GP č. 72/2016 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2866/174 vo
výmere 567 m2 a
časti pozemku p.č. 2866/89, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 363 m2, vyznačenej
na GP
č. 72/2016 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2866/173 vo výmere 105 m2 , spolu
vo výmere 941 m2 spoločnosti: BOBEK Group s.r.o., Hviezdoslavova 473, Senica, IČO:
46 169 415 za účelom rekonštrukcie a prestavby administratívnej budovy na polyfunkčnú
budovu s prevádzkami so samostatnými vchodmi na prízemí na dobu neurčitú s 3 mesačnou
výpovednou lehotou za cenu:
1,50 €/m2/rok
b/ s ch 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 dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Spoločnosť je vlastníkom administratívnej budovy so súpisným číslom 473 postavenej na pozemku
parc.č.2866/86 a pozemkov parc. č. 2866/86, 2866/110 a 2866/152 na Hviezdoslavovej ulici v Senici.

Spoločnosť na základe vypracovaného projektu na prestavbu administratívnej na
polyfunkčnú budovu hodlá budovu prerobiť na prevádzky so samostatnými vchodmi (na
prízemí), pričom v konaní o povolenie prestavby
musí preukázať vzťah k dotknutým
priľahlým pozemkom vo vlastníctve mesta Senica, ktorým je i nájomná zmluva. Mesto nemá
zámery na využitie predmetných pozemkov.
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H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov: 25

A teraz prosíme obrázok, aby zase poslanecký zbor vedel, o čom ide hlasovať. Takže tu je
návrh na odpredaj časti týchto pozemkov. Otváram diskusiu. Nie je. Podávam návrh na
uznesenie. Pani Krištofová. Nech sa páči.
P. Krištofová: Ja som sa chcela opýtať, či mesto musí tento pozemok odpredať, pretože na
tejto Hviezdoslavovej ulici je veľmi veľký nedostatok parkovacích miest práve pre tie
bytovky. A dochádza tam ja k takým dosť kolíznym situáciám, tam jednoducho tieto bytovky
nemajú kde parkovať. Keď sa to predá, potom čo s tou situáciou?
P. Olejárová, MsÚ: Je tam podmienka v tom stavebnom, postaviť príslušný počet parkovacích
miest. Ak to my predáme, je to potom možnosť zameniť a tieto miesta zostanú pre
obyvateľov.
P. Krištofová: Čiže je to možné.
P. Olejárová, MsÚ: Áno.
P. Krištofová: Dobre.
P. Olejárová, MsÚ: To už je vlastne na dohode a na komunikácii.
P. Krištofová: Lebo ja som z toho pochopila, že to bude len pre tú firmu.
P. Olejárová, MsÚ: On má určené v stavebnom konaní, keď som tomu teda dobre pochopila,
povinnosť vybudovať príslušný počet parkovacích miest, ale akým spôsobom potom s nimi
naloží, to už vlastne je jedno.
P. Krištofová: Môže aj predať obyvateľom. Dobre, ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Takže máme to vysvetlené. Pán Džačovský.
P. Džačovský: Ja by som k tomu len povedal toľko, že aj v minulosti, aj na predchádzajúcom
zastupiteľstve, sme vždy riešili systémom, že najprv prenajmeme, až keď to vybudujú potom
predávame. Aby sa nestalo, že niekto náhodou použije ten pozemok na iný účel. Takže kvôli
tomu aj v tej mestskej rade išiel ten návrh na ten prenájom, že najprv nebudeme predávať, ale
teda najprv prenajímame. Takže aby to bolo vysvetlené. Že preto by som povedal, aby sme
nikoho neuprednostnili alebo niekoho nezvýhodnili, tak v minulosti toto zastupiteľstvo vždy
to riešilo najprv prenájmom, následne predajom, tak možno by bolo dobré to dodržať, aby
zbytočne potom nevznikol chaos, že prečo niekomu predávame a niekomu prenajímame.
Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Čiže je to poslanecký návrh, áno? Bod 3. Ešte chce niekto
vystúpiť v diskusii? Nie. Teda podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom časti pozemku. Vynechávame 2, lebo bol poslanecký návrh. Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti týchto pozemkov podľa predloženého návrhu
spoločnosti BOBEK Group s. r. o., Hviezdoslavova, Senica, za účelom výstavby a užívania
parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50 eur/
m2 na rok. Po B) mestské zastupiteľstvo schvaľuje tento prenájom ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo ⅗ väčšinou všetkých
poslancov. Čiže sme v tej 3. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo schválilo jednoznačne tento návrh.

Uznesenie č. 489
MsZ v Senici
a/ s ch v a ľ u j e p r e n á j o m:
časti pozemku reg. CKN p.č. 2866/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 20762
m2, vyznačenej na GP č. 43/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2866/175, druh
pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 198 m2,
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častí pozemkov reg. CKN p.č. 2990/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3570
m2 a reg. EKN p.č. 215, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 9667 m2, ktoré sú
vyznačené na GP
č. 43/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č.2990/46, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria vo výmere 136 m2 v k.ú. Senica, spolu vo výmere 334 m2 spoločnosti: BOBEK
Group s.r.o., Hviezdoslavova 473, Senica, IČO: 46 169 415 za účelom výstavby a užívania
parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
1,50 €/m2/rok
b/ s ch 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 dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Spoločnosť je vlastníkom administratívnej budovy so súpisným číslom 473 postavenej na pozemku
parc.č.2866/86 a pozemkov parc. č. 2866/86, 2866/110 a 2866/152 na Hviezdoslavovej ulici v Senici.

Spoločnosť na základe vypracovaného projektu na prestavbu administratívnej na
polyfunkčnú budovu hodlá budovu prestavať na polyfunkčný objekt
s rôznymi
prevádzkami, v ktorých budú poskytované služby pre obyvateľov predmetnej časti mesta. V
konaní o povolenie prestavby musí žiadateľ preukázať vzťah k pozemku, na ktorom
vybuduje príslušný počet parkovacích miest. Pozemok, ktorý pri budove žiadateľ vlastní
nepostačuje na stanovený počet parkovacích miest. Zámer žiadateľa nie je v rozpore
s potrebami mesta, pretože rekonštrukcia budovy prispeje k rozšíreniu služieb pre občanov
v danej časti mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
12.4 Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v rekreačnej oblasti Kunov
P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 12/4 - je to návrh na schválenie spôsobu
odpredaja nehnuteľností v rekreačnej oblasti Kunov. Máme tam 3 chaty. Máme fotografie,
vidíte, ktoré to sú. Myslím, že ich poznáte. Chaty momentálne nevieme využiť v plnej miere.
Ich technický stav tak isto by si vyžadoval väčšie finančné prostriedky. Vlastne predajom
týchto chát by sme získali kapitálové príjmy. Mestská rada odporúča schváliť tento odpredaj a
to za minimálne ceny - prvú chatu za 15 000,00 eur minimálnu sumu, druhú za 16 000,00 eur
a tú veľkú za 282 700,00 eur. Podnikateľská…
P. Olejárová, MsÚ: Podnikateľská komisia odporučila schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Odporučila tak isto schváliť. Pán Hutta. Nech sa páči.
P. Hutta: Ja ak môžem za pána Sovu, predsedu našej komisie. Tam sme za tú prvú chatu
odporúčali zvýšiť tú sumu z 15 000,00 eur na 18 000,00 eur a za tú druhú chatu zo 16 000,00
eur na 18 500,00 eur.
P. Olejárová, MsÚ: Áno, môžem to potvrdiť, je to tu v zápisnici.
P. Hutta: Zdá sa nám že tá suma by sa mohla približovať tejto hodnote, keďže tam ešte ten
pozemok pán majiteľ predáva, čo mám informácie, iba holý pozemok za 17 000,00 eur a tuto
v podstate ten spodok by sa dal využiť, to ostatné pravdepodobne zbúrať a postaviť niečo
nové. To sú tie likusové sobotišské panely a je to tam v takom stave ako vidíte.
P. Grimm, primátor mesta: Ešte pre moju orientáciu, čiže budova so súpisným číslom 554, tá
by šla za 18.000,00 eur, áno? Peter, dobre?
P. Hutta: Prvá za 18 000,00 eur a druhá za 18 500,00 eur
P. Hutta: A tretia, o tej sa nemusíme baviť.
P. Olejárová, MsÚ:: To je suma stanovená znaleckým posudkom.
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P. Grimm, primátor mesta: Ukáže čas. Dobre. Ešte niekto v diskusii chce vystúpiť? Nie.
Podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po A) schvaľuje odpredaj
nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č.731 pre katastrálne územie Kunov, podľa
predloženého návrhu, teda budovu so súpisným číslom 554 - rekreačná chata, za minimálnu
sumu 18 000,00 eur, budovu so súpisným číslom 555- rekreačná chata, za 18 500,00 eur,
budovu so súpisným číslom 619 - doškoľovacie zariadenie, za minimálnu sumu 282 700,00
eur, podľa predloženého návrhu, písmena a až j. To máte aj na druhej strane. Predmetný
majetok je pre mesto Senica prebytočný. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 22 členov poslaneckého zboru. Uznesenie bolo schválené. 20 za,
proti 1, nehlasoval 1.
Uznesenie č. 490:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 731 pre kat. územie Kunov ako :
- budova so súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č.
698 a pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 64 m2
- budova so súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č.
697 a pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 75 m2
- budova so súp. číslom 619 – doškolovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN
parc.č.666 a pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 585 m2
formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:
a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 731 pre kat.
územie Kunov ako budova so súp. číslom 554 – rekreačná chata, postavená na
pozemku reg. CKN parc.č. 698 a pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2,
budova so súp. číslom 555 – rekreačná chata, postavená na pozemku reg. CKN parc.č.
697 a pozemok reg. CKN parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 75 m2
budova so súp. číslom 619 – doškolovacie stredisko, postavená na pozemku reg. CKN
parc.č.666 a pozemok reg. CKN parc.č. 666, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 585 m2.
b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu :
za rekreačnú chatu so súp. číslom 554 a pozemok reg. CKN parc.č. 698 najmenej
18 000 €,
za rekreačnú chatu so súp. číslom 555 a pozemok reg. CKN parc.č. 697 najmenej
18 500 €,
za doškolovacie stredisko so súp. číslom 619 a pozemok reg. CKN parc.č. 666
najmenej 282 700 €.
c) Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku:
- v súťaži o rekreačnú chatu so súp.číslom 554 a pozemok reg.CKN parc.č. 6981000 €, slovom jedentisíc eur,
- v súťaži o rekreačnú chatu so súp. číslom 555 a pozemok reg. CKN parc.č. 6971000 €, slovom jedentisíc eur,
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- v súťaži o doškolovacie stredisko so súp. číslom 619 a pozemok reg. CKN parc.č.
666 - 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.
Zábezpeku je záujemca povinný zložiť najneskôr do konca lehoty na podávanie
návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny
a neúspešným záujemcom bude vrátená do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže .
d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o
najvhodnejšom návrhu losovaním.
e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia
o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude
povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.
f) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu
- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať
-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa
na doplnenie a vykonanie opravy.
g) Informácie o podstatných skutočnostiach:
1) Na základe nájomnej zmluvy a zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
31.12.2008 sú nehnuteľnosti v nájme Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o..
Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje zabezpečiť ukončenie tohto nájomného vzťahu,
čo je povinný víťazovi súťaže preukázať najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej
zmluvy.
2) V súťaži o doškolovacie stredisko so súp. číslom 619 musí záujemca preukázať
svoj zápis v registri partnerov verejného sektora.
h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie
podmienky súťaže organizačného charakteru.
ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,
JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,
Ing. Roman Sova, predseda komisie pre podnikateľskú činnosť a poslanec MsZ
Ing. Ján Hurban, člen MsR a poslanec MsZ.
i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy
na zasadnutí komisie. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi
na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.
j) Súťaž bude vyhlásená pre každú budovu, vrátane pozemku pod ňou samostatne.
Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.
H l a s o v a n i e :prítomných:22 za:20 proti:1 zdržal sa:0,1nehlasoval počet poslancov: 25
12.5 Návrh na prevod vlastníckeho práva k bytu č.3 v bytovom dome so súpisným číslom
1361 na ulici Gen. L. Svobodu manželom Pappovým
P. Grimm, primátor mesta: Prosím vás, pripravte si bod 12/5 - je to návrh na prevod
vlastníckeho práva k bytu č.3 v bytovom dome so súpisným číslom 1361 na ulici Gen. L.
Svobodu manželom Pappovým. V predchádzajúcich rokoch boli tieto byty v tomto bytovom
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dome 1361 už predané. Žiadatelia sú dlhodobými nájomníkmi v tomto byte. Mestská rada v
Senici odporúča návrh schváliť. Podnikateľská komisia...?
P. Olejárová, MsÚ: Odporučila schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Odporučila tak isto schváliť. Otváram diskusiu. Nie je. Podávam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po A) schvaľuje prevod vlastníctva bytu
č.3 v bytovom dome so súpisným číslom 1361 na ulici Gen. L. Svobodu žiadateľom pánovi
doktorovi Andrejovi Pappovi a manželke Silvie za cenu 44 000,00 eur. Po B) schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 21, 22 už. A uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 491:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome so súp. číslom 1361 (postavenom na parcele
CKN č.3565/138) na ulici Gen. L. Svobodu vo vchode 24 na 1. poschodí, podielu priestoru
84/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 1361
a podielu 84/10000 na pozemku reg. CKN parc. č.3565/138, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1683 m2 v k.ú. Senica žiadateľom: MUDr. Andrej Papp a manželka
Silvia Pappová, obaja bytom Gen. L. Svobodu 1361/24, 905 01 Senica za cenu :
44 000 €
b/ s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno a), ktorú je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu
alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
12.6 Návrh na zámenu nehnuteľnosti medzi Rekreačnými službami mesta Senica a
Dobrovoľným hasičským zborom mesta Senica
P. Grimm, primátor mesta: Bod 12/6 - je to Návrh na zámenu nehnuteľnosti medzi
Rekreačnými službami mesta Senica a Dobrovoľným hasičským zborom mesta Senica. Viete,
že už sa dlhoročne snažíme nájsť vhodné vyhovujúce podmienky pre náš Dobrovoľný
hasičský zbor mesta Senica. Tohtoročné rokovania na ministerstve vnútra uviazli. Je tam
nejasná situácia, takže chceme im pomôcť už aj z toho hľadiska, že Dobrovoľný hasičský
zbor má možnosť podať cez leto žiadosť na rekonštrukciu svojej budovy. Rekreačné služby
mesta sa sťahujú na Tehelnú ulicu. Dobre som povedal, že Tehelnú ulicu? Asi tak v mesiaci
september, október. Takže je možnosť zámeny týchto pozemkov aj budov. Je spravený
znalecký posudok na túto zámenu. Mestská rada v Senici odporúča návrh na zámenu týchto
nehnuteľností schváliť mestskému zastupiteľstvu. Podnikateľská na to…
P. Olejárová, MsÚ: Odporučila schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Tiež odporučila schváliť. Otváram diskusiu. Pani Drinková, nech
sa páči.
P. Drinková: Ja by som sa chcela iba opýtať k tejto zámene budov, lebo bolo predtým
pôvodne povedané, že keď predáme náš domček, kvázi tú prvú budovu, že budeme mať
z toho financie na rekonštrukciu tej budovy a teraz keď dôjde k zámene, tak my nebudeme
mať tie financie. Budeme mať financie v podstate iba z toho projektu, nejakých 30 000,00
eur. A tých ďalších 100 000,00 eur nám bude chýbať. Tak chcela by som, aby sa to nejako
zaviazalo, že teda do rozpočtu, príklad na budúci rok, budeme mať tých 100 000,00 eur,
pretože takto by došlo iba k zámene budov, ale tá budova je tak isto nevyhovujúca. My proste
potrebujeme postaviť novú budovu. Vyhovujúce sú tam garáže, ktoré sú, priestor, to je
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vyhovujúce, ale tá budova je tak isto z tých likusových panelov a my proste túto budovu by
sme postupne, ako by sme mali financie, rekonštruovali tak, že by sme vlastne budovali
novú.
P. Olejárová, MsÚ: Lenže vy tam máte možnosť až 50 000,00 eur.
P. Drinková: No, uvidíme ako dôjde výzva, ako bude na ten projekt, takže to budeme mať.
Ale to je len tá prvá časť, ale potom aby to bolo za čo dokončiť. Pretože z predaja toho nášho
domčeku tých 100 000,00 eur mať asi nebudeme, keď dôjde k zámene.
P. Olejárová, MsÚ: No ale zase máte kvalitnejšiu budovu a máte garáže, ktoré sú užívania
schopné okamžite, viete.
P.Drinková: Garáže áno, lebo to je podmienka, lebo to auto nemôže stáť vonku. Ale tá
administratívna budova, čo tam je, tak tú musíme v podstate prerobiť. Ona je nevyhovujúca.
Čo sme sa boli pozerať.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujeme za návrh. Ďalší kto by chcel diskutovať ešte? Ak
nie, predkladám návrh na uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu areálu
pozostávajúcich zo stavieb a pozemku v katastrálnom území Senica podľa predloženého
návrhu s pripomienkou pani poslankyne Drinkovej. O zakomponovanie tej pripomienky, sa
zakomponuje. A po B) mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne ⅗ väčšinou
všetkých poslancov.
P. Olejárová, MsÚ: Radšej do zmluvy, lebo to je zase otázka rozpočtu.
P. Grimm, primátor mesta: To bude odporúčanie do rozpočtu pre tvorbu na rok 2018, aby tam
oni tú sumu mali, dáme po C)
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Odporúča zakomponovať do rozpočtu na rok 2018.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Ale neviem, či to teraz už nie je súčasťou toho návrhu na zmenu
rozpočtu, čo predkladáme.
P. Grimm, primátor mesta: Poprosím mikrofón pánovi Mozoličovi. Možno to tam už je.
P. Mozolič: Finančné prostriedky na rekonštrukciu pre Dobrovoľný hasičský zbor sú aj
zakomponované v tom materiály návrhu na zmenu rozpočtu, takže už uvažujeme aj v roku
2017 toho komerčného úveru na finančné prostriedky na rekonštrukciu.
P. Grimm, primátor mesta: Takže ja doplním len to, aj keď nám to pán Mozolič vysvetlil,
môže to tam myslím ostať aj to, čo povedala pani Drinková, že odporúčame zakomponovať
do rozpočtu na rok 2018 náklady na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Dobre? Takže môžete
sa pripraviť, zaregistrovať na hlasovanie. Čiže aj zámena aj to finančné zabezpečenie krytia,
aby tam malo.
Hlasovanie: Konštatujem, že za bolo 22 poslancov z prítomných 23, 1 nehlasoval. Uznesenie
bolo schválené.
Uznesenie č. 492:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
zámenu areálu, pozostávajúceho zo stavieb a pozemkov v kat. území Senica:
stavba so súp. číslom 1152 – administratívna budova, postavená na pozemku reg. CKN
p.č. 2609/36,
stavba so súp. číslom 1152 – garáže, postavené na pozemku reg. CKN p.č. 2609/37,
stavba so súp. číslom 1152 – dielňa, postavená na pozemku reg. CKN p.č. 2609/38,
stavba so súp. číslom 1152 – sklad, postavený na pozemku reg. CKN p.č. 2609/39,
stavba so súp. číslom 1152 – sklad, postavený na pozemku reg. CKN p.č. 2609/40,
pozemok CKN parc. č. 2609/2, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 4732 m2,
pozemok CKN parc.č. 2609/36, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 607 m2,
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pozemok CKN parc.č. 2609/37, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 314 m2,
pozemok CKN parc.č. 2609/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2,
pozemok CKN parc.č. 2609/39, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 55 m2,
pozemok CKN parc.č. 2609/40, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 69 m2,
pozemok CKN parc.č. 2609/41, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 7 m2,
časti pozemkov CKN parc. č. 2609/1,druh pozemku orná pôda vo výmere 820 m2 a parc. č.
2612/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 596 m2, ktoré sú vyznačené na GP č.17/2017
ako:
novovytvorený pozemok CKN parc. č. 2609/67, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo
výmere 239 m2,
novovytvorený pozemok parc.č. 2609/70, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere
214 m2 a
novovytvorený pozemok parc.č.2609/71, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere
267 m2
vo vlastníctve spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o. (ďalej len ,,RSMS“),
Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44 525 371 v hodnote určenej znaleckým posudkom
na 232 000 €
za areál, pozostávajúci zo stavieb a pozemkov v kat území Senica :
stavba so súp. číslom 497 – prevádzková budova, postavená na pozemku reg. CKN
parc. č. 3296/3,
stavba bez súp. čísla – garáž, postavená na pozemku reg. CKN parc. č. 3296/4,
stavba bez súp. čísla – sklad, postavený na pozemku reg. CKN parc.č. 3296/5,
pozemok CKNparc.č. 3296/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 650 m2,
pozemok CKN parc.č. 3296/2, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,
pozemok CKNparc.č. 3296/3, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 121 m2,
pozemok CKN parc.č.3296/4, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 57 m2,
pozemok CKN parc.č. 3296/5, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 87 m2,
pozemok CKNparc.č. 3297/1, druh pozemku záhrady vo výmere 255 m2
vo vlastníctve mesta Senica v hodnote určenej znaleckým posudkom na 131 000 €,
s povinnosťou mesta Senica doplatiť spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o.
rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností v sume 101 000 €.
b/ s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou nehnuteľností získa mesto
vhodné priestory pre aktivity a činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica a
uskladnenie hasičskej techniky vrátane vozidiel. RSMS, ktoré plánovali areál predať,
zámenou získajú možnosť disponovať nehnuteľnosťami pre trh porovnateľne zaujímavými
ako doteraz vlastnili.
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c/ o d p o r ú č a MsÚ
zakomponovať do rozpočtu mesta na rok 2018 náklady na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:22 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
12.7 Návrh na prenájom časti pozemku registra CKN, parcelné číslo 3091/1, žiadateľovi
Jánovi Radičovi, Hurbanova 486/7, Senica
P. Grimm, primátor mesta: Bod 12/7 - je to návrh na prenájom časti pozemku registra CKN,
parcelné číslo 3091/1. Je to na základe žiadosti pána Radiča, telesne postihnutého občana, na
parkovanie. Pozemok žiadateľ už užíval na parkovanie a požiadal o predĺženie tejto nájomnej
zmluvy. Mestská rada v Senici odporučila schváliť prenájom pozemku za 100,00 eur a pán
Čonka, výstavba, mali ste to?
P. Čonka: Stavebná komisia tento návrh odporučila.
P. Grimm, primátor mesta: Tak isto ste to odporučili. Aj..
P. Olejárová, MsÚ: Aj podnikateľská komisia.
P. Grimm, primátor mesta: Aj podnikateľská. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán
Hutta, nech sa páči.
P. Hutta: Na zasadnutí mestskej rady aj na komisii pre správu mestského majetku odzneli
rôzne názory. Ja zastávam názor, že pán Radič má preukaz osoby zdravotne ťažko postihnutej
a takýmto osobám by sme mali vychádzať v ústrety. Nezáleží na tom, či má 20,00 eur alebo
200,00 eur. Ja navrhujem, aby sme tú cenu 100,00 eur znížili na 50,00 eur.
P. Grimm, primátor mesta: Má ešte niekto iný návrh? Nie. Končím diskusiu. Mestské
zastupiteľstvo v Senici po A) schvaľuje prenájom časti vo výmere 12,5 m2 pozemku registra
CKN, parcelné číslo 3091/1, podľa predloženého návrhu, žiadateľovi Jánovi Radičovi,
Hurbanova 486/7, Senica, za účelom využívania parkovania motorového vozidla na dobu
neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 50,00 eur na rok. Po B) schvaľuje tento
o ktorom mestské
prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa,
zastupiteľstvo rozhodne ⅗ väčšinou všetkých poslancov. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 493:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
prenájom časti vo výmere 12,5 m2 pozemku reg. C KN parc.č. 3091/1, druh pozemku ostatné
plochy vo výmere 4701 m2 v k.ú. Senica žiadateľovi: Ján Radič, Hurbanova 486/7, 905 01
Senica za účelom využívania na parkovanie motorového vozidla na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu:
50 €/rok
b/ s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti 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 dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Žiadateľ je nájomcom časti pozemku parc.č. 3091/1 pri bytovom dome so súpisným číslom
486 od roku 2012 a užíva ho za účelom parkovania motorového vozidla. Žiadateľ je
držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a forma nájomného vzťahu mu
zaručuje možnosť parkovať priamo pri bytovom dome v ktorom býva, čo je preňho vzhľadom
na jeho zdravotný stav nevyhnutné. Mesto dotknutý pozemok v súčasnosti na plnenie úloh
nepotrebuje.
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H l a s o v a n i e: prítomných:22 za:18 proti:0 zdržal sa:2,2 nehlasovali počet poslancov: 25
12.8 Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senica pre investora pána
Ďurinu
P. Grimm, primátor mesta: Pripravte si, prosím vás, materiál 12/8. Je to návrh na zámenu
nehnuteľností v katastrálnom území Senica pre investora pána Ďurinu. My sme na základe
odporúčania mestskej rady 16.6. rokovali s pánom Ďurinom o zámene týchto pozemkov.
Touto zámenou by sme získali pozemok na vytvorenie budúcej rezervy cintorína o 4
metrovom páse a dĺžke 594 m2. A na našom pozemku by zase pán Ďurina vybudoval
odbočovací pruh cesty pre verejnosť aj možnosť napojenia na IBV Slnečnicová, teda
budúceho IBV na hlavnú cestu a tak isto v budúcnosti i napojenie ciest na ulici SNP,
Vajanského na túto cestu. Predmetný objekt výstavby by slúžil verejnosti. Stačí na také
vysvetlenie. Myslím, že ste to prešli tak isto. Mestská rada odporučila rokovanie. My sme sa
dohodli na tejto zámene. Čo podnikateľská komisia? Mali ste to tam? Pani Olejárová?
P. Olejárová, MsÚ: Áno, pozerám.
P. Grimm, primátor mesta: Áno, hľadáte to.
P. Olejárová, MsÚ: Odporučila. Odporučila to.
P. Grimm, primátor mesta: A už je tu aj pán Sova. Rokovali ste o tom tiež, áno?
P. Olejárová, MsÚ: Rokovali sme o tom vlastne ako o odpredaji.
P. Grimm, primátor mesta: Áno.
P. Sova: My sme rokovali o odpredaji a tam bola stanovená nejaká cena, ja si to nepamätám.
A my sme vlastne takýto návrh v komisii nemali. To možno bolo až potom, po rade, lebo my
sme mali komisiu pred radou. Takže v tejto podobe my sme nehlasovali o takejto zámene.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Lebo ste nevedeli, že bude to rokovanie. A pán Hutta?
Diskusia.
P. Hutta: Pán primátor, ja navrhujem za náš klub technickú prestávku. Potrebujeme sa
poradiť.
P. Grimm, primátor mesta: Koľko vám bude stačiť?
P.Hutta: 5 minút.
P. Grimm, primátor mesta: Tak vyhlasujem, pre istotu, 10 minútovú prestávku. Ale načas.
Dobre. Zídeme sa 16.30. Je to teda 13 minút.
Prosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Pripomínam len, že sme v bode 12/8. Pán Pastucha a
ďalší, prosím vás, keby ste si sadli na chvíľočku. Takže sme v bode 12/8. Je po prestávke. Ja
len chcem pripomenúť, že touto zámenou by sme, čo sa týka metrov štvorcových, dostali
viacej ako mesto ponúka jemu. Nezabudnúť, že je vydané platné územné rozhodnutie, na to
ešte upozorniť, a že ľudia by istotne radi privítali tú výstavbu tejto Slnečnice. Takže otváram
diskusiu...Mestská rada dala toto odporúčanie, že máme zmeniť ten návrh na zámenu a
komisia výstavby, tá mala aké stanovisko?
P. Čonka: Ja by som si dovolil citovať uznesenie z našej komisie stavebnej. Komisia po
prerokovaní žiadosti odporúča odpredaj navrhovanej časti pozemku podmieniť uzatvorením
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky, ktoré tvoria územnú rezervu cintorína s cenou
obvyklou, za ktorú mesto Senica bežne odkupuje pozemky pre verejnoprospešné stavby. Ešte
by som si dovolil doplniť, že vlastne toto uznesenie sa týka všetkých troch bodov pána
Ďurinu. A ešte jednu poznámku, by som rád prezentoval stanovisko nášho klubu
poslaneckého, že tá cena by mala byť stanovená znaleckým posudkom.
P. Grimm, primátor mesta: Ja viem, len dneska rokujeme o tom bode, že tam chce robiť tú
odbočku na cestu. Hovoríme o zámene 594 metroch. Ešte sa chcem opýtať, pán Sova, vaša
komisia?
P. Sova: Ja som povedal, že my sme to z tejto stránky neposudzovali.
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P. Grimm, primátor mesta: Dobre, nech sa páči pán Hutta.
P. Olejarová: Ale myslím, že odpredaj sme schválili, prepáčte, ale odpredaj sa schválil na
komisii. Odpredaj pozemku.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Pán Čonka povedal aj stanovisko nášho klubu. A v podstate my navrhujeme všetky
tieto tri body zhrnúť do jedného. Viem, že súdno-znalecký posudok, ktorý má vypracovaný
mesto na tento predmetný pozemok je okolo 27,00 eur za m2 a pán primátor, si mal
rokovania s pánom Ďurinom, neviem akým spôsobom dopadlo to rokovanie, ale my sme to
predebatovali v tomto štýle ako pán Čonka navrhoval.
P. Grimm, primátor mesta: To rokovanie dopadlo tak, ako máte nachystané v materiály. Čiže
na základe tej zámeny. Iste, že sme debatovali aj o budúcej možnosti odkupovania tohto
cintorína, kde pán Ďurina výrazne znížil sumu. Teda, ale to je ďalší bod. Dneska to nie je
predmetom rokovania. Takže znížil tú cenu. Tak isto aj predĺženie týchto splátok, takže bol
naklonený tomu, aby sa vôbec pohla tá výstavba tej Slnečnice čo najskôr pre tých ľudí. Pán
Lidaj.
P. Olejárová, MsÚ: My sme sa bavili aj o tom, že je to aj otázka zo strany mesta. Teraz máme
v podstate aj iné investičné zámery a či mesto bude schopné v najbližších 2-3 rokoch plniť
takéto plnenia. Zase zaväzovať ho na 10 rokov, tie ceny o 10 rokov zase budú niekde inde a
myslím si, že je nespravodlivé od neho tu požadovať, aby za 10 rokov nám predal pozemok,
ktorý bol ocenený v tomto čase.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem pekne pán primátor. Ja by som chcel povedať len
jednu vec. Čiže v podstate ten návrh hovorí o tom, že ideme pána Ďurinu vydierať. Ja som na
tom zasadnutí bol. Pán Ďurina chce začať stavať, ľudia chcú začať stavať svoje domy.
Blokujeme mu to, len neviem z akého dôvodu. Ponúkol na výmenu oveľa väčší pozemok,
oveľa väčšiu rozlohu. V podstate keď vybuduje tú odbočku, tak ju zase vloží do majetku
mesta, takže je to také divné. Klub má väčšinu, takže... Nech sa páči.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Pán zástupca, na ostatnom zastupiteľstve si preferoval názor, že podnikateľom treba
vychádzať v ústrety, ale treba dbať aj na to, aby bolo kde pochovávať. Takýto názor asi
približne nejakými takými slovami si vyjadril. Nikto nie je proti tomu, aby pán Ďurina tam
staval, ale ak máme do budúcnosti zabezpečiť aj my nejaké podmienky na to, aby sme mohli
pochovávať, tak myslím, že sa musíme niekde s pánom Ďurinom stretnúť. Nikto nie je proti
tomu, aby tam vznikli tie domy, ktoré tam pravdepodobne aj vzniknú. Je otázka teda, či začne
pán Ďurina teraz alebo v septembri, ale myslím si, že takýto pokus náš, stojí za to, aby sme
počkali do septembra a potom sa rozhodli čo a ako ďalej.
P. Grimm, primátor mesta: Kým dám slovo na faktickú pánovi Lidajovi, chcem poprosiť pána
Čonku, či by mi to nemohol napísať to, čo povedal. Nestačil som to proste zachytiť ako to
mám sformulovať. Jednoducho na lístok.
P. Čonka: Je to totožné vlastne so zápisnicou z našej komisie, takže kľudne môžete citovať.
P. Grimm, primátor mesta: Len nemám tú zápisnicu pri sebe.
P. Čonka: Ja Vám ju požičiam.
P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem, len faktickú. Áno, samozrejme, to je dôležité, ale
vzhľadom aj k tým rokovaniam si nemyslím, že toto je nejaký ústretový krok k tomu, aby sme
dosiahli spoločné riešenie s pánom Ďurinom.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Ja by som chcela k tomu povedať, v podstate keď sme teraz na
mestskú radu, predkladali návrh na odpredaj a na mestskej rade bolo odporučenie, aby sme
zvážili a aby sme nepredkladali návrh na odpredaj, ale návrh na zámenu tejto výmery, ktorú
pán Ďurina požadoval. Takže ten náš pôvodný návrh z mestského úradu bol na odpredaj. A
vtedy na tej mestskej rade to pán Ďžačovský poznamenal, že je priestor, aby sme využili tú
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možnosť a touto zámenou získali niečo do rezervy cintorína. Ešte by som sa chcela vrátiť
spätne, ja neviem či to bol február alebo tak ako bolo to rokovanie, keď pán Ďurina tu
vystupoval na rokovaní mestského zastupiteľstva a vtedy nám on ponúkal, aby sme odkúpili
celú rezervu cintorína. V podstate takéto uznesenie prijaté nebolo. On potom špecifikoval ešte
ďalším listom nejaké veci. Uskutočnilo sa rokovanie a pánovi Ďurinovi išla odpoveď, v ktorej
bol vlastne oboznámený so skutočnosťou, že mesto v súčasnosti nie je v situácii, že my
musíme kúpiť rezervu cintorína tento rok, budúci rok alebo ja neviem ďalších 5 rokov.
Pretože počítame s tým, že tá rezerva bude potrebná možno za 10 rokov. Takže pánovi
Ďurinovi išla od pani Olejárovej odpoveď aj písomná i ústne sa to prerokovalo, že
momentálne nie je predmetom našich rokovaní ani záujmov, aby sme to my od neho kupovali.
Momentálne je ozaj len IBV Slnečnicová a to, aby mohol realizovať projekt a aby tam mal
prístup do tejto IBV a preto ozaj ten pozmeňujúci návrh pána Džačovského sa nám zdal
veľmi rozumný, aby sme získali aspoň teda, nie odkupovať, robiť si zvýšené náklady, ale tá
zámena že by bola prospešná pre obidve strany. Čo bolo tak aj vyhodnotené na tom rokovaní.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka.
P. Čonka: Áno, súhlasím, ale naším zámerom bolo aj to, aby mesto tento pozemok kúpilo za
cenu odhadnú, nie za trhovú alebo nejakú inú...Ten zvyšok..
P. Grimm, primátor mesta: Ale až niekedy v budúcnosti, lebo teraz budeme mať veľké
investície do ďalších vecí. Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Ja by som chcel povedať
ešte raz to, čo povedala pani prednostka. Boli sme na tom rokovaní na základe odporúčania
mestskej rady. Kedy sme s pani vedúcou vyrátali presne metre po celej šírke toho cintorína a
na pozemkoch pána Ďurinu, to vychádzalo na nejaké tri celá neviem koľko, tak sme v
podstate dali návrh na to, aby teda to bolo ucelené, aby to boli povedzme 4 metre. Čiže naozaj
nad rámec toho tých metrov, oveľa viac by sme získali ako by sme dostali a bolo tam. Pardón,
opačne. Čiže bol tam naozaj ústretový krok od pána Ďurinu. S tým, že sme sa bavili aj o tom,
že je ochotný prehodnotiť tú cenu vzhľadom k tomu, že by tam neprišlo k realizácii nejakých
sietí atď. a bola to taká naozaj zdvihnutá rukavica, slušne povedané. Tento krok, ktorý teraz
spravíme nemôžeme inak nazvať ako vydieraním a myslím si, že osobne ho všetci poznáte.
Na to, že zablokujeme tú rezervu úplne definitívne.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka ešte.
P. Čonka: Ja iba pripomínam, že tam v tom našom uznesení je napísané, že podmienená
zmluvou o budúcej zmluve. To je jedna vec. Druhá vec, že 4 metre za plotom, pripomínam.
Neviem, že na čo nám to bude. A za tretie, ohradzujem sa proti tomu výrazu, že vydieranie.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová.
P. Wágnerová: V podstate tú myšlienku, ktorú som chcela povedať, teraz povedal pán Čonka.
Ja len ešte taký dovetok. Martin, neviem kto prv koho vydieral. Či sme to boli my alebo pán
Ďurina s tou 80,00 eurovou cenou, ktorú minule navrhoval. Takže zvažuj tie slová, ktoré tu
hovoríš. My chceme, aby sa tam stavalo. My chceme, aby sme si usporiadali aj ten náš
pozemok a ako to pán Čonka povedal, zmluvu o budúcej zmluve za cenu bežnú akú mesto
kupuje alebo za cenu súdno-znaleckého odhadu. Tak zvažujme slová.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, končím diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemkoch registra EKN, parcelné číslo 543, podľa predloženého návrhu v prospech Pavla
Ďurinu, bytom Petrov 448, Česká republika, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
predmetných pozemkov. Hovorím to, čo dal pán Čonka. Predať. Dobre hovorím. O predaji.
To bol návrh.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: To je posledný návrh.
P. Jankovičová: Ale začíname vecným bremenom alebo ako teda? Mohla by som ešte
požiadať pani poslankyne, páni poslanci.
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Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, bolo by vhodné, keby sme si povedali teda ten váš
návrh, že aké obdobie viazanosti, na ktorú by sme tú zmluvu uzatvárali. Či to je 5 rokov alebo
10 rokov, pretože v tej lehote je jedna aj druhá strana oprávnená vyzvať druhú stranu na
uzatvorenie tej zmluvy, áno. Takže toto by sme si mali potom ešte ozrejmiť, že aká doba bude
v tej zmluve o budúcej zmluve dohodnutá, ktorou sú vlastne viazaní. Jedna aj druhá strana.
Plniť tie podmienky podľa zmluvy o budúcej zmluve.
P. Jankovičová: chceme od vás návrh ako si predstavujete, že ako to považujete za reálne.
Lebo, ak je to váš návrh, tak potom by to bolo zasa prienik s návrhom mesta, ktorý vám by sa
nemusel páčiť a zmluva by bola uzatvorená a už podpísaná pánom primátorom a možno že by
ste neboli spokojní, ak by tam dal povedzme 2 roky a vy by ste si predstavovali 3 alebo dlhšiu
dobu, povedzme 10 rokov. Ešte možno na zváženie, či by ste sa nechceli ešte tomuto venovať,
lebo bez toho údaja by tá zmluva bola taká neúplná...ja navrhujem teda, aby ste sa na nejakej
lehote dohodli, že či teda do tých 5 rokov alebo do 3 by ste chceli.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Lenže potrebujeme financie na iné veci.
P. Jankovičová: Samozrejme, len to sa potom bude musieť zohľadňovať pri rozpočte, že ak sa
schváli takéto niečo, tak potom pri tvorbe budúcich rozpočtov musíme s týmto počítať, áno,
že v rámci kapitálových výdavkov budeme mať výdavky na nákup pozemkov.
P. Grimm, primátor mesta: Momentálne ho nepotrebujeme. Podľa mňa, keď tam dáme 5
rokov, čo? Uvidí sa. Pani Wágnerová. Súhlasíte? Chcete tam. Nech sa páči pani Wágnerová.
P.Hutta: Ja som stlačil pani Wágnerovú, ospravedlňujem sa. Tak ma to nejako berie doľava
stále. Ale všeobecná zhoda asi tých 5 rokov.
P. Jankovičová: 5 rokov, dobre. S tým, že potom pri tvorbe budúcich rozpočtov by sme potom
toto zobrali do úvahy, áno, že takýto výdavok mesto očakáva a budeme sa s tým potom
zaoberať v tom rozpočte. Dobre. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Tak 12/8 - hovoríme o tom odbočovacom pruhu. Áno. Najskôr
odbočovací pruh. Čiže mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku registra
CKN, parcelné číslo 543 podľa predloženého návrhu, žiadateľovi Pavlovi Ďurinovi, bytom
Petrov 448, Česká republika, za cenu 30,00 eur za m2. Berie na vedomie prevod
nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo
rozhodne ⅗ väčšinou poslancov a odporúča mestskému úradu odpredaj navrhovanej časti
pozemku podmieniť uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s dobou viazanosti na 5
rokov, ktoré tvoria územnú rezervu cintorína s cenou obvyklou a za ktorú mesto bežne
odkupuje pozemky za verejnoprospešné stavby. Môžete sa prihlásiť. Za cenu znaleckého?
Takže nechávame tak, že je to na 5 rokov. Čiže ja len poviem ten záver. Odporúča mestskému
úradu odpredaj navrhovanej časti pozemku podmieniť uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na pozemky s dobou viazanosti na 5 rokov, ktoré tvoria územnú rezervu cintorína za
cenu podľa znaleckého posudku. Tak sa prihláste na hlasovanie. Tu je podmieňuje.
P.Sova: Vy ste povedali odporúčame. Neodporúčame, prosím vás, dobre? Podmieňujeme
podpisom tej zmluvy. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Záznam je nachystaný, teda opakujem slovo podmieňuje. No
môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
P. Jankovičová: Ešte jedna vec, že cena znaleckého posudku je jedna, ale to čo bolo povedané
predtým, že cena obvyklá, tam môže byť aj iná, áno, takže napr. cena znaleckého posudku
bude ja neviem 50,00 eur ale bude sa predávať povedzme za 60,00 eur. Takže aj to je na
základe toho, ako sa trh mení, že to vlastne tá ponuka a ten dopyt, áno, že možno, minimálne
za cenu znaleckého posudku. Znalecký posudok by mal byť aktuálny, tzn. nie viacej ako 3
mesiace pred uzatvorením zmluvy si myslím, že by mal byť taký reálny, či? Nebudeme
predávať predsa podľa znaleckého posudku, ktorý je teraz vypracovaný alebo o rok, ak by
sme uzatvárali zmluvu o 5 rokov. Tam by sme sa mali riadiť tými aktuálnymi cenami. Len
vyjasnime si to, máme teraz priestor, aby sme sa tomu venovali. Budeme to mať úplne jasnú
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vôľu zastupiteľstva vyjadrenú. Tak necháme znalecký posudok.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: Ja by som ešte chcela takú informáciu, že podľa stavebného
zákona, tam v podstate sa upravujú situácie, keď niekto je proste oprávnený domáhať sa
pozemku, na ktorom sú verejnoprospešné stavby. Takouto verejnoprospešnou stavbou je aj
cintorín alebo rezerva cintorína, takže kebyže aj medzi mestom a medzi tým, kto vlastní
pozemok, podľa mňa v budúcnosti nedošlo k dohode a my ten pozemok potrebujeme, tak
v týchto prípadoch môže nastať inštitút vyvlastnenia pozemku hej, vyvlastnenie je nejaký
proces, ktorý sa realizuje daným postupom a tuná pri tom vyvlastnení je cena určená, proste
cena je určená znaleckým posudkom. Takže hej, to je to krajné riešenie, ktoré teda
neplánujeme, keď sa vyvlastňuje, to je ďalší zákon, ktorý na to nadväzuje.
P. Grimm, primátor mesta: Ešte pán Sova.
P. Sova: Ja sa chcem spýtať pani kontrolórky, aby sme si to ujasnili. Keď schválime to, že sa
odpredá ten pozemok za podmienky, že bude podpísaná zmluva o budúcej zmluve na dobu 5
rokov a pán Ďurina za 2 týždne vyzve mesto, že mu to predá. Mesto zistí, že na to teraz nemá
peniaze a nastane taká situácia, že bude záujem to predať a mesto nemá peniaze. Potom tam
dochádza k zániku tej zmluve o budúcej zmluve alebo ako sa to potom rieši?
P. Jankovičová: To je povinnosť, ktorá vyplýva tej zmluvnej strany z tej zmluvy, tzn. na
žiadosť toho druhého účastníka, je povinný uzatvoriť tú zmluvu a v prípade ak nie je
oprávnený domáhať sa uzatvorenia sa cestou súdu.
P. Sova: Takže mesto musí rešpektovať, áno?
P. Jankovičová: Ak dohodneme, povedzme ja neviem, v lehote do 10 dní od doručenia výzvy
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvu uzatvorí a v túto lehotu my by sme nedodržali alebo
by sme povedali, že nemáme záujem o uzatvorenie zmluvy, má tá oprávnená strana domáhať
sa svojho nároku na súde. A súd vlastne potom tú vôľu vyjadrí za nás.
P. Sova: Takže nemôže dôjsť k takej situácii, že tá zmluva o budúcej zmluve zanikne, keď
mesto nebude reagovať na tú výzvu.
P. Jankovičová: Je to rozhodnutie. Naozaj treba možno zvážiť, že či to teraz chceme riešiť tú
rezervu toho cintorína. Je to veľmi citlivá vec. Ja viem, že to nie je jednoduché hlasovanie
teraz, ale aby sme si určili jasné podmienky, aby to bolo pre to mesto, ale aby aj poslanci
vedeli, že sa tá ich vôľa plní.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lackovič.
P. Lackovič: Ja myslím, že ak by nastala situácia, že pán Ďurina by chcel za 2 týždne predať
ten pozemok, tak mesto by mohlo byť rado, len rado, lebo by to bolo lacnejšie. A už aj v tom
prípade, ak by si aj mesto bralo pôžičku, hypotéku, čokoľvek na to. Takže tá zmluva
každopádne najvýhodnejšia z týchto možností.
P. Vrlová, prednostka MsÚ: A koľko je tá cena tej rezervy cintorína, trebárs aj za tých 30,00
eur? Aká to je suma, ktorú si mesto musí pripraviť? 500 000,00 eur? Ideme riešiť za chvíľku
návrh na zmenu rozpočtu milión eur, čo chceme investovať do rekonštrukcií a do nejakých
investičných akcií. Takže čo? Sú na to vhodné podmienky zobrať si ďalších 500 000,00 eur?
P. Jankovičová: Môžem ešte to doplniť? Ak sme sa na tom predchádzajúcom zastupiteľstve
rozprávali a vlastne to bol návrh, ktorý myslím pán poslanec Sova aj prezentoval, že aby tam
bola rovnosť tých vlastníkov, že ak sa bude kupovať od jedného vlastníka, za takých istých
podmienok by sa malo kupovať aj od druhého vlastníka, áno? Že treba zohľadniť aj túto,
podľa mňa správnu pripomienku, že nebudeme len pri tej jednej časti, ak náhodou by nás
oslovila tá cirkev ako vlastník tej druhej časti pozemku, ktorý je určený pre rezervu, tak isto
by s tým asi budeme musieť zaoberať. Takže možno aj toto ešte si treba zvážiť, že či budú
také podmienky, že ich odmietneme alebo povieme nám stačí toto a teda nebudeme s cirkvou.
Aby už sme si to komplexne vyriešili ten náš zámer, že čo máme vlastne v záujme. Celý
cintorín, celú rezervu a teda dobre, poďme do toho. Vieme, že to bude stáť, povedzme milión,
ideme si potom, teraz máme milión asi úver, ešte sme v takej úverovej situácii, že si môžeme
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zobrať, len zase samozrejme zaťažíme ten rozpočet do budúcnosti o nejaké vyššie splátky
toho úveru. To všetko treba, ako otázkou prepočtu koľko nás to vyjde. To len na také
upozornenie, aby ste vedeli, že nie len jedna časť, ale aj tá druhá je v hre.
P. Grimm, primátor mesta: Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem pekne za slovo. Ja myslím, že už nikto netuší, ani tí, čo
návrh dali, že čo vlastne, budeme schvaľovať a o čom budeme hlasovať, lebo sa to celé tak
trošku zamotalo. Nečakane. Chcel by som ešte pripomenúť, že je tam vydané platné územné
rozhodnutie. A ďalšia vec je otázka vyvlastnenia. To je ešte oveľa na dlhšie ako ten milión
eur, o ktorom sa tu my bavíme, pretože je to naozaj právna vojna, ktorá bude trvať desiatky
rokov, pretože vyvlastnenie je síce možné vo verejnoprospešnom záujme, ale napr. je názor
právny, veľkej väčšiny právnikov, že iba vtedy, ak nie je iná možnosť. A my momentálne inú
možnosť máme. Takže ak diaľnica má ísť rovno a nedá sa posunúť, tak vtedy sa vyvlastňuje.
A to som chcel povedať, tak isto ak sa bavíme o tom, že to kúpime, tak to je milión eur,
pretože budeme kupovať aj od cirkvi alebo keby to bolo len pol milióna, tak chceme
100 000,00 eur na hasičov, chceme na sprchy, chceme na ďalšie projekty, takže môže nastať
naozaj tá situácia, že niekto povie áno, chcem pol milióna a chcem to do týždňa.
P. Grimm, primátor mesta: Osobne si myslím, že ten návrh mestskej rady bol rozumný, ale
dám hlasovať teda o tomto poslednom návrhu. Pani Wágnerová.
P. Wágnerová: Ja z môjho pohľadu vidím, že sú tu rôzne názory, aj právne, nie úplne z každej
strany rovnaké. Ja by som navrhovala, aby sme preložili tento bod riešiť v septembri, aby sme
si ujasnili všetky veci. Lebo nemáme v tom jasno. Stiahnuť z rokovania a preložiť to na
september.
P. Grimm, primátor mesta: Ja sa chcem opýtať, po tom čo máme nachystať?
P. Wágnerová: Všetky tri body, lebo to všetko so všetkým súvisí.
P. Grimm, primátor mesta: Ja viem pani Wágnerová, ale čo máme potom nachystať na to
septembrové, ktoré uznesenia?
P. Wágnerová: To, čo predložil návrh pán Čonka, stavebná komisia aj náš klub, aby sa to
prejednalo s pánom Ďurinom a aby sa nejakým spôsobom dohodlo. Nechceme ani zabrániť
výstavbe rodinných domov, lebo ľudia to potrebujú, ale aby to bolo aj v záujme mesta, aby to
bola vzájomná dohoda, aby to bolo v záujme aj teda pána Ďurinu podnikateľa, ale aby to bolo
aj v záujme riešenia problémov mesta. Nič inšie nechceme. A jasne stanovené podmienky,
lebo teraz sa dohadujeme. Všeličo do toho pletieme. Nič inšie, len aby boli stanovené
podmienky a aby sa vyšlo aj jemu v ústrety, aby to bolo vzájomné.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja už som to raz povedal. Na základe odporúčania mestskej rady
sa uskutočnilo stretnutie s pánom Ďurinom a bol veľmi ústretový. My sme mu pripomenuli aj
to, že teda ten jeho slávny výrok a naozaj bol veľmi ústretový a boli tam otvorené rokovania
do budúcnosti, čo sa týka tohto. Týmto to môžeme len zablokovať a posúvame to ďalej a
ďalej. Ja osobne si myslím, že by sme sa niekam dostali k tým rokovaniam je oveľa
jednoduchšie ako celým týmto čo sme sa snažili vymyslieť.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka.
P. Čonka: Martin, práveže, budem ti oponovať, práveže ja si toto nemyslím. Ja si myslím to,
že keď my mu vyhovieme, fajn, v poriadku, však sme za to, aby sa tá IBV realizovala, ale
zablokujeme si ten ďalší postup. Čo potom? Tam už tie jasne stanovené podmienky nebudú.
Čo bude za 10 rokov? Za 15? Čo si pán Ďurina zmyslí?
P. Grimm, primátor mesta: To bude na zastupiteľstve. My tu ťažko budeme sedieť...Rezerva
sa nemení. Pán Čonka.
P. Čonka: Lebo z môjho pohľadu tá rezerva toho cintorína zostala otvorená, nedoriešená. A
tento postup alebo teda tento proces, podľa nás citujem našu komisiu stavebnú, je spôsob
alebo príležitosť ako tento stav vyriešiť.
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P. Grimm, primátor mesta: Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja si nemyslím, že takýmto nátlakovým nejakým rokovaním, ale
stále pripomínam, že územný plán proste zostáva v platnosti, aj keď sme si nakreslili logicky
na cudzích pozemkoch. Viem, že sa to nerieši tieto veci, už sme sa o tom bavili, je to logické,
ale proste tie rokovania mohli byť iné. Ale skúsme schváliť niečo, aby tam tí ľudia mohli
začať stavať.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka.
P. Čonka: Posledná pripomienka. Ja sa vrátim k tým termínom, kedy bol návrh zmien a
doplnkov územného plánu a kedy oni ten pozemok kúpili.
P. Grimm, primátor mesta: Ešte pani právnička, tie vecné bremená spôsobia nejaké problémy
žiadateľovi, ak nebudú schválené dneska?
P. Olejárová, MsÚ: Pani Wágnerová navrhla, aby sa o tom rokovalo komplexne spolu. Je to
jej návrh.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo odporúča stiahnuť body 12/8, 12/9 a 12/10 z rokovania mestského
zastupiteľstva. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže uznesenie bolo schválené. Budeme o tom rokovať v septembri ako o
jednom ucelenom materiály.
MsZ v Senici
sťahuje
z rokovania materiály:
I.
Uznesenie č. 494:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
návrh na zámenu časti pozemku reg. CKN p.č. 588/95, druh pozemku orná pôda vo výmere
39051 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 33/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č.
588/296, druh pozemku orná pôda vo výmere 594 m2 v k.ú. Senica vo vlastníctve Pavel
Ďurina, bytom Petrov 448, 696 65 Česká republika za časti pozemku reg. EKN p.č. 543,
druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2, ktoré sú vyznačené na GP č.
26/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/9, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria vo výmere 201 m2 a novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/11, druh
pozemku orná pôda vo výmere 38 m2, spolu vo výmere 239 m2 v k.ú. Senica vo vlastníctve
mesta Senica bez povinnosti úhrady rozdielu v hodnote zamieňaných nehnuteľností

b/ s c h v a ľ u j e
návrh na prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Pozemok, ktorý zámenou nadobudne mesto Senica tvorí rezervu cintorína a na pozemkoch,
ktoré nadobudne zámenou Pavel Ďurina bude vybudovaný stavebný objekt -odbočovací
pruh z cesty I/51, ktorý bude slúžiť na napojenie novej lokality určenej na bývanie
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a v budúcnosti bude súčasťou plánovaného prepojenia cesty I/51 z Vajanského ulice s ulicou
SNP. Predmetný objekt bude slúžiť potrebám verejnosti. Pre mesto je zamieňaný majetok
prebytočný .
II.
Uznesenie č. 495:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra EKN
p.č.543, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 a p.č. 1615/1, druh
pozemku orná pôda vo výmere 2044 m2 v k.ú. Senica v prospech: Pavel Ďurina, bytom 696
65 Petrov 448, Česká republika, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných
pozemkov strpieť:
a/ zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne č. 23/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na
pozemkoch p.č.594/1, 595/1-2,1219/3,
b/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami na
pozemky p.č.543 a 1615/1 za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie
a odstránenia prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie.
Vecné bremeno uvedené pod písmenom a) sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností
v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 211 m2 a diel 3 vo výmere 19 m2
v geometrickom pláne č. 23/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na
pozemkoch p.č.594/1, 595/1-2,1219/3.
Vecné bremeno uvedené v bode b) sa vzťahuje na celé zaťažené nehnuteľnosti.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, vzhľadom ku skutočnosti, že
jeho hodnota je zohľadnená v zámennej zmluve, uzavretej medzi mestom Senica a Pavlom
Ďurinom, predmetom ktorej je zámena častí pozemkov EKN p.č.543 a CKN p.č. 588/95
v kat. území Senica.
III.
Uznesenie č. 496:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku reg. EKN p.č.543,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 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;

29

Vecné bremeno uvedené pod písmenom a) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 200 m2 v geometrickom pláne č. 24/2017 na
vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č. 594/1, 594/3, 595/2, 636.
Vecné bremeno uvedené v bode b) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, vzhľadom ku skutočnosti, že
jeho hodnota je zohľadnená v zámennej zmluve, uzavretej medzi mestom Senica a Pavlom
Ďurinom, predmetom ktorej je zámena častí pozemkov EKN p.č.543 a CKN p.č. 588/95
v kat. území Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:17 proti:2
zdržal sa:4
počet poslancov: 25
12.11 Návrh na odpredaj časti pozemku registra EKN, parcelné číslo 1629/1, podľa
predloženého návrhu žiadateľovi pánovi Ľubomírovi Polákovi, Hurbanova 522, Senica
P. Grimm, primátor mesta: Pripravte si 12/11 - je to návrh na odpredaj časti pozemku pánovi
Polákovi, na vyrovnanie hraníc stavebných pozemkov na výstavbu IBV na Topoľovej ulici
čím by sa vyrovnaním týmito hranicami sprístupnil, lepší prístup k stavebným pozemkom a
vyrovnali by sa aj optimálne rozmery tamojších záhrad. Mestská rada neodporúčala predaj
týchto pozemkov a podnikateľská, pán Sova?
P. Sova: Komisia súhlasí s tým, že sme tam dali cenu 50,00 eur za m2.
P. Grimm, primátor mesta: Čiže vy súhlasíte s predajom za 50,00 eur/ m2
P. Sova: 50,00 Eur za m2.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie znie:
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje po A) odpredaj časti pozemkov registra EKN,
parcelné číslo 1629/1, podľa predloženého návrhu žiadateľovi pánovi Ľubomírovi Polákovi,
Hurbanova 522, Senica, za cenu 50,00 eur za m2. Po B) schvaľuje prevod nehnuteľností z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo ⅗ väčšinou
všetkých poslancov. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Môžete hlasovať.
Hlasovanie: Prezentovaní ste 21. Teda za 50,00 Eur. Takže návrh neprešiel.
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku reg. EKN parc. č. 1629/1, druh pozemku orná pôda vo výmere
3316 m2, ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č.570/2017 ako novovytvorený pozemok
reg. CKN parc. č. 1407/58, druh orná pôda vo výmere 737 m2 v k.ú. Senica žiadateľovi:
JUDr. Ľubomír Polák, Hurbanova 522/18, 905 01 Senica za cenu:
50 € /m2
b/ s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku CKN parc. č.1407/10 vo výmere 17791 m2, na
ktorom hodlá realizovať zámer výstavby rodinných domov “ IBV Topoľová“.
Zahrnutím novovytvoreného pozemku CKN parc. č. 1407/58 do projektového zámeru
žiadateľa vznikne urbanistický celok so zarovnanými hranicami stavebných pozemkov
s rovnou prístupovou komunikáciou k nim. Realizácia nového sídliskového celku prispeje
k rozvoju mesta.
Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.
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H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:9
proti:0
zdržal sa:12
Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

počet poslancov: 25

P. Grimm, primátor mesta : Takže posuňme sa do bodu č.13. Aké boli stanoviská komisií? Ja
som povedal mestská rada neodporučila a vaša komisia? Prepáčte.
p. Čonka: Stavebná komisia odporučila.
P. Grimm, primátor mesta: Odporučila, ale vidíte ako dopadlo hlasovanie. Viete to je také
zvláštne. Ja keď som bol poslancom, ja som vždy rešpektoval či mestská rada alebo komisia
ako navrhla. Som to považoval, že tam sedeli odborníci. Len viete, ľudia chcú stavať rodinné
domy a takto im to blokujeme, zastavujeme všetko, tak neviem, či je to dobré. No, všetci budú
mať záhradu až na dva domy. Dobre. Ideme do bodu 13. Je rozhodnuté.
13. Návrh na prijatie VZN č.65
P. Grimm, primátor mesta: Bod 13 - máme tam návrh na prijatie VZN č.65 . Je to dočasné
obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v meste Senica počas jej nedostatkov v spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území mesta Senica. Bratislavská vodárenská spoločnosť nám zaslala list, aby sme
pre prípad vzniku mimoriadnej situácie, teda extrémneho sucha, dočasne zakázali používať
pitnú vodu na iné účely ako na pitie, aby sme napr. Nepolievali. preto je pripravený tento
návrh a prijatím tohto VZN sa vyhneme tomu, že ak by takáto situácia nastala, tak nemusíme
kvôli tomu zvolávať mestské zastupiteľstvo. Teda je to už vykonateľné a nemusíme sa napr.
aj cez prázdniny, keď sú dovolenky, schádzať. Možno by sme neboli ani uznášania schopný.
Takže preto je to VZN takto. Mestská rada odporúča schváliť a komisia pre ochranu
verejného poriadku, životného prostredia, pani Krištofová, mali ste to na zasadnutí?
P. Krištofová: Naša komisia sa tým zaoberala. Odporúčame schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je. Predkladám návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN č.65 podľa predloženého návrhu.
Môžete sa prihlásiť na hlasovanie...
Hlasovanie: Takže toto uznesenie bolo schválené a máme teda VZN č.65 pripravené.
Uznesenie č. 497:
MsZ v Senici
schvaľuje
VZN č. 65 – Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste Senica počas jej nedostatku, o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
14.1 - Zriaďovacia listina Základnej školy, Komenského 959, Senica
P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 14/1. Nasledujú zriaďovacie listiny. Najskôr
máme zriaďovaciu listinu Základnej školy na Komenského ulici 959. Materiály boli
vypracované na základe uskutočnenej kontroly pani kontrolórky a teda aj vyvodenie opatrení
s cieľom zosúladenia s platnou školskou legislatívou. Mestská rada odporučila tieto
dokumenty schváliť. Pán Pastucha, mali ste to na komisii vzdelávacej?
P. Pastucha: Áno, mali sme to na komisii a odporúčame schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Diskusia k tomuto materiálu. Nie je. Predkladám
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zriaďovaciu listinu Základnej
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školy, Komenského 959, Senica, s právnou subjektivitou v úplnom znení a štatút Základnej
školy Komenského 959, Senica. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo schválilo tento dokument.
Uznesenie č. 498:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Komenského 959, Senica s právnou subjektivitou v
úplnom znení a Štatút Základnej školy, Komenského 959, Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22 proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
14.2 Zriaďovacia listina Základnej školy Sadová 620, Senica
P. Grimm, primátor mesta: Obdobná situácia je v bode 14/2. Je to zase tá istá listina základnej
školy na Sadovej ulici 620. Mestská rada odporučila schváliť. Pán Pastucha, vaša komisia?
P. Pastucha: Tak isto ako predchádzajúca.
P. Grimm, primátor mesta: Tak isto. Diskusia. Nie je. Končím. Návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zriaďovaciu listinu Základnej školy Sadová 620, Senica,
s právnou subjektivitou v úplnom znení a štatút Základnej školy Sadová 620, Senica. Môžete
sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže aj Sadová ulica to budeme mať na poriadku, základná škola, tento
dokument.
Uznesenie č. 499:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Sadová 620, Senica s právnou subjektivitou v úplnom
znení a Štatút Základnej školy, Sadová 620, Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:22
proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
14.3 Zriaďovacia listina Materskej školy na ulici L. Novomeského 1209/2, Senica
P. Grimm, primátor mesta: 14/3 - máme zriaďovaciu listinu Materskej školy na ul. L.
Novomeského 1209/2 s právnou subjektivitou v úplnom znení a štatút Materskej školy L.
Novomeského 1209/2, Senica. Mestská rada odporúča schváliť. Pán Pastucha, vaša komisia?
P. Pastucha: Tak isto odporúčame schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Diskusia. Končím diskusiu. Pani Vyletelová, nech sa páči.
P. Vyletelová: Ja by som sa v tejto súvislosti chcela opýtať, lebo som to nenašla v tej
zriaďovacej listine, že keď nastane taký prípad, že matka z dôvodu nejakej plánovanej
operácie dieťa odhlási na 2 týždne zo škôlky a nakoniec sa z nejakého dôvodu tá operácia
neuskutoční, prečo sa nemôže to dieťa vrátiť do škôlky?
P. Grimm, primátor mesta: Poprosím mikrofón pani riaditeľke Rýzkovej.
P. Rýzková: Tak toto neviem, že kde sa stalo....Komenského? Lebo to je úplne normálne, keď
matka potom ohlási, že dieťa nejde na operáciu a príde do škôlky, tak úplne normálne chodí
do škôlky ak je zdravotne schopné.
P. Vyletelová: Bolo povedané, že keďže bolo odhlásené, tak nemôže, musí tá lehota uplynúť.
P. Rýzková: Nie. Ak je schopné zdravotne.
P. Vyletelová: Je, je.
P. Rýzková: Tak vtedy nastúpi do škôlky úplne normálne. Tam by nemal byť žiadny problém.
Pozriem sa na to.
P. Vyletelová: Ja Vám potom poviem.
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P. Rýzková: Áno, ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Lebo ja si ani zo školstva nepamätám, že by žiak išiel na operáciu
alebo nešiel, proste chvíľu chýbal, že by sa nemohol vrátiť na svoju školu.
P.Vyletelová: do školy áno, ale v škôlke mi to pripadlo teda podivné.
P. Grimm, primátor mesta: No. Pani riaditeľka o tom vie, sa na to pozrie, či sa niečo také
udialo. Podávam návrh na uznesenie. Teda mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje
zriaďovaciu listinu Materskej školy L. Novomeského 1209/2, Senica, s právnou subjektivitou
v úplnom znení a štatút Materskej školy L. Novomeského 1209/2, Senica. Môžete sa prihlásiť
na hlasovanie.
Hlasovanie: Zriaďovacia listina aj štatút Materskej školy Senica bol schválený.
Uznesenie č. 500:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Materskej školy, L. Novomeského 1209/2, Senica s právnou
subjektivitou v úplnom znení a Štatút Materskej školy, L. Novomeského 1209/2, Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:19 za:19
proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
15. Návrh dodatku č.1 k VZN č.63/2016
P. Grimm, primátor mesta: Bod 15. Ostávame zase v materskej škôlke a to Materská škola
Novomeského, aj Základná škola s materskou školou na ul. Jána Mudrocha 1343/19, Senica.
Je to návrh dodatku č.1 VZN č.63/2016 podľa predloženého návrhu, ktorý máte pred sebou.
Je tam zmena v článku 1, kde pod číslicami 1.1, je výška príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole 15,00 eur za jedno dieťa mesačne v období od januára kalendárneho roka do
decembra kalendárneho roka. Čiže pôvodne tam bolo napísané počas školského roka. Teraz je
to na kalendárny rok. To je jediná taká zmena. Mestská rada odporučila návrh tohto dodatku
schváliť. Pán Pastucha, komisia vzdelávania?
P. Pastucha: Tak isto odporúčame schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Odporúča schváliť. Diskusia. Nie je. Podávam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok č.1 k VZN č.63/2016 podľa predloženého
návrhu. Prihláste sa, prosím vás, na hlasovanie. Zaprezentovalo sa 21.
Hlasovanie: Tento dodatok bol schválený. Poprosím pána Mozoliča. Blížime sa k financiám.
Uznesenie č. 501:
MsZ v Senici
schvaľuje
D o d a t o k č . 1 k V š e o b e c n é m u z á v ä z n é m u n a r i a d e n i u č . 6 3 / 2 0 1 6 o určení
výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa
alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:21
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25

16.1 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2017
P. Grimm, primátor mesta: Pripravte si, prosím vás, materiál 16/1. Je to návrh na zmenu
rozpočtu mesta Senica na rok 2017. Tento materiál mestská rada odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť a finančná komisia, pani Vyletelová, prosím vás. Odporučila tak isto
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schváliť.
P. Mozolič MsÚ: Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci. Mesto vám predkladá
návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017. Tento návrh zmeny rozpočtu pozostáva zo
zakomponovania prijatia komerčného investičného úveru vo výške 1 milión eur, na ktorý sú
naviazané kapitálové výdavky a to na nákup budovy Sokolovne vo výške 300 000,00 eur.
Ďalej sú to rekonštrukcie budov majetku mesta a to strechy Zimného štadióna, Domu smútku
v Senici a v Čáčove a rekonštrukcia budovy pre Dobrovoľný hasičský zbor v celkovej výške
270 000,00 eur. Ďalej zmena rozpočtu obsahuje výdavky na rekonštrukciu strechy a schodov
do Mestského domu kultúry vo výške 250 000,00 eur a zakomponujeme tam aj realizáciu
spojovacej chodby na Základnej škole Komenského vo výške 180 000,00 eur. Ďalej v tomto
návrhu rozpočtu sme zakomponovali finančné prostriedky vo forme bežného príjmu na
školstvo vo výške 225 511,00 eur, ktoré vlastne premietame aj do výdavkovej časti pre školy
a školské zariadenia. A ďalej sme do kapitálových výdavkov navrhli kapitálový transfer pre
Mestské kultúrne stredisko vo výške 17 849,00 eur a na rozšírenie kamerového systému pre
Mestskú políciu, kapitálový výdavok vo výške 1 900,00 eur. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: V tom zdôvodnení máte v zátvorke napísané: v prípade úspešnosti
podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na budovu Sokolovne. Včera na
internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva, myslím, že to tam máte chlapci aj páni
technici, myslím tú tabuľku pána Hazuchu. Bolo zverejnené, že mesto Senica v rámci
programu Interreg 5a Slovenská republika a Česká republika v projekte Česká cesta, ktorý
sme podali spoločne s obcou Klobouky, sme získali spoločne, teda obidve mestá,
1 531 065,49 eur z nenavrátnych finančných prostriedkov. Z tejto sumy 460 000,00 eur bude
patriť mestu Klobouky a ja by som pri tejto príležitosti, chcel som ešte povedať, že bolo
podaných 112 projektov. Z týchto 112 projektov bolo 62 projektov odporučených na
schválenie. Nakoniec schválili 22, teda medzi nimi i náš projekt spoločne podaný s
Kloboukami na Českú cestu. Čiže, ja myslím, že patrí veľké poďakovanie projektovému
oddeleniu za prípravu tohto projektu, za spoluprácu s mestom Klobouky, že je to nádej pre
Seničanov konečne vlastniť jedného dňa svoju vlastnú historickú budovu, ktorá by sa mala
zrekonštruovať na mestské múzeum. Tak isto na krásnu reprezentačnú kongresovú sálu a z
vizualizácie vidíte aspoň tu na projektovej dokumentácii, už sa dalo 30 000,00 eur, takže sa
spravil archeologický výskum, projektová dokumentácia a tento výskum 3D technológiou.
Postupovalo sa už takými modernými metódami. No a vlastne keď príde k tej rekonštrukcii, v
podstate sa to vráti do pôvodného stavu, takže tak ako to teraz vidíte, aj zo zadnej strany to
bude vyzerať úplne inak všetko. Je to proste v pôvodnom stave všetko. Tie práce neviem
odhadnúť koľko by pri úspešnom odkúpení tejto budovy, vydaní stavebného povolenia, čo
nás ešte čaká. Tak isto zrealizovať verejné obstarávanie, realizátora rekonštrukcie, tak isto
zakomponovať finančné prostriedky aby bolo i na spolufinancovanie, ale tak isto na úpravu
okolia tejto budovy, takže bude to ešte dlhá jazda, ale dúfam, že v závere úspešná. Otváram
ešte diskusiu k tomuto bodu. Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem. Ja len faktickú. Ja som sa dočítal v jednom rozhovore,
v jednom bulvárnom týždenníku, že Senica je na nejakej pomyselnej čiernej listine
eurofondov, takže získali sme viac ako 1,5 milióna eur, takže to je naša odpoveď na tento
článok.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Chce ešte niekto? Pán Kalman, nech sa páči.
P. Kalman: Ja teda dve pripomienky. Jedna pripomienka, jedna otázka. Keď sme sa o tom
čerpaní úveru rozprávali, poslanci s vedením mesta, tak ja si nepamätám, že by sme sa
rozprávali o rekonštrukcii Domu smútku v Senici. Pýtal by som sa, že prečo ste ho teda
zaradili tam do toho čerpania? O tom sme sa nebavili. A čo sa tam vlastne teda bude robiť,
lebo o tom nepadlo ani slovo.
P. Grimm, primátor mesta: Tá rekonštrukcia sa ešte len pripravuje, čiže nebude sa robiť tento
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rok, proste len my sme debatovali aj s Technickými službami o tom, že by sa tam malo
zatepliť, že by malo prísť k výmene sedadiel, ozvučenia, proste tie sklá sú tam nevyhovujúce.
To je taký návrh. Opadáva to tam všetko. Keď ideme robiť v Čáčove Dom smútku, tak aj
Senica musí mať predsa.
P. Kalman: To je taká argumentácia.
P. Grimm, primátor mesta: To nie je argument, to si tam vyžaduje ten stav.
P. Kalman: Dobre. Ja som sa len chcel opýtať čo bude a za koľko peňazí, ale zjavne teda
nemáme nič rozmyslené.
P. Grimm, primátor mesta: Chystáme, len nevieme vám to povedať momentálne.
P. Kalman: Dobre. Takže keď tam bude zakomponované čokoľvek iné s iným návrhom
prídete ako sme sa dohodli, tak je to podľa vás v poriadku? To nie je ako výtka žiadna, len
konštatovanie moje. Ale na pána finančného riaditeľa, prosím vás, nikde sa tu nerozpráva o
tom, na akú dlhú dobu budeme ten úver brať. To je podľa mňa veľmi podstatná informácia
pre všetkých a keďže nie je o tom ani slovo v tomto materiáli, tak z hľadiska toho, že sme tu
nejaké zloženie zastupiteľstva, ja by som navrhoval, aby bol zobratý ten úver maximálne na 4
roky, aby sme čo najmenej zaťažovali budúce zastupiteľstvo, aby sa mohlo rozhodovať podľa
ich vlastných plánov v budúcnosti. Myslím si, že za 4 roky je jeden milión eur splatitelný aj
s takými úrokmi, aké sú dnes k dispozícii. Takže ja by som vás poprosil, aby sme dali do toho
materiálu, zároveň aj pozmeňovací návrh, že teda lehota splatnosti toho úveru bude
maximálne 4 roky od napr. posledného čerpania alebo to už necháme na to ako je tá úverová
zmluva pripravená.
P. Mozolič MsÚ: Pokiaľ sa môžem k danej otázke vyjadriť, my momentálne schvaľujeme len
prijatie úveru do rozpočtu mesta. Samotné schvaľovanie už konkrétneho úveru nastane na tom
najbližšom mestskom zastupiteľstve v septembri. My momentálne, pokiaľ túto zmenu
schválime, v rozpočte musíme vykonať z dôvodu zákona o rozpočtových pravidlách do konca
augusta tohto roku, lebo zasahujeme do rozpočtu finančných operácií, tak na základe tejto
schválenej zmeny začneme pracovať na konkrétnom úvere, ktorý bude predložený mestskému
zastupiteľstvu v septembri. Čo sa týka tej doby 4 rokov, samozrejme, to je otázka aj rozpočtu
na ďalšie roky. Ale rešpektujeme.
P. Kalman: Áno, pri tom súčasnom plnení rozpočtu, ako je plnený a ako vlastne ekonomika
funguje tak, podľa môjho názoru, by to nemal byť žiadny problém. Ale teda rád by som bol,
aby zaznelo to, že 4 roky je asi tá lehota, na ktorú by ste si mali aj vy vyžiadať ponuky a
potom to, čo budeme schvaľovať, aby boli tieto okrajové podmienky splnené.
P. Mozolič MsÚ: Na základe ponúk jednotlivých bánk vám spracujem aj tie alternatívy
splatnosti v dĺžke rokov, ktoré vám môžem potom predložiť v septembri. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Ja som už aj na zasadnutí mestskej rady sa pýtal na ten kapitálový transfer
Mestskému kultúrnemu stredisku vo výške 17 849,00 eur na nákup ozvučovacej a hudobnej
techniky. Chcel by som sa opýtať niekoho kompetentného, kto tie komponenty vyberal.
Akým spôsobom. Pretože pýtal som sa osoby, ktorá tomu rozumie a sú to všetko vysoko
profesionálne dosť drahé zariadenia, ktoré sa používajú pri ozvučovaní profesionálnych telies.
Či by nestačilo, napr. za polovicu, zabezpečenie čo na ozvučovanie pre Mestské kultúrne
stredisko, keďže tam žiadajú napr. 25 000,00 eur na opravu schodov do Mestského kultúrneho
strediska, týmto v podstate, či to bolo nutné zabezpečiť toto ozvučovacie zariadenie a v takej
výške.
P. Grimm, primátor mesta: Toto ozvučovacie zariadenie malo mať Mestské kultúrne stredisko
od svojho vzniku. Jedno z mála, že už majú aj obce, malé mestá, majú ozvučovacie
zariadenie. Po ďalšie. Chodia sem veľké skupiny, čiže len na ozvučenie bubeníka musí byť
minimálne 12 mikrofónov. Po ďalšie, sú tam ďalší muzikanti, odposluchy. Keď si zoberiete
ako nám dopadli podujatia, ktoré tu prebehli, či to bol novoročný ohňostroj, prečo sa stále
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viazať a volať si externé služby. Oni si kladú podmienky kedy môžu, o ktorej hodine môžu.
Dnes môže Mestské kultúrne stredisko a môžu to všetci povedať, čo využili tieto služby od
mája, kedykoľvek sú k dispozícii. Aparatúra sa dá rozdeliť. Po ďalšie. Bude kultúrne leto.
V amfiteátri už nemusíme pozývať žiadne obrovské scény a neviem čo, všelijaké aparatúry,
máme svoju. A to je dobré. To malo byť dávno. O tie odborné veci, pán riaditeľ môže. Nech
sa páči, pán Harnúšek.
P. Harnúšek: Ďakujem. Ak k tomu môžem na doplnenie. Gro alebo veľká časť našej činnosti
je podmienená tým, že ju potrebujeme jednoducho ozvučovať. Naša stávajúca aparatúra má
asi 15 rokov. V podstate je už nefunkčná, pretože už začiatkom roku vypovedali mnohé
komponenty. Sú tu analógové prístroje, ktoré nespĺňajú základné požiadavky. Nejaké
vonkajšie podujatia aparatúrou nie sme schopný ozvučovať už niekoľko rokov, a preto sme
vždy boli nútení, keď boli podujatia vonku a tých je naozaj neúrekom, oslovovať externé
firmy, aby nám to zabezpečili. My sme túto našu techniku od mája použili v 11 prípadoch a
už len tým, že sme použili túto našu a nemuseli sme volať externých, sme ušetrili 1700,00
eur. Gro nás ešte len čaká, pretože naj z hľadiska finančného, najvýznamnejšie akcie nás
čakajú v mesiaci august - Nočná Senica, Senické kultúrne leto, vyvrcholenie v amfiteátri
a následne potom bude pokračovať Martinské svetlonosenie, Vianočná dedina, to všetko sa
ozvučuje a bude sa to teraz ozvučovať našou vlastnou aparatúrou. A tak isto, tie podujatia,
ktoré bežia počas leta, tie hudobné večery v nedeľu pri Dome kultúry, tak isto budeme
ozvučovať našou aparatúrou. Tam, tá úspora, ktorá vznikne, vychádza asi na 2 800,00 eur.
Čiže 1 700,00 eur + 2 800,00 eur je zisk alebo úspora len v tomto roku, čiže tá splatnosť tejto
aparatúry bude pomerne rýchla. A navyše, tie parametre naozaj umožňujú byť adekvátny,
pozývať sem a komunikovať s naozaj kvalitnými súbormi a nie len s takými jednoduchými
vecami. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Iste, lebo keď príde aj spevácky zbor a potrebujete ho ozvučiť
alebo si zavolajú profesionálnu kapelu, keď aparatúra je naša, cena ide dolu a tým pádom sú
aj lacnejšie vstupenky. Takže to má výhodu. Jednoducho to malo byť dávno.
P. Hutta: Ďakujem za vysvetlenie.
P. Grimm, primátor mesta: Džačovský.
P. Džačovský: Ja by som sa vrátil ešte stále k tomu úveru, pretože naozaj je smutné, že sedeli
sme k tomu úveru možno 5-6 krát. Nikdy tam také veci ako rekonštrukcia jedného alebo
druhého cintorína nebolo. Vždy sme sa rozprávali, že sa to bude riešiť z bežného rozpočtu,
takže bolo by vhodné aj k ďalšiemu zastupiteľstvu nachystať naozaj, pokiaľ máme riešiť úver,
aby sme s tým nemali problém schvaľovať, aby sme vedeli, čo schvaľujeme, pretože to čo
som sa ja rozprával, tak mnoho poslancov netuší ani čo sa skrýva pod položkou 250 000,00
eur na Kultúrny dom. Čo konkrétne sa bude robiť a ako to bude vyzerať. A vždy sa lepšie
rozhoduje pokiaľ to naozaj bude systémom, že sa to vysvetlí, ukáže a malo by to byť v rámci
materiálov nachystané, pretože pokiaľ sa o to človek nezaujíma, tak potom mnohým sa
možno bude zle hlasovať, aby to nedopadlo nejakým iným spôsobom ako sa očakáva.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Harnúšek, môžete odpovedať, čo bude v tej sume
rekonštrukcie…
P. Džačovský: To bol len príklad, akože nemusíme teraz riešiť tento konkrétny.
P. Grimm, primátor mesta: Ako že nie? Vy sa pýtate. My len chceme normálne konkrétne
odpovedať.
P. Džačovský: Ale ja som dal návrh, aby sa to doplnilo všetky tie body. To nie je len tento .
To je prepojovacia chodba, to sú tam všetky ostatné veci, ktoré v podstate neboli doteraz
mnohým ani len vysvetlené ani ukázané, čo sa tým konkrétne myslí a čo za tie peniaze bude.
Takže preto by som poprosil, aby to bolo kompletne dané.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Harnúšek, keď tak, prosím Vás, odpovedzte.
P. Harnúšek: Čo sa týka rekonštrukcie Domu kultúry, resp. strechy Domu kultúry, vychádza z
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toho stavu, ktorý už niekoľko rokov žiaľ trvá, len sa trošičku flekuje. Strecha Domu kultúry
neustále zateká. Zateká na takých miestach, že kľudne sa príďte pozrieť, je to ohrozujúce,
pretože to zateká vedľa elektrických zariadení, vedľa elektrických sietí. Plocha strechy
vychádza nejako vyše 2000 m2, čiže jednoducho celú túto plochu, strechu aj s tými múrikmi,
treba kvalitne zaizolovať. Plánuje sa tam určitá vrstva zateplenia a na to vlastne to vrchné
zaizolovanie. Vychádzalo sa pri príprave tohto návrhu z energetického auditu, ktorý spracoval
inžinier Krídl, kde odhadol tie náklady na tú rekonštrukciu strechy vo výške cirka 200 000,00
eur. Druhým problémom sú schody, vstup do Domu kultúry. Tieto schody sú v dezolátnom
stave už na prvý pohľad, stačí sa ísť pozrieť okolo Domu kultúry. Každý to vidí na vlastné
oči. Nehovoriac o tom, že to vytvára obrovské napätie s tým našim nájomníkom, ktorý je
dole, pánom Mikulíčkom, ktorému neustále cez tie schody zateká do priestoru. Tam sa tak
isto plánuje oprava týchto schodov, aby sa zároveň zaizolovali a vymenila sa dlažba, pretože
poodpadávalo množstvo obkladačiek alebo množstvo obkladu a pod ním vidno, že to, čím to
bolo lepené, sa už dneska úplne drolí. Prstom keď sa toho dotknete, tak sa vám to rozsype ako
štrk. Jednoducho táto situácia je tak isto veľmi naliehavá a odpadávanie tohto obkladu a jeho
také pnutie spôsobuje, že sú tam nerovnosti, veľké nerovnosti a môžu spôsobiť naozaj
nebezpečenstvo úrazu komukoľvek, kto sa tadiaľto bude pohybovať. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský faktická.
P. Džačovský: My vieme. Rozprávali sme sa o tom viackrát, že tá strecha je zlá, len je
potrebné, aby to bolo ukázané aj vysvetlené, pretože potom príde k tým situáciám ako je na
námestí, že potom sa budeme baviť o tom, že tá dlažba je nevhodná alebo iní poslanci budú
hovoriť, že teda je až nebezpečná. Takže preto by som chcel, aby to bolo komplexne
o všetkých týchto veciach, aby sme mohli naozaj reálne aj rozhodnúť o týchto veciach. A
napr. ďalší bod je, neustále bolo aj v materiáloch, napr. 290 000,00 eur na Sokolovňu, dnes už
je tam 300 000,00 eur. Takže bolo by vhodné to nejakým spôsobom odôvodniť, lebo je to
zase aj určitým spôsobom navýšenie, aby to bolo v poriadku. Ale hovorím, to stačí v tých
materiáloch na ten september nachystať, aby to bolo zrozumiteľné všetkým. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Mozolič, viete odpovedať?
P. Mozolič MsÚ: Môžem v krátkosti. My vlastne okrem realizácie spojovacej chodby, kde už
máme kompletnú projektovú dokumentáciu, vieme aj konkrétnu sumu, to je zhruba
179 000,00 eur aj nejaké drobné. Ostatné náklady sú predpokladané. Na projektovej
dokumentácii, na rekonštrukciu Mestského domu kultúry, sa momentálne pracuje. Tak ako je
na tých ďalších investíciách. Takže budeme až po tej projektovej dokumentácii a presného
rozpočtu vedieť tie skutočné náklady, ktoré samozrejme potom ešte verejným obstarávaním
pôjdu minimálne o 10-15% nižšie. Čo sa týka toho komerčného úveru, ten my budeme čerpať
čiastočne a pokiaľ by sme ho aj do konca rozpočtového roku 2017 nedočerpali, prechádza vo
forme rezervného fondu do roku 2018.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Pastucha, nech sa páči.
P. Pastucha: Pán ekonóm mi to zobral z úst, ja som sa chcel opýtať na tú spojovaciu chodbu,
pretože stále sa bavíme o tej sume 180 000,00 eur. Priznám sa, stále boli len dohady, že či už
je vypracovaný nejaký projekt na tú spojovaciu chodbu. Neviem, či ho niekto videl ten
projekt.
P. Mozolič MsÚ: Mám ho tu na stole.
P. Pastucha: Lebo keď sme mali tie stretnutia poslancov kvôli tomu úveru, tak tam kolegovia
z opozičného klubu tiež hovorili, že možno že je to prehnaná tá suma a pod. Ja netvrdím,
môže to byť 180 000,00 eur áno, nemám proti tomu nič, nech sa do školstva dáva čo najviac
peňazí, ale mne to pripadá trošku prehnaná tá suma, akože neviem čo v tom projekte je, ja by
som si ho tiež veľmi rád pozrel, takže asi tak.
P. Grimm, primátor mesta: To sú predpokladané náklady. To keď sa všetko dá do poriadku
ako to má byť, ako to aj rozprávate, že presne to bude konkrétne, vysúťaží sa projekt. Pán
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Hutta.
P. Hutta: Ja som si ten projekt pozrel, vyžiadal som si ho. Bol mi poskytnutý. Pardon. Vyzerá,
je to také malé L. Bude sa napájať tá chodba z hlavnej budovy, vychádzať bude pri jedálni. Je
tam komplet celý projekt nachystaný tak, aby mohol byť realizovaný a vysúťažený.
P. Grimm, primátor mesta: To chcem. To je tá istá situácia, prepáč, že som skočil do toho, to
je tá istá situácia ako s aparatúrou - to dávno malo byť. To malo byť v podstate keď tú školu
stavali alebo potom to mali postaviť. Nie teraz zase po rokoch všetko my doháňame. Tie deti
si to zaslúžia, aj tí učitelia, už aby tam bolo, to je jedno čo to bude stáť. Jednoducho to tam
musí ísť. To tam dávno malo byť. Ešte diskusia o tomto bode? Nie. Podávam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Senica na rok
2017 následným finančným premietnutím do programov mesta. To sú tie body, čo vám pán
Mozolič premietal. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 502:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2017 s následným finančným premietnutím
do Programov mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:19 proti:0 zdržal sa:1,1 nehlasoval počet poslancov: 25
16.2 Informácia o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Rozpočtovým opatrením
primátora č.1/17
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 16/2. Je to informácia o zmene rozpočtu
mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/17. Čiže vlastne tu sa rozpočet
nemení, menia sa len presuny v položkách.
P. Mozolič MsÚ: Predkladáme mestskému zastupiteľstvu na vedomie informáciu o zmene
rozpočtu, ktorá bola vykonaná opatrením primátora č.1/17. Táto zmena sa vykonala vlastne
presunom položiek v rámci jednotlivých kapitol na jednotlivých podpoložkách tým, že sa
vlastne celkové príjmy a výdavky rozpočtu nemenia.
P. Grimm, primátor mesta: Mestská rada odporučila predložiť túto informáciu na rokovanie
mestskému zastupiteľstvu. Pani Vyletelová, finančná komisia.
P.Vyletelová: Finančná komisia tak isto odporúča schváliť.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Diskusia. Nie je. Podávam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok
2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/17, následným finančným premietnutím do
finančného vyjadrenia Programov mesta. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Teda táto informácia bola zobratá na vedomie.
Uznesenie č. 503:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora
č. 1/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:21
proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
16.3 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2017, zmenou rozpočtu mesta č.1/17
P. Grimm, primátor mesta: Prosím vás, 16/3- je to informácia o zmene rozpočtu na rok 2017,
zmenou rozpočtu č.1/17. Poprosíme o vysvetlenie.
P. Mozolič MsÚ: V zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta sme
vykonali zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 zmenou rozpočtu mesta č.1 a to z dôvodu prijatia
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účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu. Do rozpočtu nám prišli finančné
prostriedky z bytových domov, z fondu opráv, na výmenu okien. Ďalej do rozpočtu sme
prijali vratku zo zariadenia sociálnych služieb za neobsadené miesto za rok 2016, ktoré sme
následne vrátili do štátneho rozpočtu a prijali sme do rozpočtu kapitálový transfer zo štátneho
rozpočtu na rozšírenie kamerového systému vo výške 9 000,00 eur, ktorý tak isto premietame
do kapitálových výdavkov.
P. Grimm, primátor mesta: Mestská rada odporučila mestskému úradu predložiť túto
informáciu mestskému zastupiteľstvu na rokovanie. Pani Vyletelová, finančná komisia?
P. Vyletelová: Finančná komisia zobrala na vedomie tento materiál.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Predkladám návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu
mesta Senica na rok 2017 Zmenou rozpočtu mesta č.1/17, následným finančným
premietnutím i do finančného vyjadrenia Programov mesta. Môžete sa prihlásiť na
hlasovanie.
Hlasovanie: Táto informácia o zmene rozpočtu bola zobratá mestským zastupiteľstvom na
vedomie.
Uznesenie č. 504:
MsZ v Senici
b e r i e na v e d o m i e
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/17
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:21
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
17.1 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a
záväzkov mesta Senica k 31.12.2016
P. Grimm, primátor mesta: Bod 17.1 - je to správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
procesu inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2016. Cieľom kontroly bolo
objektívne overiť stav kontrolovaných skutočností a či je tam súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými aktmi riadenia, so zameraním na dodržiavanie zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti v procese inventarizácie majetku. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Končím diskusiu. Uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov
mesta Senica k 31.12.2016. Môžeme sa prihlásiť a následne hlasovať.
Hlasovanie: Dokument bol schválený.
Uznesenie č. 505:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov
mesta Senica 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
17.2 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v
správe rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou J. Mudrocha 1343/19,
905 01 Senica
P. Grimm, primátor mesta: Bod 17/2 - je to opäť správa hlavnej kontrolórky o výsledku
kontroly hospodárenia s majetkom mesta, správa rozpočtovej organizácie - Základná škola s
materskou školou J. Mudrocha 1343/19, Senica. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím
diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu hlavnej kontrolórky o
výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej organizácie
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Základná škola s materskou školou J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica. Môžeme hlasovať.
Prihlásiť a potom hlasovať.
Hlasovanie: Aj táto Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bola schválená.

Uznesenie č. 506:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe
rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01
Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:19 za:19
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
17.3 Návrh plánu kontroly hlavnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
P. Grimm, primátor mesta: Bod 17.3 - je to Návrh plánu kontroly hlavnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II .polrok 2017. Na zasadnutí mestskej rady sme boli oboznámení s týmto
návrhom a mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu tento plán kontroly schváliť.
Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje
návrh plánu kontroly hlavnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017. Môžete sa
prihlásiť na hlasovanie. Prezentovalo sa 18 poslancov. Už 19.
Hlasovanie: Aj tento plán bol schválený a potom nás pani kontrolórka vo svojich správach
bude informovať o uskutočnených kontrolách a jej záveroch.
Uznesenie č. 507:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017.
H l a s o v a n i e : prítomných:19 za:19
proti:0
zdržal sa:0
počet poslancov: 25
18.1 Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2018
P. Grimm, primátor mesta: Bod 18.1, 18.2 a bude tam aj 3. Vlastne o každom návrhu budeme
hlasovať zvlášť. Takže pôjdeme najskôr návrh na určenie sobášnych dní na rok 2018. Mestská
rada odporučila návrh mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Mali ste to aj v komisii, pán
Pastucha?
P. Pastucha: To sme nemali v komisii.
P. Grimm, primátor mesta: To ste nemali v komisii. Otváram diskusiu k tomuto návrhu.
Končím diskusiu. Uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje určenie sobášnych
dní na rok 2018. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže pre budúci rok. Zaľúbenci si môžu poznačiť termíny. Sobášime aj
mimoriadne, keď treba. Sobášime radi a často. Takže sobášne dni sme schválili.
Uznesenie č. 508:
MsZ v Senici
schvaľuje
určenie sobášnych dní na rok 2018
H l a s o v a n i e : prítomných:20 za:19 proti:0 zdržal sa:0,1 nehlasoval počet poslancov: 25
18.2 Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov
mestskej rady, členov komisií, členov redakčnej rady, mestských výborov, dobrovoľného
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hasičského zboru, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia a časovú
náročnosť výkonu funkcie
P. Grimm, primátor mesta: Druhý je tam návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov
mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií, členov redakčnej rady,
mestských výborov, dobrovoľného hasičského zboru, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na
úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie. Otočte jeden list a na ľavej strane je to
úplne hore ten návrh. Ak si chcete poznačiť, je to 18.2. Je to teda celý ten tmavý odsek aj
s tým, toto patrí do toho obsahu, že na základe zásad za vykonaný obrat. Tam máte napísané:
poslanec poverený sobášením, za sobáš alebo vítanie do života alebo iných obradov
v obradnej miestnosti 16,00 eur bol starý a po novom 22,00 eur. Čiže o tomto budete
hlasovať. Diskusia. Končím diskusiu. Tie odporúčania stále platia, že mestská rada odporučila
aj tento návrh schváliť. Takže uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu
zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov
komisií, redakčnej rady Naša Senica, mestských výborov, dobrovoľného hasičského zboru
mesta Senica, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť
výkonu funkcie od 1.7.2017. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 509:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ,
členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú
vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:21
proti:0 zdržal sa:2
počet poslancov: 25
18.3 Zásady odmeňovania členov zboru pre občianske záležitosti pri mestskom úrade v
Senici, účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady
P. Grimm, primátor mesta: Teraz vám prečítam to tretie hlasovanie, 18.3. Si to môžete aj
poznačiť. Sú to zásady odmeňovania členov zboru pre občianske záležitosti pri mestskom
úrade v Senici, účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady. A zase
keď sa vrátite na tú predposlednú stranu, to je tá tabuľka a nad tou tabuľkou sú texty,
trojriadkový text a tam máte celú tú tabuľku. Takže najprv naľavo máte staré sumy, napravo
druhé sumy a je tam ešte pridané ošatenie, ktoré tam doteraz nebolo. 100,00 eur majú na rok.
Takže mestská rada odporučila na schválenie. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Uznesenie
znie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu prílohy č.1 zásad odmeňovania členov
zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Senici, účinkujúcich na občianskych
obradoch a úhrady za jednotlivé obrady. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Prezentovalo sa 23 poslancov. Materiál bol schválený.
Uznesenie č. 510:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu Prílohy č. 1 – Zásad odmeňovania členov ZPOZu pri MsÚ v Senici účinkujúcich na
občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:21
proti:0
zdržal sa:2
počet poslancov: 25
19. Návrh zmluvy medzi mestom Senica a obcou Kúty na výkon pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
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P. Grimm, primátor mesta: V materiály č. 19 - je to návrh zmluvy medzi mestom Senica a
obcou Kúty na výkon pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie. Mestská rada odporučila tento návrh mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Vieme, že už to vykonávame. Teraz sa prihlásili ešte Kúty. Diskusia. Končím diskusiu.
Predkladám návrh: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrh zmluvy podľa §20,
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisoch, o vykonávaní
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie medzi mestom
Senica a obcou Kúty. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie. Prezentovaných je 20.
Hlasovanie: Svojím hlasovaním ste obci Kúty pomohli vyriešiť jeden problém. Takže 19 bolo
za, jeden nehlasoval.
Uznesenie č. 511:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh zmluvy 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 medzi mestom Senica a obcou Kúty.
H l a s o v a n i e : prítomných:20 za:19 proti:0 zdržal sa:0,1nehlasoval počet poslancov: 25
20. Rôzne
P. Grimm, primátor mesta: Posúvame sa do bodu Rôzne. Je tam bod č.20/1 - je to návrh
projektu modernizácie odborných učební na Základnej škole J. Mudrocha a potom tam bude
ďalší materiál pre Základnú školu V. Paulínyho - Tótha. Ak si spomínate, my sme už o tomto
hlasovali na minulom zastupiteľstve. Prečo teda zase ideme o tom istom hlasovať, je to
v zmysle posledného metodického pokynu a usmernenia riadiaceho orgánu. Musí byť
stanovená i výška spolufinancovania projektu. V tom období, kedy sa to podávalo, sme tento
prieskum trhu nemali uskutočnený, takže z toho dôvodu sa musí opakovať toto hlasovanie. A
projekty sú už podané, len sa to potrebuje doplniť. Je to na základe projektového manažéra,
pána Hazuchu, pripravený materiál. Takže otváram diskusiu. Končím diskusiu. Predkladám
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu modernizácie odborných
učební na Základnej škole s materskou školou J. Mudrocha, Senica, podľa predloženého
návrhu. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže budeme držať palce, aby ten projekt vyšiel tak, ako vaše hlasovanie, aby
žiaci dostali nové jazykové učebne, školské knižnice, odborné učebne na biológiu,
polytechnickú výchovu.
Uznesenie č. 512:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia odborných učební v
ZŠsMŠ, J.Mudrocha, Senica“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 9 453,61 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
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H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov: 25

Tá istá situácia, ak si dáte bod 20/2, tak zase ohľadom Základnej školy na ul. V. Paulínyho Tótha. Takže otváram k tomu len diskusiu. Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný
prostriedok za účelom realizácie projektu modernizácie odborných učební na Základnej škole
V. Paulínyho - Tótha, Senica, podľa predloženého návrhu. Môžeme sa prihlásiť
na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže aj toto uznesenie ste schválili. Ozaj už len budeme držať palce, nech to čo
najskorej majú a začnú užívať úspešne.
Uznesenie č. 513:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “Modernizácia odborných učební v 1.ZŠ,
V.Paulínyho-Tótha, Senica“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 8 728,22 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:20 za:20
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
20/3 - je to návrh projektu revitalizácie projektu vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica.
Bude to financované v rámci integrovaného regionálneho operačného programu. Myslím, že
máme aj fotografiu. Páni technici vám to ukážu ako by to mohlo vyzerať vo vnútrobloku
S. Jurkoviča. Poprosím mikrofón pánovi vedúcemu, ten vám to bližšie popíše, čo tam všetko
bude až bude projekt úspešne vyhodnotený.
P. Šteffek MsÚ: Projekt rieši dva vnútrobloky v podstate, na S. Jurkoviča, s tým, že sa budú
rekonštruovať tie stávajúce ihriská. Tie športové. Budú z toho multifunkčné ihriská. A ďalej
sa budú rekonštruovať detské ihriská alebo dopĺňať o prvky. Bude to rozdelené vekovou
kategóriou, tzn. v jednom vnútrobloku tá mladšia kategória a v tom druhom budú preliezky
alebo detské ihrisko pre staršiu kategóriu. Bude tam doplnený mobiliár, zeleň, v podstate
nejaké sedenie pre starších. Nejaké zložitejšie preliezky, steny atď. V rámci toho bude aj
rekonštrukcia chodníkov a zelene, ako som spomínal.
P. Grimm, primátor mesta: pán Hutta.
P. Hutta: Pán vedúci oddelenia, chcem sa ťa opýtať, tam sú prvky, ktoré tam sú, teraz
momentálne. Počíta s nimi? Potom sa budú niekde premiestňovať alebo budú zakomponované
v tomto?
P. Šteffek MsÚ: Prvky, ktoré nie sú certifikované, budú odstránené, samozrejme, a prvky,
ktoré tam sú a spĺňajú tieto podmienky budú doplnené alebo premiestnené a doplnené teda o
nové certifikované.
P.Hutta: Zaujíma ma to preto, lebo tam v prvom dvore sú nejaké HAGS prvky, je tam aj
lanovka. Myslím, že sú tam kvalitné veci. Škoda by ich bolo.
P. Šteffek MsÚ:: Tie ostávajú.
P. Hutta: Dobre. Ďakujem.
P. Vyletelová: Môžem? Ja by som chcela poprosiť, keďže túto časť nejako neviem si vybaviť
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kde to tam je, že či by ste tam nemohli dať fotku, ako to tam teraz vyzerá, lebo nie všetci to
tam úplne dokonale poznáme. Lebo zdá sa mi to dosť veľká suma, 700 000,00 eur na
vnútroblok. Tam vidím, ja teda nie som architekt, vlastne medzi činžiakmi bude čo?
Futbalové ihrisko alebo čo to tam vlastne je?
P. Grimm, primátor mesta: Malo by to byť také ihrisko, pokiaľ ma informovali, tak ako je to
na Starom sídlisku, také multifunkčné s umelým povrchom. Dobre hovorím?
P. Šteffek MsÚ: Áno. Multifunkčné ihrisko. Teraz sú tam ihriská s asfaltovým povrchom.
Prakticky jednoúčelové. A toto by boli viacúčelové, multifunkčné ihriská. S oplotením atď.
P. Vyletelová: Áno? Lebo na tom Starom sídlisku to dlho nebolo oplotené, tak za to sa pýtam,
že či to už je. A mohli by ste mi tam dať fotku, že kde to vlastne bude a ako to tam vlastne
teraz vyzerá, že či je naozaj nutné takúto strašnú investíciu tam dávať, lebo podľa toho
nákresu mne to teda pripadá, ja teda nie som architekt, ale keď hovoríte, že dokonca sú tam tie
HAGS prvky, tak ako naozaj neviem, že či to je v takom hroznom stave, že tam ideme celú
takúto investíciu dávať. Ja viem, vy budete namietať, že to nedávame my, to dáva Európska
únia, ale dávame to v skutočnosti aj my. Takže keby ste mi tam dali fotku. Nemáme fotku
vôbec toho? To je tajné? Musím sa tam ísť prejsť na bicykli? No ja neviem. Do toho
vnútrobloku nechodím. Ja chodím do nafukovačky. Asi ostatní vedia teda ako to vyzerá. No
tak potom prerušme hlasovanie, lebo mne to naozaj nie je jasné, že či je nutné takúto veľkú
investíciu dať do tohto. Ako toto, čo tu vidíme nákres, tak ten nákres, teda neviem čo stál
projekt. Trošku viac prezentovať, na to že ide o investíciu 700 000,00 eur tak som naozaj z
toho sklamaná. Aspoň by tam mali byť fotky, že ako to teraz vyzerá.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Vyletelová, nafotíme, premietneme vám to. Nemohli sme
predpokladať, že tú oblasť nepoznáte. Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem pekne. Nemohli sme teda predpokladať, že táto
požiadavka bude. Samozrejme doplníme to. Ale ja by som apeloval na to, aby sme
neprerušovali toto, pretože ten projekt podávame do 30.6. Takže chceli by sme to tam
pripojiť. V rámci tej výzvy je špecifikácia vnútrobloku veľmi jasne zadefinovaná. Tento
vnútroblok bol vytipovaný odborníkmi ako najvhodnejší pre túto výzvu a v končenom
dôsledku tam žije v podstate 20% obyvateľov mesta v tých činžiakoch. Tak preto to bolo
navrhnuté na túto oblasť. Nezahŕňa to len výmenu preliezok. Zahŕňa to výmenu kompletne
povrchov špeciálnych, je to rozdelené na 2 vnútrobloky, ktoré budú samostatne podľa veku a
ako povedal pán vedúci, sú to špeciálne dopadové plochy, sú to pieskoviská, sú to prvky
hracie, plus aj chodníky, ktoré sú v tom vnútrobloku medzi tými domami a výmena za
zámkovú dlažbu. Takže je tam toho dosť, tá investícia zodpovedá tej výške toho rozpočtu.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta.
P. Hutta: Tam asi bez tej vety, že zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta, bez toho ani nemôžeme fungovať, keď chceme nejaké peniaze od
niekoho. A ako pán zástupca povedal, tam ten posledný dvor, tam keď príde báger a všetko
vybágruje a odvezie sa to preč, tak to bude úplne úžasné. Tam v podstate funkčné nie je nič
okrem tých basketbalových dvoch košov, keď sú tam ešte. Neviem, nešiel som dlhšie tade, či
nie sú polámané. Áno? No a ten prvý vnútroblok, tam som práve spomínal, že tam sú tie
HAGS prvky, tam by sa to malo zachovať, ale myslím si, že 20 miliónov, no bodaj by to tam
tých 20 miliónov skončilo v týchto dvoch vnútroblokoch.
P. Lidaj, zástupca primátora: Tam ide naozaj aj o tie chodníky a o všetko. Takže tam sa to
navýšilo.
P. Grimm, primátor mesta: Mikrofón zapnite pani Vyletelovej.
P. Vyletelová: Takú vizualizáciu.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský.
P. Džačovský: To je presne ten prípad ako keď sme sa rozprávali o tých úveroch, že je dobré,
lebo toto taktiež nebolo v materiáloch, ukazuje sa to až teraz tu, že keby to išlo dopredu, aby
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naozaj zbytočne neboli zvlášť, keď je to ešte časovo teraz v strese, že v podstate do zajtra je
potrebné podať ten projekt, tak je zbytočné, že toto nešlo do materiálu. Nebolo to ani
v mestskej rade. Pritom sa o tom vnútrobloku rozprávame 4-5 mesiacov a medzitým poslanci
nie sú o tom informovaní, nemajú dostatok informácií na to, aby to vedeli a teraz zbytočne tu
riešime veci, ktoré už mali byť dávno predrokované. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Ale už na minulom zastupiteľstve v Akčnom pláne mesta to je
spracované, odhlasované. Ale na tieto otázky sa opýtame pána projektového manažéra, či to
nemohli troška rýchlejšie. Ale ja si myslím, že zase je to dobrá vec, ktorá sa ide pre ľudí
robiť, tak neviem na čo sú takéto vážne diskusie. Budú mať super vybavený vnútroblok
všetkým možným tak ako to má Staré sídlisko. V čom je teda zase problém? Že ľudia tu budú
mať lepšie pod oknami ako mali doteraz? Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja len faktickú. Áno pán poslanec, máš pravdu, rozprávame
o tom asi pol roka. My sme ten projekt chystali, kreslilo sa to, prezentovali sme sa, že to
ideme robiť a nikto sa neopýtal, že ukážte ako to bude vyzerať, ako to bude. Čakali sme na
výsledok do poslednej chvíle, kedy nám predkladali po úpravách vlastne projekčná kancelária
celý rozpočet a vlastne na predchádzajúcom zastupiteľstve sme sa o tom tak isto bavili, aj o
tom, že to budeme robiť, čiže toto je len výsledok čo sa pripravil ten rozpočet a konkrétne
uznesenia pre podanie žiadosti. Takže kedykoľvek, keď bude nejaký záujem, treba sa aj pýtať
aktívnejšie.
P. Grimm, primátor mesta: Snáď ešte ani nevieme, či budeme nakoniec úspešní. Pán
Lackovič.
P. Lackovič: Ja len s údivom počúvam, že Staré sídlisko má za 700 000,00 eur niečo. Asi ste
to tak nemyslel. Beriem späť. Ale..
P. Grimm, primátor mesta: Žiadnu sumu som nepovedal. Ja som len povedal, že Staré sídlisko
má veľmi pekne spravené ihrisko.
P. Lackovič: Má, má.
P. Grimm, primátor mesta: Tak prečo by ho nemohli mať aj oni.
P. Lackovič: Samozrejme súhlasím. Myslím, že celá tá diskusia je o tej výške, o tej sume. Nie
o tom, či sa to má robiť.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Švec.
P. Švec: Ja by som len pripomenul, pán primátor, že je to veľmi vysoká suma, však to všetci
vieme 700 000,00 eur je to v rámci zatiaľ ako projektu. Poprosím vás, dozrite na to, aby sme
tu nemali lampy 2, hej? Poprosím vás, naozaj, úplne vážne teraz to myslím.
P. Grimm, primátor mesta: Dnes vám premietneme aj lampy, pán Švec. O chvíľu.
P. Švec: Dobre.
P. Grimm, primátor mesta: Lidaj, ale už naozaj faktická.
P. Lidaj, zástupca primátora: Dovolím si faktickú. Faktickou reagujem na predrečníka. Pán
Švec, tak si zistite koľko z miest, ktoré získali grant na osvetlenie, dostalo krátenie a koľkí
z nich to bolo vo výške 100%, tak potom môžete naznačovať takéto nejaké veci.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Švec.
P. Švec: Posledný, už nebudem naňho reagovať. Slovensko je na popredných miestach čo sa
týka vrátok, hej. Zhruba 30% vychádza štatisticky, že tých peňazí je zneužitých. Čiže viem si
predstaviť, že aj tu, keď sme za lampy zaplatili 500 alebo koľko hej, v tej prvej, tak vieme si
predstaviť koľko bolo asi zneužitých. Už nebudem reagovať.
P. Grimm, primátor mesta: Máme to vydiskutované. Podávam návrh na uznesenie. Svojím
hlasom rozhodnete. Čiže končím diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie projektu
revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica, podľa predloženého návrhu. Môžete sa
prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Takže mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie tejto žiadosti.
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Uznesenie č. 514 :
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča
v meste Senica“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného
prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hluku, kód výzvy ROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 35 522,27 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:22
proti:0
zdržal sa:1
počet poslancov: 25
21. Interpelácie
P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu 21 - interpelácie. Boli nejaké písomné? Neboli.
Máte nejaké ústne interpelácie? Pani Krištofová, nech sa páči.
P. Krištofová: Ja mám dve interpelácie, a síce prvú - je to vlastne re-interpelácia. Kedysi som
podala interpeláciu ohľadom autoumyvárky pri bývalých hasičoch pri vjazde na Kolóniu.
Bolo mi odpovedané, že majiteľ tam spraví plot. Plot tam dodnes nie je. Čiže či s tým bude
niečo robiť alebo či ďalej ľudia budú sprchovaní z tejto autoumyvárky. A druhá interpelácia.
Dostala som za úlohu opýtať sa, keďže nemám auto, ale tak ľudí to zaujíma, čo má robiť
vodič auta, ktorý chce v Senici zaparkovať na parkovisku a nemá mobilný telefón. Ako má tú
sms poslať?
P. Grimm, primátor mesta: Dáme odpovede písomne, ale napr. aj pri Lidli sa dá parkovať
zadarmo. A má to v strede. Billa, Kaufland, Tesco. Nájde aj takéto ešte. Ale verím, že tá
situácia je ťažká. Pán Kalman.
P. Kalman: Ja som predkladal zápisnicu z mestského výboru č.7 a prosil by som, aby
minimálne ten prvý bod bol chápaný ako interpelácia, ale samozrejme aj celá tá zápisnica,
lebo žiadame tam mestský úrad o veľa vecí, ale teda najmä prvá vec je tam, aby ste
sprístupnili alebo teda pouvažovali mestský úrad a vedenie mesta nad sprístupnením
parkoviska, ktoré máte vyhradené pre zamestnancov mestského úradu v časoch mimo
úradných hodín. 12 parkovacích miest by pribudlo pre občanov tejto oblasti, ktoré sú
samozrejme teraz v tomto stave je tam zakázané státie, pretože nie sú zamestnanci mestského
úradu. Je to jednoduché opatrenie, ktoré nič nestojí a 12 miest je na svete. A poprosím teda,
aby celý ten zápis bol ako interpelácia. Ďakujem pekne.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujeme. Pán Lackovič.
P. Lackovič: Ja mám tiež také re-interpeláciu. Nebola tá interpelácia moja, ale mám taký
čerstvý zážitok z vlakovej stanice. Už sme to tu mali niekoľkokrát. Predpokladám, že mesto s
nimi rokovalo alebo teda ich upozornilo, aby tam tá MHD chvíľu stála. Normálne jednu
minútu, možno ani minútu nemeškal ten vlak, MHD bola preč. Bola nedeľa večer, myslím že
18-19 hodina. Neviem, že či tak strašne ponáhľajú a je taká zápcha v meste vtedy, ale skúste
ich ešte raz na to upozorniť, lebo tam starí ľudia išli 3 km do mesta potom. Tí, ktorých som
nezobral autom teda.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Oslovíme ich...No, to sa aj minule pýtal pán Gaža. Nevedel
vlastne čo koho má riešiť. No máme ešte nejakú interpeláciu? Keď nie, končím tento bod.
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22. Diskusia
P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu 22 - to je diskusia. Pani Krištofová.
P. Krištofová: Takže vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení hostia. V tomto roku
oslavujeme 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Osobnosť tohto velikána
spočíva aj v tom, že keď prišiel ako 27 ročný do obce Hlboké, musel ratovať všetko - nie len
svätostánok, ale aj farníkov, ktorí boli nakazení páleničným morom. Obec bola zanedbaná,
ľudia zadĺžení, deti hladné, ženy nešťastné. Hurban začal rodiny navštevovať. Vysvetľoval im
ako gazdovať. A skutočne, v priebehu 2 rokov už väčšina prestala mať dlhy v šenkoch,
z verejných priestranstiev sa vytratila špina, zápach. Keď však ktosi v dedine otvoril tretie
pohostinstvo, Hurban sa tak rozčertil, že zvolal Hlbočanov do kostola aj s obľúbenými
pohárikmi. Pred oltárom ich museli rad radom rozbíjať a prisahať, že tvrdý alkohol nebudú
piť, páliť, ponúkať, ani predávať. Energického kňaza si vážili aj sa ho báli, tak prestali
s pitím. Ale len naoko. Ako mohol pri prechádzke sa presvedčiť, v rodinách pálenku jedli,
naberali ju lyžičkami ako polievku alebo si namáčali chlebík do toho. Napriek tomu však
Hurban stále bojoval za striedmosť a bol predsedom Spolku striedmosti. V roku 1848
fungovalo na Slovensku pol tisícky Spolkov striedmosti a Hurban bol najaktívnejší
propagátor. Koľko ich je asi teraz? Toľko história. Žijeme v Senici, píše sa rok 2017. Pýtam
sa, o čo sme na tom lepšie? Koľko je tu zadĺžených ľudí, koľko domáceho násilia v rodinách,
koľko výtržností, bitiek, zničeného majetku. Koľko máme krčiem, nočných barov a herní.
Senica získala povesť mesta, kde sa dá dobre v noci žiť. Záhorácke Las Vegas. Banky, krčmy,
herne. Schádzajú sa sem mládežníci nie len zo Senice, ale i z blízkeho okolia, dokonca
zďaleka. Víkendové nočné mesto pripomína scénu zo zombie hier, kedy sa po ulici pohybujú
neistým krokom deti, mládež i dospelý. Rozbíjajú mestský mobiliár, poškodzujú autá, lámu
stromy, zapaľujú smetiaky, lavičky hádžu do potoka, vykrikujú, bijú sa, znečisťujú verejné
priestory a záhrady. Občas niekoho odvezú s otravou alkoholom, ale obyčajne sa to lieči
doma s tichým súhlasom rodičov, ktorí sa tak isto bavia v inom podniku. Po víkende zbierajú
odpadky a pripomínam, že hnus, fľaše, striekačky, bongá, ľudia z Úradu práce v rámci
verejnoprospešných prác a nestíhajú. Je treba upratať amfiteáter, cyklotrasu, Hviezdoslavovu
ulicu, kolóniu a ďalšie vychytené lokality. Alarmujúce je, že ťažko opité a sfetované bývajú i
deti, tzn. osoby, ktoré nedosiahli 18 rokov. Zvláštne, v obchode im nepredajú, v krčme
nenalejú a predsa sú opité. A my pokojne spíme za vysokými plotmi svojich domov. Len pár
vytrvalcov sa občas sťažuje, ostatní rezignovali, nik im nepomohol a boja sa. Keď
podgurážených návštevníkov nočných klientov, klubov napomenú z okna, vyhrážajú sa im, že
im rozbijú okná aj huby. A tak sa mládež, ktorá organizmus dokrmuje ešte aj anabolikami,
steroidmi, taurínom a inými vychytávkami, ktoré je dostať v našich zariadeniach, devastujú si
mesto i život. A teraz budem konkrétnejšia. Poprosím prezentáciu. Na zasadnutí komisie
mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného poriadku 6.6.2017 sme mali v bode 5-Rôzne,
riešiť verejný poriadok na Hviezdoslavovej ulici, konkrétne disco klub Jama. Dôvodom boli
ponosy obyvateľov Hviezdoslavovej ulice, hluk, poškodzovanie áut, odlomené spätné
zrkadielka, odcudzené značky, ale aj znečisťovanie okolia. V žiadosti štátnej polície, ktorá
žiadala o výrub stromov sa píše o potrebe vybudovať parkovisko pri administratívnej budove
475 Hviezdoslavova, lebo, citujem: “Na ceste pred budovou, kde v minulosti malo obvodné
oddelenie PZ negatívne skúsenosti. V blízkosti je disco klub a najmä vo večerných hodinách
prichádzalo k poškodzovaniu motorových vozidiel policajných“. Náčelník mestskej polície
uviedol, že sťažnosti sú smerované na návštevníkov, ktorí pred objektom fajčia a sú hluční a
na skupiny ľudí, ktoré sa v nočných hodinách presúvajú medzi diskotékami. Dňa 9.6 v noci,
0:05 som išla domov z práce po Hviezdoslavovej ulici okolo disco klubu Jama a to, čo som
tam videla, ma donútilo vytiahnuť fotoaparát. Z disco klubu som videla vychádzať množstvo
mladých ľudí. Postávali pred disco klubom, hlučne sa zabávali. Jedna osoba odpadla na zem,
nevládala vstať, ďalšia močila na plot rodinného domu, mladý chlapec sa povracal do trávy.
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Stálo tam asi 15 taxíkov. Ľudia pred disco klubom Jama si ma všimli, začali pokrikovať, tak
som rýchlo odišla domov. Podarilo sa mi urobiť niekoľko fotografií. Tu sú. Pár snímok som
zverejnila aj na sociálnej sieti, pretože zvyknem takto poukazovať na problémy mesta s
cieľom poznať názory ľudí. Reakcie na seba nedali čakať. Mám ich skopírované. V prípade
záujmu poskytnem pánovi primátorovi, komisiám, mestu. Popisujú situáciu v meste, ale
navrhujú aj rozumné riešenia. Pravda, nechýbali ani vulgarizmy a vyhrážky. Disco klub Jama
sa na sociálnej sieti taktiež vyjadril, citujem, len jednu vetu: Sme teda nútení na pani
Krištofovú podať trestné oznámenie. Pani Krištofová si neuvedomuje, že svojím počínaním
verejne porušila niekoľko zákonov, čo by mohlo byť v rozpore s pozíciou riaditeľky ZOS a
týmto by sme ju chceli vyzvať, aby zvážila svoje zotrvanie vo funkcii a verejne sa
ospravedlnila. Taktiež sa ozval aj pán bakalár Marcel Jurík, pracovník mestskej polície, že on
je pravdepodobne ten mestský policajt, ktorý je spolumajiteľom Jamy. Písal mi, že podáva
trestné oznámenie. Ja som mu odpovedala, že sa má hanbiť. Požiadal, či sa môže so mnou
stretnúť. Súhlasila som. Odvtedy sa neozval. Dňa 15.6. som dostala predvolanie na
kriminálnu políciu, trestný čin ohovárania. Včera som bola vypovedať. Čo k tomu dodať. Je
to len jeden z podnikov, ale poslúžil ako vzorka, napr. fungovania tých ostatných so
špecifikom, že spolumajiteľ je príslušník mestskej polície. A kto vie, či aj ďalší príslušníci
mestskej polície nechodia si privyrábať ako ochrankári do podobných podnikov. Zákon im to
dovoľuje. Predstavme si však situáciu, kedy je mestská polícia privolaná do podniku a bude
zasahovať proti svojim kolegom. Alebo čo ak bude mať práve službu spolumajiteľ podniku?
Zasiahne sám proti sebe? A ešte jedno špecifikum má tento podnik. Nabáda mladých ľudí
k alkoholizmu. Možno ste si prečítali už aj na tých stiahnutých veciach. Naj také,
najvypuklejšie sa mi teda zdalo - vypi drinkov koľko zvládneš, nezaplatíš ani cent. Je to
vidieť, že koľko zvládnu, ako tam potom ležia na tých uliciach úplne polomŕtvi. Tak isto
maturanti. Príďte maturitu zapiť. Do bezvedomia. Dokonca Vianoce alebo Veľká noc, príďte
sa opiť. Trojkráľová disco párty. Dehonestácia všetkého morálneho, čo môže byť. Baltazár
borovička, Melichar marhuľovica, Gašpar gin. Každý z týchto drinkov len za 50 centíkov.
Maturanti všetkých škôl spojte sa a príďte do Jamy zapiť maturitu. Nikde nie je napísané, že
kofola za polovičnú. Takže myslíte si, že návštevníci pijú na týchto párty len minerálku a
džús? Asi ťažko. Ďalším kameňom úrazu je to, že majitelia nočných klubov sa zbavujú
zodpovednosti za to, čo vyprodukujú vo svojom zariadení. Pokiaľ je to vonku, za ich prahom,
už sa ich to netýka. Už je to vec mesta a nás všetkých. Mohla by som pokračovať ešte dlho.
Nebudem. Ale chcem upozorniť na tento obrovský problém, ktorý sme riešili aj na komisii
pre ochranu verejného poriadku. Komisia verejného poriadku navrhuje, aby pán primátor
mesta pristúpil k riešeniu. Aby bolo zvolané rokovanie za
prítomnosti všetkých
zainteresovaných, napr. komisie pre ochranu verejného poriadku, protidrogovú komisiu
máme, komisia pre mládež, mestská polícia, štátna polícia, ale aj Úrad práce, sociálnych vecí
a ďalších. Ďalej by možno bolo dobré vykonať poslanecký prieskum a spolu s mestskou
políciou sa občas cez víkend, večer, na tú nočnú službu pozrieť. Ale úplne najlepšie by asi
bolo, keby sa opití výtržníci pozbierali a nanominovali v pondelok ráno v oranžových vestách
upratať si to, čo spôsobili na týchto priestranstvách. Čiže, zvolili si nás občania, mnohí ma
teda odhovárali, že nepichaj do toho lajna, ale bohužiaľ tí ľudia, ktorí sa mi na tej sociálnej
sieti ozvali, boli skutočne zúfalí a potrebujú pomoc. Väčšina tých návštevníkov, čo chodí do
tých disco klubov, nie sú ani Seničania. Dávajú sa taxíkmi dovážať zo širokého okolia. U nás
z toho nemáme ako mesto asi malý prínos. Tí ľudia si teda zasluhujú, aby sme sa ich zastali a
hlavne si to zasluhujú aj tí naši mladí, ktorí sa chodia opíjať do týchto podnikov, pretože je to
veľmi výhodné, čo si začnú. My sa im ponúkame, snažíme ponúknuť alternatívnu kultúru, ale
títo to majú tak premakané, že jednoducho to je neodolateľné. Tak teda vás prosím, aby ste sa
pridali k tejto iniciatíve a mesto prikročilo k riešeniu. Som vám úplne k dispozícii. Ďakujem
za pozornosť.
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P. Grimm, primátor mesta: Pani poslankyňa, môžeš to dať aj písomne? Môžeš to odovzdať
písomne? Tu vidíte, my sa tu vadíme, čo bude na ulici S. Jurkoviča, či tam bude ihrisko alebo
nebude, či bude drahé neviem aké. Keby boli všade možno takýto, tak ako sa voľakedy
vybudovalo bývalé vedenie na Starom sídlisku a ďalšie veci, možno by viacej začali súťažiť
blok proti bloku vo futbale, v basketbale a neviem v čom. Možno by sa chodilo menej popíjať
a takéto veci. A my tu rozmýšľame, či dáme peniaze na kultúru a na šport. Pán Kalman.
P. Kalman: Ďakujem. Ja mám tri veci do diskusie. Prvá. V priebehu posledného zastupiteľstva
nám pani hlavná kontrolórka predložila pri kontrole zmlúv aj zmluvy, ktoré sa týkali
používanie motorových vozidiel zástupcov a primátora na služobné účely. Počas diskusie
vlastne vyplynulo to, že takéto zmluvy fungovali aj v predchádzajúcich rokoch, však neboli
zverejnené zo strany mestského úradu. Preto som po mestskom zastupiteľstve požiadal
obidvoch zástupcov primátora, aby mi podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám poskytli údaje koľko vlastne takýchto ciest bolo. A tých ciest bolo veľmi veľa.
Vlastne využívajú to motorové vozidlo už od roku 2015, hneď po vymenovaní do funkcie. Tá
suma je naozaj veľmi vysoká. Nezaujíma ma vlastne, že čo ste robili v minulosti alebo
nerobili, ale vzhľadom na to, že momentálne je dnes situácia taká, že na mestskom úrade je
kúpené vozidlo, ktoré ktokoľvek môže využívať, plus asi máte aj ďalšie vozidlá. Tak by som
vás chcel požiadať, aby ste s okamžitou platnosťou vlastne zrušili tieto dohody, aj teda
jedného pána zástupcu, aj druhého pána zástupcu. A chcel by som požiadať aj kolegov
ostatných, aby sme to formulovali formou uznesenia a to nasledovným znením: Mestské
zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta okamžité zrušenie dohôd o používaní osobných
motorových vozidiel zástupcov primátora na služobné účely, aby bolo jasné, čo sú to,
pracovné cesty. Poprosil by som teda, aby sme hlasovali o tomto uznesení. Moje odôvodnenie
je to, že je to neefektívne používanie už v súčasnosti tých vozidiel. Predpokladám, že viete sa
dohodnúť vo vedení mesta, kto ktoré vozidlo kedy môže mať použité.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kalman, sme v diskusii. Ja tam nemôžem dávať uznesenia
hlasovať. Muselo by to byť v inom bode. Na programe rokovania. Ale chcem povedať to, že
niekedy tá situácia je taká, viete my jazdíme v ten deň aj do Trnavy, aj do Bratislavy, aj na
školenia. My máme vonku aj 5-6 ľudí niekedy, takže to nie je o tom, že používajte len toto
auto.
P. Kalman: Rozumiem. Potom prosím môžete úplne jednoduchú vec spraviť, jednoduché
opatrenia a to také, že zrušíte tie dohody, jednu aj druhú a páni zástupcovia budú mať rovnaké
podmienky na používanie motorových vozidiel ako všetci ostatní zamestnanci, tzn. čo
použitie motorového vozidla, to jasný účel. Bude to zverejnené na webovom portály mesta a
každý si to môže jednoducho skontrolovať, či teda tá cesta bola vykonaná a kedy bola
vykonaná. Lebo nemáme žiadne informácie o tom a nie som si teda celkom istý, že či ste
nemali povinnosť, aby ste tieto zmluvy zverejnili aj v predchádzajúcich obdobiach. Ale to nie
je predmetom tej debaty, že či ste mali alebo nemali. Teraz ide o to, že je to veľa ciest, veľa
peňazí a jednoducho tá transparentnosť by asi bola zaručená tým, keby ste to zrušili a
zároveň by páni vyjadrovali svoje cesty na webe. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Beriem na vedomie. Pán Hurban.
P. Hurban: Ja nechám Martina, lebo on chce reagovať.
P. Grimm, primátor mesta: Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem pekne. No ja som rozmýšľal najprv, pán Kalman, že
vás vyzvem, aby ste radšej venovali vašu energiu v prospech rozvoja vášho volebného
obvodu, ale potom som si spomenul, že tú ste venovali na nový dopravný systém a zmeny
v doprave, takže radšej sa odbavujte teda na mne. Vy ste sa nepýtali v tej vašej 211 absolútne
na to, kde sme boli, čo sme tam riešili, čo sme vybavili. Zaujímalo Vás len dátum, počet km a
suma. Čiže už od začiatku ste mali záujem len hovoriť tu o nejakých číslach. Čo je vysoká
suma? Kolega tam mal asi 800,00 eur od začiatku volebného obdobia a u mňa to bolo okolo
49

3,5 do 4 000,00 eur postupne, ale to nie sú peniaze, ktoré dostávame ako odmeny. Sú to
zákonom stanovené cestovné náhrady. Do toho auta sa natankuje, to auto má opotrebovanie.
Ja veľmi rád budem jazdiť služobným vozidlom. Nebudem riskovať to, že automobil niekde
poškodím, nemám havarijnú poistku. Nebudem naozaj, veľmi rád sa nechám odviezť od
šoféra. Takže ja Vám ďakujem za toto. To je úžasné, že vlastne na toto budem môcť konečne
mať služobné vozidlo. Chcel by som povedať ale to - nemáte pravdu. Nie je to
netransparentné. Každý cestovný príkaz podpisuje primátor mesta na konkrétny účel. Zároveň
vyúčtovanie služobnej cesty sa predkladá následne, kde je popisované kde sa bolo, s kým sa
rokovalo, aký bol účel. Kontrolujú to ďalšie zložky vrátane vedúceho finančného oddelenia.
Na to ste sa ani nepýtali. O to Vám ani nešlo. Zase len napľuť niekde do pohára a tváriť sa, že
aký ste transparentný. Všetko je v zmysle zákona. Je škoda, že Vás to nezaujímalo, pretože
sú tam zaujímavé stretnutia a jedným z tých výsledkov je aj to, že sme boli úspešní a dostali
sme podporený ten projekt na Sokolovňu. To nie je o tom, že človek proste napíše si niečo za
5 minút. To sú školenia, to je množstvo rokovaní, zisťovaní, cestovaní atď. Zároveň, v prvom
rade keď ja chcem ísť na služobnú cestu, je to dlhodobo plánované. Ak to nie je dlhodobo
plánované, tak volám v prvom rade šoférovi, či je voľné referentské vozidlo. Ak nie je, tak je
potrebné potom vyslať na služobnú cestu, pretože naozaj sú situácie, kedy sú všetky autá
vonku. Tu by som chcel povedať len jednu vec. Minule tu pán kolega Švec kritizoval, že
nemáme drajv. A keď ho máme a vynakladáme na to nejaké prostriedky, ktoré sú
zanedbateľné, ak si vezmete, že to je v tej celkovej úspešnosti, tak potom je zase zle. Takže
úplne vôbec nerozumiem tomuto, že čo vlastne chcete. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kalman, faktická.
P. Kalman: Nerozumel som tejto vašej odpovedi a je vždy len jedna vec istá, že ak začínate
protiútokom, ja som si istý, že z tohto zastupiteľstva, ktoré tu sedí, nikto Vám nechce škodiť.
Je prirodzené, že máme rôzne uhly pohľadu na veci, ktoré robíme. Môj uhol pohľadu je ten,
že ak predchádzajúci zástupca primátora mal jednu služobnú cestu svojím motorovým
vozidlom, tak nie je dôvod, aby ste vy mali za 2 roky a 3 mesiace 120 ciest. Neviem, asi si
neuvedomujete celkom dobre, že každý cent, ktorý je vynaložený na vás dvoch, konkrétne
teraz, lebo sa rozprávame o vás dvoch, je cent, ktorý je občanov tohto mesta. My tu nie sme
na to, aby ste vy nám povedali, že mám tu projekt za 710 000,00 eur, veď ste sa o to
nezaujímali. Pán Lidaj, keď niečo robíte ako manažér dobrý a chcete niečo predať a presadiť,
tak asi poviete všetkým o čom to je a bijete sa za ten projekt. Ale podľa môjho názoru nie je
bitie sa za projekt tak, že dnes je 29. a dneska to schváľte, lebo zajtra to musím podať 30.
Neprosím si od Vás žiadnu odpoveď. Nemusíme mať posledné slovo. Čiže, prosím Vás. To
čo ja robím a že či tu robíme nejakú kontrolu, je to moja povinnosť z hľadiska poslanca.
Takže to je tak všetko. Ďakujem.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja viem, že nechcete reagovať, lebo to sa počúva zle. Vy viete
len diskutovať sám na sociálnej sieti. Minulé zastupiteľstvo ten projekt bol prezentovaný, pán
poslanec. To, že vy ste to nezaregistrovali, mohli ste sa už tam pýtať dajte nám bližšie
informácie a dneska by boli pripravené. A to, že niekto necestoval alebo neriešil veci, veď
minulý zástupca nemal v kompetencii ani v poverení tie veci, ktoré mám ja momentálne. A
každý vynaložený cent je kontrolovaný, je to transparentné a sú vynaložené účelne. Ak si
vezmete 120 pracovných ciest a výsledky za tri roky a výsledky, ktoré sú, tak ja nechápem
Vás, že môžete povedať, že tie prostriedky sú nevynaložené. Čiže podľa Vás mám sedieť na
zadku v kancelárii a nič nerobiť, áno? To bude najlepšie. Čiže ten prínos, ktorý bol. Nie, ja sa
pýtam, že či ste to mysleli takto. A nechcete, prosím Vás, sa zaujímať, že či náhodou máme
telefóny alebo koľko, ja neviem, kávy vypijeme, či sú to účelovo vynaložené prostriedky?
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem. Pán Hurban.
P. Hurban: Ja už som aj zabudol čo som chcel. Takže ja trošku odbočím možno už do inej
témy. Žihadielko. Niečo príjemné. Možno ste už zachytili, že 8.júla, vlastne je to taká menšia
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aj pozvánka pre všetkých občanov, bude oficiálne otvorenie detského ihriska Žihadielko o 10
hodine s bohatým programom, takže všetci ste vítaní. A druhá vec čo som chcel. Peťo môžeš,
prosím ťa, dať animácie? Tu je ten plagátik aj s programom. Začína to o 10 hodine. Je tam
vystúpenie pre deti, autogramiáda trpaslíkov z RTVS, kopec skákacích hradov, kopec tých
atrakcií, takže deti sa vyšantia. A teraz, do konca mája vlastne mali jednotlivé mestské výbory
predložiť projekty na čerpanie prostriedkov mestských výborov, ktoré vlastne boli v rozpočte
na rok 2017. Za mnou môžete už vlastne vidieť podľa jednotlivých mestských výborov na čo
žiadali. Je tam názov projektu, zodpovedné oddelenie, približne dátum, kedy sa realizuje tento
projekt alebo do kedy by sa to mohlo uskutočniť v rámci verejného obstarávania, prípadne
nejakej časovej náročnosti a suma. Takže len za mestský výbor č.1 Sú tam rôzne kultúrne
akcie ako Sobota nie len pre deti, Privítanie nového roka na rok 2018, Drobnochovateľská
výstava a spolufinancovanie dvojhúpačky. Za mestský výbor č.2 a spoločne s mestským
výborom č.3 je to vlastne spojenie týchto mestských výborov, čo je, myslím si, že veľmi
dobré a účelovo využitie finančných prostriedkov, za čo chcem poďakovať obidvom
predsedom mestských výborov, že sa takto dohodli. Je to vlastne vybudovanie letnej učebne
na Základnej škole V. P. Tótha. Štvrtá a mestský výbor č.4, tam sú vlastne kultúrna akcia
Stretnutie Kolónkarov, 75.výročie. Myslím, že to sa už aj uskutočnilo. Potom sú tam finančné
prostriedky, ktoré budú použité na komunitný parčík na Hviezdoslavovej ulici na odstránenie
starých pňov. Myslím, že pri bytovom dome na Námestí oslobodenia. Mestský výbor č.5, ten
sa vlastne rozhodol, že použijú finančné prostriedky na dokúpenie alebo rozšírenie detského
ihriska pri bytovom dome Gen. Ľ. Svobodu 1361. To je vlastne, ľudovo povedané, Hílkovská
bytovka. Mestský výbor č.6 - rozšírenie detského ihriska v materskej škôlke, elokované
pracovisko na Novomeského ulici. Mestský výbor č.7 sa rozhodol finančné prostriedky
použiť na sadové úpravy pri zariadení Sociálnych služieb a na úpravu pomníkov na mestskom
cintoríne zomrelých Macháta Tereza, Kalman Imre. A ôsmy mestský výbor, vzhľadom na to,
že majú najmenšie finančné prostriedky, keďže tam žije najmenej obyvateľov, tak im vyšlo
len podpora rôznych kultúrnych akcií v Kunove, ktoré sa buď už uskutočnili alebo sa ešte
uskutočnia. Takže takto sa rozhodli, vážení občania, vaši poslanci alebo volení zástupcovia
mestských výborov použiť peniaze, ktoré sú použité na mestské výbory. Ďakujem veľmi
pekne.
P. Grimm, primátor mesta. Nech sa páči pán Hutta.
P. Hutta: Nebudem sa k tomu vyjadrovať zbytočne. Ľubka môžeš.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Vyletelová.
P. Vyletelová: Som chcela v prvom rade poďakovať pani Krištofovej za tú prezentáciu toho
reálneho stavu. Ak si spomínate, ja som poukazovala už raz na stretnutí poslancov, že sa toto
deje. Riešia to dokonca študentské parlamenty stredných škôl, ktoré si s tým, samozrejme, tiež
nevedia dať rady. Jediné východisko, na ktoré som vtedy poukázala bolo, že pán
spolumajiteľ, ktorý už tu bol menovaný, tak si to prišiel so mnou vybaviť. Takže naozaj tá
arogancia tých ľudí a toho všetkého, asi by bolo naozaj dobré sa tomu povenovať. Že sa
pripájam k tejto výzve. A ešte by som chcela ďalšiu záležitosť. Mesto Senica zorganizovalo
olympiádu družobných miest. Bola to dobrá myšlienka, ako chválim to, že teda takto sa
vlastne prezentujeme alebo možno aj občania dostali do povedomia, že koho máme tie
družobné mestá a teda aj deti sú do toho trošku zainteresované, len ma mrzí a do budúcna ak
sa toto ujme a bude sa nejakým spôsobom opakovať, tak bolo by dobré dať takú nejakú
propagáciu. Ja si myslím, že nebolo by zlé, keby aj široká verejnosť vedela, že sa toto robí.
Možno, že tá myšlienka bola, že je to uzavreté, že len pre školy, ale trošku to nebolo
dotiahnuté úplne. Je len škoda, ja som si to tiež pozerala z tých fotiek takto pripravené
predstavenie. Mne aj viacerí rodičia povedali, že keby vedeli, že je to takto, že by sa aj prišli
pozrieť, hlavne tí, ktorí môžu odbehnúť z práce. A podporiť tých Seničanov. Boli tam síce
samozrejme aj deti z tých základných škôl, že boli aj podporovať a prezentovať to, ale bolo
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by dobré aj do budúcna nejako to spropagovať. Ja som to márne hľadala ráno na stránke
mesta. Bola tam len strohá informácia. Cez google som si našla, konečne, že o 8 hodine sa to
začína a predpokladané ukončenie je o 15 hod. a to bolo všetko. Takže potom v podstate
z toho vznikli aj nedorozumenia, že vás mrzelo, že v podstate aj futbalisti tam vyhrali prvé
miesto. Takže tak nejako to zmysluplne aj doplniť. To je len do budúcna taký postreh. Aj
viacerí povedali, že keby to vedeli, tak by sa prišli pozrieť na tie športoviská. Ani deti
dokonca nevedeli medzi sebou, že kde, kto, o koľkej hodine vlastne práve preteká alebo aké
podujatie sa robí. Takže tú propagáciu by som poprosila do budúcna.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem za pripomienku. Mohlo to byť viacej
spropagované, ale inak to bolo veľmi pekné. Na budúci rok by mali ísť deti do Pultuska, ďalší
rok by mali ísť naše deti do Trutnova. No a uvidíme čo bude ďalej. Takže my sme na rade až
sa vytočia všetky tieto naše družobné mestá. Pán Kalman. Prepáčte, pán Nedoba čaká na
faktickú.
P. Nedoba: Mala to byť faktická poznámka na pána zástupcu. Ten tu nie je, ale snáď si to
potom pozrie niekde v zázname to je vyvesené alebo na internete. Teda pre občanov, najmä
asi ten tón, že keď hovorí pán Lidaj, že sa tu niekto na ňom odbavuje alebo je to už asi jeho
nový spôsob komunikácie. Robí to aj na sociálnych sieťach. Presne ako povedal pán Kalman,
že hneď ide do protiútoku. Útočí osobne. Ale odhliadnuc od toho, sú podľa mňa dva smery
ako sa môže narábanie s verejnými prostriedkami kritizovať a to, či to bolo netransparentné
alebo či to bolo nehospodárne. A to nemusí byť jedno a to isté. A väčšinou to ani nie, tak ak
tu bol teraz takýto návrh ohľadom obmedzenia týchto financií na pracovné cesty, tak nemusí
to hneď znamenať, že to bolo netransparentné, ale hlavne že to bolo nehospodárne.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kalman.
P. Kalman: Ďakujem. Ja by som chcel teda takto verejne poďakovať za všetkých, ktorí boli
účastníkmi Záhoráckeho maratónu a tých, ktorí sa podieľali na príprave tohto, asi takého
najväčšieho, sviatku bežeckého v Senici, tzn. komisia športu, všetci dobrovoľníci, všetci
z mesta, ktorí mali akýkoľvek podiel na príprave. Ten pretek sa znovu dostal trochu vyššie.
Naozaj to má veľmi dobré meno a ja dúfam, že v budúcnosti to pôjde ešte samozrejme niekde
inde. Osobitná vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí mohli tráviť čas inde ako niekde
pri stolíku a pozerať sa na trosky, čo tam utekajú okolo nich. Ale zároveň chcem povedať to,
že ten presun termínu zo soboty na nedeľu a mohli si nedeľu spraviť všetci podľa seba, tak to
je naozaj všetka česť týmto ľuďom a ďakujem pekne.
P. Grimm, primátor mesta: Áno, bolo to pekné. Ja myslím, že bežali všetci dobre. Ja ich teda
uznávam, mne by stačilo, ja neviem, po koniec Čáčova a asi by som mal toho dosť. Pán
Hutta.
P. Hutta: Môžem? Ja tak isto chcem za ten maratón. Včera sme mali komisiu, kde sme
vyhodnocovali tento ročník. Chcem poďakovať aj chlapcom zo Záhoráckeho tímu, ktorí sa
zhostili tej úlohy a rôznymi vtipnými nápismi spestrili celý ten beh. Tých sponzorov tam bolo
veľmi veľa, nechcem ich všetkých vymenovávať. Chcem poďakovať volejbalistkám, hasiči
nemohli tento rok, ale zvládli sme to vcelku úspešne. A na budúci rok dúfam, že ten
30.ročník, ten jubilejný, bude ešte kvalitnejší. Poznáme tam tie nedostatky, ktoré tam boli a
budeme sa ich snažiť odstrániť.
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme. Pán Švec.
P. Švec: Ja sa ešte vrátim raz k tomu projektu. Poprosím buď pána Hazuchu alebo vášho
kolegu. Potreboval by som vedieť, kto ten projekt podal, aká agentúra a kto je projektový
manažér. To sú asi verejné informácie.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hazucha tu nie je a pán Lidaj Vám môže odpovedať.
P. Lidaj, zástupca primátora: A ktorý projekt?
P. Švec: Tá revitalizácia, ten vnútroblok.
P. Lidaj, zástupca primátora: Projekt ešte nebol podaný. Podáva sa zajtra a nepodáva ho
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žiadna agentúra, podáva ho mestský úrad, pretože agentúra nemôže projekt podávať. Podávať
ho môže len mestský úrad.
P. Švec: Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Ak dovolíte, ja som sľúbil minule pánovi Švecovi, že stále sa
rozpráva o tom, že to mesto nemá drajv atď. To rozpráva o všetkých nás, čo tu momentálne
sedíme. Chcem vám prečítať prvú kapitolu tohto nedrajvu. A chcem ďalej povedať, že vlastne
svojím hlasovaním, svojimi aktivitami, sa podieľate všetci na tom, čo tu momentálne prečítam
a uvidíte, koľko toho je. A to mám prvú kapitolu. Chcem však na úvod začať tým, čo sa
rozprávalo. 14.12.2014 sme mali prvú ustanovujúcu schôdzu mestského zastupiteľstva a ja
som rozprával o tom, že mne na tejto schôdzi nebolo, ani po nej, do dnešného dňa, riadne
odovzdané mesto. Nedostal som základné informácie v akom stave mesto je, čo všetko
potrebuje, čo treba dokončiť, čo je všetko hotové. Ja som chcel poprosiť pána Jamárika,
v zápisnici je tam napísané. Toto je zápisnica, keď končil môj otec a odovzdával zápisnicu
mesta pánovi primátorovi Parízkovi. Čiže seriózne odovzdané. Kompletne so všetkým. Aj
tam vidíte, môže sa to posunúť, kto bol prítomní, že to bolo za pani prednostky Vrlovej, ktorá
u toho sedela. Takže je tam všetko. Kde, čo, aké sú dlhy, čo nie je dorobené, čo kde majú, čo
je rozostavané atď. Takže, aj kde sú kľúče. Všetko. Ja som si ich musel pýtať. 8.2.1999. Čiže
zákon o obecnom zriadení číslo, prosím ešte je tam jedna príloha, zákon o obecnom zriadení
č.369 hovorí o tom, že medzi voľbami a ustanovujúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva
uskutoční odstupujúci primátor mapovanie všetkých dôležitých stránok aktuálneho stavu,
v akom sa mesto nachádza a nastupujúci primátor je s výsledkom oboznámený. Ďalej je tam
aj ďalšie písmenko, ktoré hovorí, že môže sa toto udiať. Ja si myslím, že serióznosť je, že to
by tak malo byť. Ja vám tu čestne prehlasujem, že až ja o rok a pol nebudem primátorom
tohto mesta, pôjdem kandidovať, až neuspejem, seriózne všetko odovzdám. Ešte aj
s muzikou. Či to bude nová pani primátorka alebo nový pán primátor. Tak, ako sa všetko má.
Aby vedel, kde sa nachádza, kde je nové zastupiteľstvo, čo sa vôbec deje, aby toto mesto
naďalej prosperovalo, pretože ja tu žijem a chcem tu žiť a nie len to, aj vy tu všetci žijete a
chceme, aby sme si pomáhali, aby to proste išlo. To je tá spolupráca, čo som rozprával hneď
v úvode vo svojich volebných programoch. No a toto je tá zápisnica. Keď si to pozriete,
neviem, ja tu asi zavadziam, ale tu máte dokonca aj neplatičov, aj uznané dlhy, aj čo je
rozrobená aká stavba. Môžete tam potom pohľadať, je to taký excel o svetlách, prosím vás.
Čiže chcem povedať jednu vec. Ťažký začiatok. Druhá vec, postupne sme na všetko vďaka
tomu, že ma pani kontrolórka, pani prednostka najmä, vedúci, jednotliví referenti, so všetkým,
riaditelia podnikov, postupne so všetkým oboznamovali, plus teda prichádzali ľudia, kde sme
všetko pozerali čo a ako. Chcem vám povedať, keď toto nie je drajv a to vám hovorím, to je
len prvá kapitola, že čo všetko postupne ešte vyšlo na svetlo, ako sa hovorí božie, s čím
človek v podstate ani nerátal. Ani niektorí vedúci nevedeli, ani referenti, že vôbec aj takéto
veci môžu byť nástrelné bomby v tomto meste. Cyklotrasa - postavená bez stavebného
povolenia, nevysporiadaných pozemkov, kolaudačné rozhodnutie chýba. Lízing Zimného
štadióna - keby 13,5 tisíc eur mesačne neodchádzalo, ako mohli vyskakovať tí futbalisti a
neviem kto všetko. Kupujeme Zimný štadión znova do vlastníctva tohto mesta. Ja som tam
sám chodil na brigádu, aby sa moji chlapci dostali do materskej škôlky a do jasličiek a to si
všetci Seničania starší pamätajú, že sme si chodili odrábať hodiny. Teraz to kupujeme vraj na
výstavbu plavárne. Viete, že sme to spravili spoločne minulý rok do rozpočtu. Vypracovanie
projektu rekonštrukcie cesty 2/500 Sotina - Kunov. Uzatvorilo bývalé vedenie zmluvy o
budúcich zmluvách s majiteľmi pozemkov pod cestou, pritom je to cesta VÚC. Čiže
zasahovalo sa do cudzích majetkov. Do dnešného dňa sa VÚC spoliehalo na to, že tú cestu
medzi Sotinou a záhradkárskou oblasťou 1, číslo 1, že keď stále my to urgujeme, ako je to
možné, že toľko rokov to nie je schopné opraviť, vyrovnať zákruty, vysporiadať pozemky. No
tak jednoducho, nemali sme sa do toho voľakedy obúvať, teraz nastupuje druhá cesta,
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pripravujeme zmluvu o spolusúčinnosti, o spoločnom postupe práce, pretože budete ešte
hlasovať na zastupiteľstve v septembri o tom, že celú tú projektovú dokumentáciu, to je
kapitálový výdavok, buď ju predáme VÚC Trnavy, kto vie či potom za akú sumu a či im ju za
1 euro dáme, aby sa tie práce urýchlili, aby nemuselo VÚC znova od začiatku začať robiť túto
projektovú dokumentáciu. O nerešpektovaní odporúčaní Okresného dopravného inšpektora
ani nerozprávam. Takúto hromadu mi priniesla pani Oslejová, čo všetko máme urobiť a
poodstraňovať v tomto meste a čo sa za dlhé roky nerobilo. Svetelná tabuľa na námestí - opäť
ďalšia čierna stavba. Nemá stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie. Snažil som sa asi
neviem rok a pol nech konečne dajú, stačí obyčajná žiadosť o to, že žiadajú o dodatočné
povolenie, spravíme to, stavba môže byť legalizovaná, môže sa svietiť, môže fungovať tak,
ako fungovala. Ani to sa nedeje. Rekonštrukcia námestia. To je ďalšia kapitola. To je tak na
hodinu ako to všetko prebiehalo a neprišlo tak isto korekciou od európskych fondov. Po
ďalšie, nerešpektovanie územného plánu mesta. Teraz legalizujeme mnohé veci, mnohú
výstavbu, kde čo má byť. Po ďalšie výstavba, chaotická, bez parkovacích miest apod. Teraz to
všetko zlízneme po toľkých rokoch. Dlhoročné neinvestovanie do opráv, údržby majetku.
Vidíte, sedíme tu. Strecha, Mestský kultúrny dom, Zimný štadión, Mestský úrad, Dav,
plaváreň sa dala do poriadku, detské ihriská ešte len meníme. MY napíše: mesto zobralo
detskám detské ihrisko a ruší ich. Prečo nenapísali - konečne mesto pristupuje k výmene
detských ihrísk za bezpečné, moderné, podľa súčasnej platnej legislatívy. To je nadpis článku
a nie bulvár a ohováračky. Ja som zvedavý, keď sa toto všetko v auguste do 15. vymení v
meste, čo napíše MY, aký článok napíše potom. Interiér Mestského kultúrneho strediska
komplet sa môže vymeniť. Mestský úrad- strecha atď. Chata nad plážou potrebuje výmenu
okien, sauna. Zimný štadión, chodníky, cesty. Objekt bývalých kasární dávame po 16 rokoch
konečne do poriadku. Pán Bachura vám môže potvrdiť, mávame stretnutia s podnikateľmi z
tejto oblasti, sme dali konečne do poriadku. Domy smútku chátrajú, penzión ani nerozprávam,
amfiteáter, atď. Nevýhodne uzatvorené prenájmy. To, čo rozprávam, si môžete aj písať.
Všetko vydokladujeme. V úplnej pohode. Mnohé veci rozbehnuté bez finančného podloženia
mnohých tých akcií. Uzatvorená zmluva o odbere elektrickej energie, absolútne nevýhodná.
Momentálne skončí táto zmluva, bude pripravená úplne nová zmluva, kde idú všetci tiež
spoločne do toho a kde by malo prísť k poklesu ceny za toto. Dokonca sme odoberali načierno
energiu od TV Sen, naša kamera mestskej polície. Kniha Senica 2014 - neuhrádzanie
spoločnostiam faktúry od roku 2010. Predaj zlý za Technické služby. Služby patrili mestu.
Všetky káblové rozvody, čo boli v zemi, patrili tomuto mestu. Nám nepatrí nič. Priemyselný
park - to je ďalšia kapitola na mesiac. Zmluva nevýhodná s TV Sen. Nedodržiavanie zmlúv
Pro Senica. Si spomínate, ako sa to tu riešilo. Popodpisovalo sa, nič sa neuhradilo a ďalšie
veci. Teraz to už normálne všetko funguje. Mestská polícia - ani materiálno-technické
vybavenie, ani výstroj, ani výzbroj, nič. Pán zástupca tu sedí, môže sa vám predviesť, má
nový úbor. To nehovorím ešte o množstve obrovskom počte rokovaní, ktoré mám podchytené,
kde sme s vedúcimi sedeli, rokovali, cestovali, aby sa všetko dalo do normálneho chodu, od
splátkových kalendárov a už či to boli so zamestnávateľmi, živnostníkmi, dodávateľmi,
občanmi, tretím sektorom atď. Čiže myslím si, že bol tu drajv. Ekonomická situácia. Keď ste
nastúpili do svojich funkcií, úverová zaťaženosť mesta bola 33,79 %, to je k 31.12.2014. Dnes
24,27%. Pokles o 9,52%. Záväzky boli vo výške 7,49%, dnes 2,91%. Pokles o 4,58%. Teraz
vám poviem, ten dlh, lehoty, v eurách, teda po lehote splatnosti 922 753,27 eur. Dnes 446
497,50 eur. Pokles o 456 255,77 eur. Záväzky celkové. Keď ste nastúpili do funkcií, boli
1 314 417,24 eur. Dnes 826 303,14 eur. Pokles o 488 114,01 eur. Lízing pri vašom nástupe
1 879 400,73 eur. Dnes 1 461 514,51 eur. Čiže pokles o 453 892,22 eur. Zadĺženie sme
zdedili Mestské kultúrne stredisko, Rekreačné služby mesta Senica, Polikliniku, títo už
začínajú, až sledujete správy čo tu prednášajú, idú do plusov, ešte Mestský podnik nie, zatiaľ
nie. Neboli uhradené žiadne členské poplatky, kde mesto bolo členom v organizáciách. Je
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uhradené. Všetko. Čiže povedzme si, kde to mesto mohlo byť. Ja chápem, že každé mesto
musí mať, aj obec, nejaký dlh, aby sa rozvíjalo tak ako teraz, keď to chceme porobiť, tak
chceme to hneď, tak jednoducho musíme ten úver jednoducho zobrať. Ale kde toto všetko už
mohlo byť. Kde mohla byť výška príspevku na Pro Senica. V akej výške? Vadíme sa tu, či
bude 100,00 eur alebo či bude 60 000,00 eur. Možno mohla byť aj pol milióna. A mohli tu
všetci vyskakovať, všetci športovci a kultúrnici. Išlo len o to, že sa malo vtedy mesto správať
ekonomickejšie, účelovejšie a viac pre občana. Čiže ak toto nie je dobrý drajv mesta, čo sa
týka uzdravenia ekonomiky a naštartovania tohto mesta, ja myslím, že je. Veď tu sami dneska
hlasujeme, že môžeme si dovoliť a sme serióznym partnerom dokonca už aj pre bankové
inštitúcie. Napriek znižovaniu týchto dlho, ozdravovaniu ekonomiky, sa nezastavil rozvoj
tohto mesta. Pozrite si len tie svetlá. Vidíte tie úspory, ktoré tam sú na tých uliciach, kde sa
vymenili tie svetlá? Veď ten štát nám dal 100 000,00 eur. A keď sa pôjde niekedy ďalej do
budúcna, chcem vám povedať, že elektrárne nám schválili druhú etapu výmeny osvetlenia.
Bude sa to týkať 57 ulíc v meste. Takže potom, až by to postupovalo tá úspora, tak vážne nám
to dovolí dať viacej rozvíjať toto mesto. Zefektívnili sme náklady na mestskú hromadnú
dopravu. V auguste budú vyplatené všetky dlhy od roku 2010, vrátane tohto roku. Tak sme
sedeli naposledy s pánom Mozoličom a s predstaviteľom spoločnosti Arive. Spravila sa
rekonštrukcia zvonice. Vystavali sa parkovacie miesta - Kalinčiakova ulica 2krát,
momentálne robia Brezovú, Jurkovičovu uvidíme, za poštou sa spravilo, Palárikova ulica,
parkovisko pri mestskom úrade, Janka Kráľa, Billu môžeme bezplatne využívať, Coop
Jednota, vjazdy do kasární sa spravili dva pre týchto majiteľov, ktorí tam sú. Nehovoriac, to
by vám aspoň mohol porozprávať pán, asi 10 bodov, pán riaditeľ Mestského podniku služieb,
čo všetko od elektriky, vodu a ďalších vecí sa pre týchto podnikateľov tam všetko porobilo.
Chodník Kolónia, chodníky na cintoríne v Čáčove, cesta pri garážach v Čáčove, asanovali sa
nelegálne čierne skládky. Pripravujeme výmenu autobusových zastávok. Bude ich 12, mali by
byť do konca roka vymenené za nové, moderné, s led obrazovkami, s možnosťou v
budúcnosti napojenia na usb kľúče, nabíjanie bicyklov elektrických, ja neviem usb kľúčov a
ďalšie veci. Priebežne sa menia lavičky. Mestský podnik sa stal správcom detských ihrísk.
Dlhé roky to nemalo pána. Dneska až budete mať problém, obracajte sa na Mestský podnik
služieb ohľadom detských ihrísk. To nemalo vôbec pána. To má. Tu ide niekto rozprávať
o tom, že toto mesto nemá systém a organizáciu? Nový cintorín. Aj posviacka. To, čo
spomínal pán Lidaj článok v MY, ten ohováracký. Vážení, ja som navštívil a pani prednostka
je svedkom, že sme navštívili pána dekana, navštívili sme pána farára. Pani prednostka môžeš
im povedať v stručnosti, čo aký bol výsledok nášho rokovania? Čo povedali na spoluprácu?
Takže žiadne narušenie vzťahov tak ako sa píše v dotyčnom článku. Detské ihrisko v Čáčove.
Ideme opravovať chodník a potom sa zistí, že nikde nie je zakreslený. Tak ako je toto možné,
že to za dlhé roky sa tam neporobilo. Chodník je náš, obrubníky VÚC. Rozumiete tejto
legislatíve? Veď to aj hore musia si tí zákonodarcovia trochu premyslieť isté veci, že potom
mestu sa ťažko niektoré veci robia. Nehovorím o verejných obstarávaniach, čo to všetko trvá.
Dávno by bolo všetko porobené. Komplexne vymenené vodovodné rozvody v budove
zariadenia sociálnych služieb. Čiastočne je aj táto budova zateplená. Postupná výmena okien
na budove Domova dôchodcov. Tu máte pri potoku. Oprava budovy Slovenského
pozemkového fondu, ktorý sme museli kúpiť, neviem síce načo, ale už viem na čo, už je
opravená a funguje to tam dobre. Zbytočne sme si vyrobili ďalší lízing a ďalší úver. Dve
tartanové dráhy. Jediné mesto možno na Slovensku, že každá škola má tartanovú dráhu a
špičkovo vybudované ihriská. Až sa dorobí ešte to, čo má byť na Základnej škole na
Paulínyho Tótha, tak to bude vážne bomba. To tu pani štátna tajomníčka aj pán minister, keď
tu bol v galérii, som ho zobral potom, to pozerali. Rekonštrukcia materskej školy na Kolónii.
Výmena okien na 4. Základnej škole. Všetkým materským škôlkam majú vymenené okná.
Obnovili sme im zariadenia v školských jedálňach. Mestské jasle sme dali do poriadku a toto
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leto idú tam ďalšie peniaze do mestských jaslí. Keď som nastúpil do funkcie, pani nemala,
vedúca, ani svoj počítač. Ona si to nosila domov. Mala klasický písací stroj. Dneska chlapci
z informatiky jej tam dodali všetko. Ako je to možné, že to toľko rokov takto fungovalo?
Florbalové ihrisko bude. Meníme tie detské ihriská. Tak, ako už spomínal pán Hurban, že
máme to Žihadielko na budúcu sobotu. Moderné učebne ste dneska odklepli. Podlahové
krytiny na jednotke, na štvorke. Pribudla tanečná sála Z. Ďalšia sála pre tanečný subjekt, ktorý
tu doteraz neboli. Mnohé podujatia pribudli, či už plavecká štafeta, aj keď to niekto
organizuje, ja mu skladám pred ním klobúk, ale vždy je to v súčinnosti s mestom. Bez nás sa
predsa nepohne nikto ďalej, ľudia zlatí. Čiže to je pekné, že to tí organizátori prichádzajú
s myšlienkou, ale my im vždy pomôžeme. Označenie turistickej trasy na organizovanie
Senickej mašírovky. Bol podaný úspešný projekt, ktorý sme podali a vy ste ho pochopiteľne
schválili. Modernizáciu verejného osvetlenia ste videli. Podpora záujmov o turistické ciele pri
hraničnom regióne. To boli rôzne, my máme už aj teraz konečne nejaké suveníry, keď sem
prídu nejaké návštevy alebo deti, aby sme mohli proste tým návštevníkom niečo im dať, tak
ako keď naše deti ale my niekam prídeme. Sanácia nezákonným umiestnením odpadov.
Senický maratón. Aj na to bol podaný projekt. Martinské svetlonosenie. Dotácia na podporu
výcviku žiakov dopravných ihrísk. To by mohol pán Pastucha rozprávať. Rekonštrukcie
výstavby tried na 4. Základnej škole. Výmena okien, rekonštrukcia podláh na 4. ZŠ.
Zateplenie 3. Materskej školy na Kolónii. Moderné učebne školy, to ste dneska. Vnútroblok
S. Jurkoviča. Cyklotrasy. Rozšírenie kamerového systému. Česká cesta - to je tá Sokolovňa.
Deň sociálnych pracovníkov, Martinské svetlonosenie, to išlo z projektu, takže my šanujeme
kde sa dá. Dotácia na podporu výcvikov na detských dopravných ihriskách. Rekonštruovaná
je telocvičňa na 1. Základnej škole. Teraz, ďalšia organizačná zmena, ktorá tam bola. Pán
Švec, prosím Vás, počúvajte, lebo potom zase sa opýtate na to, čo som povedal. Ja počkám.
Dúfam, že to kamera sleduje. Je to špeciálne preňho, takže. Keď doukazujete, potom budem
postupovať ďalej. Môžem? Vy keď hovoríte, ja počúvam a nerobím, neukazujem niekomu
druhému nejaké iné, ďalšie veci. Teda Mestské kultúrne stredisko už programy neobjednáva,
čiže nemíňa peniaze navyše ako sa tu všetci vypytujú, ale ich organizujú a robia. To je ďalšia
zmena. Neexistuje, že len odomykali kulturák a sedeli a čakali, čo bude. Dneska to musia
zorganizovať. Sme vo vlastnej réžii. Vznikli nové podujatia a pritom sme všetky staré
zachovali. Všetky, čo boli, sú a budú a ešte sme pridali nové. Novoročný ohňostroj,
reprezentačný ples mesta sme obnovili, vítanie osobností mesta, najúspešnejších žiakov na
závere školského roka, športových kolektívov aj umeleckých, národný týždeň manželstva,
váľanie mája, záhradkár, stena slávy, ideme robiť Beh vďaky, znova bude obnovený to čo sa
behávalo k Rehušom na počesť Slovenského národného povstania, Nočná Senica, Kunovská
zvonica - to je festival country, Hudba na priehrade, stolnotenisové turnaje, oslavy
oslobodenia mesta bežia po novom. Všimnite si, vždy sú tu zástupcovia veľvyslanectiev
krajín, ktoré nás oslobodzovali. Nebývalo to tu. Nehovorím o sprievode lietadiel. Športové
olympiády Jednoty dôchodcov. Opäť, najmä pán Šváček im pomáha. Farmárske trhy, nedeľné
kultúrne večery obnovené, Ekotopfilm uvádzajú nové žánre, opereta tu bola, koncerty vážnej
hudby, symfonický, dokonca chodia sem z Hodonína, z bývalého družobného mesta Senice.
Talkshow, návštevnosť kina. Závratne stúpla návšteva kina. Lístky predávajú na podujatia cez
internet. Obnovili nové informačné skrinky. Všimli ste si, že sa umývali okná na Mestskom
kultúrnom dome, všetky sklá. V živote neboli umyté. Horolezci poumývali. Spojazdnilo sa
orchestrisko, ktoré tam bolo. Zaviedli sme kroniku podujatí. Zvýšil sa náklad Našej Senice
s farebnou prílohou. V dennom centre bezplatne funguje internetová kaviareň. Zdigitalizovali
sme mestské kroniky. Iným mestám keď vyhoria a podobne alebo niečo sa udeje, my máme
uchované všetko ešte v digitálnej podobe a každý si to môže pozrieť. Nemôže si tam
dopisovať a pod., ale môže si to pozrieť. Družobné styky sa myslím rozvíjajú úplne na iných
parametroch, na skutočnej konkrétnej aktívnej výmene. Teraz pôjdu do Pultuska pôjdu
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výtvarníci. Naši by tam mali ísť o rok. A sú aj podnetné veci, čo vidí človek aj v zahraničí.
Keď sme boli aj vo Švajčiarku, vo spaľovniach apod. My máme v Senici spaľovňu už asi 25
rokov. Škodí to tu niekomu? Viete aká je užitočná, keby nebola? A čo tu bolo všelijakých
petícií a neviem čo všetkého? Veď to stojí. Máme dve čističky a vedľa stojí spaľovňa. A
nikomu to nevadí, ani ovzdušiu a určite to pomáha. Boli by sme sa tu zakydali odpadom a
všetkým, čo tu bolo. To je trend, ktorý pôjde. Všimnite si, web stránky sa zlepšili.
Organizácia facebookov. Už má aj mestská polícia takýto. Služby občanom. Platobný styk
pripravilo naše informačné oddelenie. Sa začali v mestskom úrade používať od apríla čiarové
kódy, minulého roku. Oddelenie informatiky umiestnilo na platové výmery pri dani
z nehnuteľnosti, teda tie platové výmery, daň za psa, nevýherné automaty atď. Čiže zlepšila sa
rýchlosť platby v pokladniach a skrátila doba čakania, čiže myslíme aj na takéto služby, keď
sem ten občan vojde do budovy. Už sa môže platiť dokonca aj z účtu na účet. Aj to už
porobili chlapci, takže. Alebo môžu platiť platobnou kartou. Nebolo to tu. A je to tu. Od 19.2.
sa na webovej stránke mesta zverejňujú všetky zápisnice zo zasadnutí mestských komisií,
tých 11. Je to ďalší krok predsa k zvýšeniu transparentnosti. Odkaz pre starostu atď. Ja
netvrdím, že je to tam všetko splnené, všetky úlohy apod. Viete, niekedy to trvá, niekedy nám
tam bliká červená a pritom to patrí do katastra Šajdíkových Humeniec a odtiaľ, nevymažú to.
Ale je, jednoducho to je, niečo to prinieslo pozitívne do tej informovanosti a transparentnosti
pre tých občanov. Zápisnice sa zverejňujú z vašich zasadnutí. Občan má geniálny prístup ku
všetkému. Prečíslovanie Čáčova trvalo 10 rokov. Rozprávali mi, že keď sa do toho pustíme,
že padnem, nebudú ma Čáčovania voliť apod. Je to možné, ale jednoducho to vyžadoval
zákon a preto sa to muselo do 30.6. spraviť. A sa to spravilo. A ja myslím, že Čáčovania to
zvládli geniálne. My sme im pomohli kde sa dalo a že si to budú do budúcna pochvaľovať.
Prečo to nemohlo byť spravené hneď? Za to, že je to také, že musíte ľudí niekde naháňať a
potom teda sa bojíte o svoje hlasy? Zverejnenie dlžníkov. To je ďalšia transparentnosť a
informatívnosť všetkého. Takže pre dnešok asi toľko. Mám ešte 22 strán. To budú ďalšie
mestské zastupiteľstvá, keď stále, a to ma prekvapuje, za týmto všetkým, čo som čítal, stojíte
vy a vaše hlasovanie. Veď my vykonávame to, čo vy odhlasujete. Ľudia a vy si sami poviete,
že nemáte drajv? To je zvláštne. Ja vám tvrdím, že ten drajv má toto mesto a nespí a nestojí na
mŕtvom bode. Preto som aj dneska povedal, neviem prečo niektoré tie hlasovania tak
dopadnú, mne to už pripadá ako by ste, keď nejaký podnikateľ s niečím príde a davaj proti
nemu a či sa mu závidí alebo ja neviem čo. A nezabúdajte, že keď chce niekto robiť IBV, tak
to tam niekto bude stavať. Stavebné firmy majú prácu. Ľudia, ktorí túžia po individuálnej
bytovej výstavbe konečne sa dostane do svojho nejakého súkromia. Máme z toho daň
z nehnuteľnosti. Nechápem, vážení, nechápem. Ja vám nechcem rozprávať. Viete, že aj so
mnou keď sa stretávate na tých pracovných stretnutiach, ja vám nekážem ako máte hlasovať
na mestskom zastupiteľstve. Je to váš problém. Ale vážne, nezabudnite, že za tým hlasovaním
ten podnikateľ dáva aj prácu ďalším. A potom dokonca môžeme mu povedať - počúvaj,
nepomôžeš tomu Záhoráckemu maratónu, Silvestrovskému behu, nekúpiš im dresy tým
volejbalistom? To nám neumožní zákon. Na to naozaj musia byť títo sponzori. A to nás ešte
možno čaká futbalová OMS aréna. Neviem vám o tom teraz povedať nič. Ešte na záver chcem
povedať, že prišiel aj rozsudok v mene Slovenskej republiky, kde Krajský súd ako odvolací
súd potvrdil rozsudok Okresného súdu vo veci žalobcu poslanca pána Kalmana proti mestu
Senica - Skalica, že zmluvy o predaji akcií BVS medzi mestom Senica a Skalicou je teda
platná. Pre nás vyplýva z toho to, že nemusíme Skalici vracať 476 362,00 eur. Bola by to
pálka, keby sa toto udialo. Nie som kompetentný hodnotiť, či to bol správny predaj,
nesprávny predaj. Jednoducho sa to udialo. Ja sa vždy pozerám do budúcna. A toto keby sme
mali platiť, tak bol by to vážne problém zobrať si úver len na toto. Čiže niekedy aj viem, že
nesúhlasíte s nejakým stanoviskom alebo hlasovaním apod., ale zase si musíte pozrieť v tom
hlasovaní, čo to spraví tomuto mestu. Ja viem, že máte veľmi ťažké tie hlasovania. Som rád,
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že ja nie som poslancom. Máte mimoriadne ťažké body sa rozhodnúť tak alebo onak. Ale
nezabudnite na to, že vždy musíte rozmýšľať, čo to spraví tomuto mestu. Vy o tom
rozhodujete. Vážne, my sme výkonná moc. To, čo vy tu všetko rozprávate, odsúhlasujete, ja
to kontrolujem, či to tí vedúci robia. O tom to je. Musím povedať, že sa snažia. Ja som s nimi
spokojný. 4.11. budú voľby do samosprávnych krajov. Nejdem robiť kampaň ani nič. Chcem
len povedať, že v septembri na mestskom zastupiteľstve vám predložíme technické
zabezpečenie tohto všetkého celého toho vchodu a môžem vám povedať, aj občanom, že
nejdem kandidovať do VÚC. Ja momentálne robím, podľa mňa, ako najlepšie viem, možno aj
s chybami, ale snažím sa robiť pre mesto Senica a nebrať 3 či 4 platy a proste byť nejaká
rozpoltená osobnosť, že aj tam, aj tam. Tu máme roboty dosť. Už keď hovorím o tých platoch,
čiže na záver za toto všetko, že budeme pokračovať v ďalších zastupiteľstvách, ste
primátorovi teda znížili plat, za čo vám srdečne ďakujem. Ja som v pohode stále. Ja som
nikdy nemal peniaze, ja som nebol na ne zvyknutý, či to bolo v školstve alebo kde, ja som bol
vždy najedený, oblečený a s vnukom, vnučkou si zájdem na tú dovolenku, či bude plat ešte
nižší alebo neviem aký. Ale nie je to dobrá vizitka pre vás. Čo sa stretávam s ostatnými
primátormi, starostami, majú, nemajú hokeje, nemajú futbale, nemajú havarijné situácie,
nemajú nič. Platy majú vyššie. A ako okresné mesto, neviem či to je dobré. Nie, ja som
spokojný, ešte raz zopakujem, je to okej. Ale neviem, či to je dobrá vizitka toho hlasovania,
ktoré ste tu predviedli, pretože si predstavte, že aj vy robíte dobre a bol by som tu dneska
predniesol aj vám zníženie platov. To len tak na margo. Čiže neviem, či je to správny
pedagogický postup, keď žiak sa snaží, možno aj s chybami a vy mu pohoršíte známku. Takže
to je záver môjho diskusného príspevku. Koniec...Pán Hutta.
P. Hutta: Pán primátor, samozrejme reagovať na tvoje vystúpenie teraz nebudem. Je pred
nami dovolenkové obdobie, júl, august. V septembri si nachystám zase môj príhovor. Len ma
udivuje to, že predsa si bol poslanec dlhé roky aj ty a vlastne dehonestoval si svojimi
niektorými vyhláseniami aj svoju prácu. Ale to už nechám na teba.
Takže nachystám si svoju správu. Pozriem si tvoje vystúpenie zo záznamu, samozrejme, lebo
tých informácií tam bolo množstvo a potom budem reagovať.
P. Grimm, primátor mesta: Chcem povedať jednu vec, že predchádzajúce zastupiteľstvo sme
nemali toľko informácií, čo máte momentálne vy. Nepracovali tak dobre mestské výbory,
ktoré vediete. Nepracovali tak mestské komisie ako pracujú teraz. Čiže vy prechádzate
v podstate aj to, čo tu rozprávame na mestskom zastupiteľstve jednotlivé body, tak už viete
sami, že už 3-4 krát je to dávno všetko prelúskané. A my povedané len zo zákona to tu
musíme všetko znova všetko prejsť. Čiže to je jedna vec. Čiže dneska viete o čom hlasujete a
kam to ide alebo čo sa chystá. Tu sa nič neskrýva. Nemáme záujem o pozemky, majetky, ale
o to, aby to tu normálne fungovalo. To je ten podstatný rozdiel toho všetkého. Takže asi tak.
A nie, že by som bol vždy spokojný. Ja som aj pri BVS sa zdržal ako jediný hlasovania
pretože to neprešlo absolútne ničím a nemal som žiadne informácie a bolo to rovno podané na
prvom zastupiteľstve, kde sme boli úplne neznámi a neinformovaní o celej situácie. Ale to nie
je ospravedlnenie. Ja hovorím to, čo som povedal, k čomu mám podklady, aj dátumovo
spracované, aj všetko. A chcem len jednu vec. Ja som dneska nemusel vystupovať. Ale keď
pán Švec ma nonstop problém s rozvojom tohto mesta, že nie je drajv a vlastne tým
dehonestuje prácu aj vedúcich oddelení, vaše hlasovania, tak to je ako vážne smutné potom.
Veď vy musíte robiť, hlasovať tak, ako tí občania. Neviem teda, či aj pán Švec máva
stretnutia so svojimi poslancami a podobne, verejné zhromaždenia a či sa tá časť tam rozvíja
ako. Nedostal som zatiaľ žiadnu konkrétnu správu. Čiže vážne, robíme a nie že stojíme na
mŕtvom bode. A ja netvrdím ani, že sa tu voľakedy nerobilo. Ale v týchto veciach boli istotne
nedostatky. A to je to, čo som povedal. Keby mi bolo odovzdané mesto, ja som mohol vedieť,
čo je v havaríjnom stave a hneď na prvom zastupiteľstve sme sa mohli o tom informovať a
mohli sme sa do toho pustiť. A nie rok a pol to zisťovať všetko čo tu je. A to bude tá zmena,
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že to nový dostane kompletne všetko, až tu ja nebudem. Pán Lidaj.
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať len pána poslanca
Šveca, že čo je horšie, či odporučiť pani poslankyni, že ju vezmeme niekam alebo ignorovať
primátora mesta a otáčať sa mu chrbtom? Pán Nedoba, možno sa ti nepáči ako sa vyjadrujem,
ale ja nemám čas vypisovať blogy a siahodlhé veci a pomenúvam veci proste pravým menom
tak, ako to je. A sú za mnou výsledky. A podľa mňa nehospodárne vynaloženie prostriedkov
je 5 000,00 eur na dopravné značky vo volebnom obvode č.7 a nezmyselné dopravné riešenia
a aj tvoja poslanecká odmena za posledné obdobie. A položím na záver len rečnícku otázku,
že čo sa ti podarilo splniť do tvojich volebných sľubov, čo si urobil pre ľudí v tvojom
poslaneckom obvode a takúto správu by som ťa možno požiadal, ty si ma požiadal o takú
správu v minulosti, a o takúto správu by som požiadal aj viacerých, pán poslanec Švec, že? A
na záver len toľko, keby sme venovali toľko energie ako osobným sporom, čo tu, na rozvoj
nášho mesta, tak by toto mesto naozaj kvitlo. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Vyletelová, nech sa páči.
P. Vyletelová: Ja by som chcela požiadať ohľadom tej dopravnej situácie obvodu č.7. Ja mám
informácie od ľudí, ktorí to kvitujú, ktorým sa to páči. Jazdí sa tam bezpečnejšie. Čakala som,
že pán primátor sa vyjadrí k tejto veci ako k úspechu, ale nevyjadril sa k tomu. To, že je pár
krikľúňov, ktorým sa to nepáči alebo ktorí majú iný názor, no hold ťažko sa riešia každé
zmeny, áno. Je len na podivenie, že niekedy sa vám hodí ten bulvárny plátok na prezentovanie
obvodu č.7 a jeho dopravnej situácie, niekedy sa vám to nehodí, pán Lidaj. To len na margo
toho. A ešte ďalšia vec, že v podstate zabúdate, že toto bolo zastrešené aj ľuďmi z mestského
úradu. Odborníkmi, ktorí robí na doprave, takže ak by niekto povedal nejde to alebo takto nie,
tak prosím. Ale vy vlastne dehonestujete prácu aj týchto ľudí, ktorí sa na tom podieľali. Ja si
nemyslím, že je toto zlé dielo. A zakaždým, keď Vás ideme nejakým spôsobom kontrolovať a
pýtame si nejaký odpočet od Vás, čo si myslím, že máme právo, tak vy vytiahnete dopravnú
situáciu v obvode č.7. Veď už ste ako malé decko. Neviem, či ste nevychovaný politik lebo sa
tak niekedy tvárite. Takže nehnevajte sa na mňa, už by ste sa mohli trošku skultúrniť.
Niekedy ten plátok používate, niekedy nie. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Vyletelová, k tomu mestskému obvodu č.7, k tej dopravnej
situácii. Jednoducho možno ten úmysel nebol zlý. Ak niektoré veci proste tam nevyšli a ľudia
naozaj v Senici sú zvyknutí na istý systém a keď sa to naruší, tak potom to zle dopadne. Ja
som sa pýtal aj na také veci na Dopravnom inšpektoráte ohľadom vrátenia aj napr. do
pôvodného stavu. Porušil by som zákon jednoducho. Čiže to chcem povedať, že, ja som to už
aj povedal raz, že keď sa niečo pripravuje, treba si to naozaj hlavne právnicky pozrieť, že či
náhodou nejako neublížime, že keby sa to potom takto spravilo. Takže neteší ma ani jedna ani
druhá strana. Jednoducho toto nám možno z hľadiska občanov nevyšlo. Pán Nedoba, nech sa
páči.
P. Nedoba: Zareagoval by som, lebo aj pani Vyletelová reagovala takým spôsobom, čo mám
aj ja na srdci. To vracanie sa k tomu obvodu č.7 je podľa mňa smiešne, ale nie je to môj
obvod, tak ja tam až tak detailne nepoznám tú situáciu. Nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Zatiaľ čo som počul, niektorí si to vychvaľujú, niektorí kritizujú. Ja si svoj odpočet urobím na
konci volebného obdobia. Nemyslím si, že by si ma tu mal nejako úkolovať.
P. Lidaj, zástupca primátora: Vy ste to robili tak isto.
P. Nedoba: V poriadku, ale myslím si, že naše pozície sú teraz iné.
P. Lidaj, zástupca primátora: Nie sú.
P. Nedoba: Ty nemáš čas vypisovať blogy, tak myslím si, že pomerne často vypisuješ v čase
svojej pracovnej náplne na facebook, tak to je, myslím si, jedno, že či to uverejníš niekde na
blogu SME alebo na facebooku. Venuješ sa tomu.
P. Lidaj, zástupca primátora: Jasné.
P. Nedoba: To je taká mantra, čo aj pán Parízek si zvykol, že ja nevypisujem blogy, ja robím
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pre dobro občanov tohto mesta. Tak ty zjavne stíhaš aj jedno aj druhé.
P. Lidaj, zástupca primátora: Dobre, môžeme diskutovať, máme diskusiu. Jakub, niekedy sa
príspevok dá zverejniť a odloží sa to, ak informuje občanov. Ak niekto žiada odpočet odo
mňa ako poslanca, ja som rovnaký poslanec tak ako my všetci. Sme na jednej úrovni. Čiže
naozaj odpočty od seba nemusíme žiadať. A to, čo tu teraz predvádzaš, len potvrdzuje moje
záverečné slová - rob viacej pre ľudí. Nebol si ani raz na mestskom výbore.
P. Grimm, primátor mesta: Pán Švec ešte na koniec, dobre. Áno, nech sa páči. Ale nech je
koniec.
P. Švec: Dohodnime sa pán primátor, že takto ste so mnou jednal naposledy, dobre? Ešte som
neskončil. Ja nie som váš žiak. So mnou takto vy jednať nebudete.
P. Lidaj, zástupca primátora: A ani ja nie som váš syn.
P. Švec: Takže poprosím Vás nabudúce, normálne kultivovane. Ja som kolegyni len ukazoval
a šuškal som, hej. Šuškal som a ukazoval. Ja nie som Váš žiak. K tomu sa vyjadrovať
nebudem. Ja som si napísal 10 bodov a už som to potom nestíhal. To sú úplne nezmysly, čo
ste čítal. Nezmysly.
P. Grimm, primátor mesta: Ale za to vy ste hlasovali, ja som ich musel vykonávať. Toto
všetko, čo som prečítal, nezmysly, tak potom...Už tomu vôbec nerozumiem. Chcem povedať
jednu vec. Ja som nikdy na Vás nekričal ako vy po mne, mám sa spamätať a neviem čo,
takéto veci. Spomínate si na to, na tie veci. Pozrite si všetky tie záznamy ako ste vy
pokrikovali po primátorovi mesta. Ja som len žiadal jednu vec, aby ste tu chvíľu počúvali. Ja
to nepovažujem za nezmysly, ktoré sme spoločne spravili.
P. Švec: My sme Vás žiadali, nerobte dvoch zástupcov, je to hovadina. Postavte sa trebárs aj
k súťažiam, lampy. Postavte sa k nim seriózne. Veď vy ste tam 2x porušili tak zákon, že to je
na basu, hej. Ako ste sa k tomu postavili? Toto nám tu čítate, tieto litánie. To sú povinné
tanečky. Netvrdím, že všetko, ale naozaj...Niekedy si sadneme nad to.
P. Grimm, primátor mesta: To nie sú povinné tanečky, veď to je skutočnosť. To sú podklady,
ktoré dávajú seriózne vedúci s vysokoškolským vzdelaním a ktorí mi chystajú podklady do
prejavov. To nie sú tanečky.
P. Lidaj, zástupca primátora: Pán poslanec, na basu sú niektoré Vaše verejné obstarávania.
P. Grimm, primátor mesta: Ja končím diskusiu, dobre? Prosím návrhovú komisiu, aby ste
prečítali uznesenie, dobre?
23. Uznesenia prijaté na 17. riadnom zasadnutí MsZ
P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči. Máte? Kto máte tie uznesenia? Pán Paveska, len
mikrofón pánovi Paveskovi.
P. Paveska: Návrhová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 17.
riadnom zasadnutí konanom dňa 29.6.2017 prijalo uznesenia č.475-514.
24. Záver
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem návrhovej komisii. Chcem Vám zaželať príjemnú
dovolenku. Užite si to aj so svojimi rodinami. Skúste vynechať čo najviac mobily, sms,
facebooky a do prírody, nech vám počasie vyjde. Tak isto vám ďakujem za prácu, za prípravu
tohto podujatia. Ani tú diskusiu neberte v zlom. Jednoducho jedného dňa sme si to museli
možno aj takto vydiskutovať a každá vec posúva, všetko len dopredu. Aj zlá vec je na niečo
dobrá. Ja vám však želám do budúceho zastupiteľstva, aby sme sa zišli hlavne všetci zdraví a
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aby sme zase išli spoločne ďalej. Ďakujem. Dovidenia.
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