Zápisnica
napísaná na 2. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 27. júla 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:
Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Filip Lackovič, Bc.
Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Marián Žúrek, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica
Krištofová, Ing. Daša Bartošová, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Jakub Nedoba, Ing. Stanislava
Halašová, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Ing. Martin Džačovský, MUDr. Jozef Gembeš, Ing.
Roman Sova, Jaroslav Kaščák, Ing. Elena Valášková, Ivan Paveska
O s p r a v e d l n e n í : Ing. Peter Švec, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Mgr.
Milan Dieneš, Ing. Róbert Mozolič, Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ, Ing. Marián Fojtlín, TS
Senica, a. s., Mgr. Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ RSMS, spol. s r. o., Mgr. Vladimír Šváček,
PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana Chábelová, RNDr. Anna Parízková, – riaditelia ZŠ
Senica, Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ, Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ, Mgr. art.
Martin Dudáš, riaditeľ CVČ, Ing. Ján Kovár
Prizvaní:
JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak, Mgr. Ľubica Lesayová,
Ing. Ivan Nosko – vedúci oddelení MsÚ, Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP, Peter Horváth,
Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o., Mgr. František Harnúšek, riaditeľ MsKS, , Ing.
Alena Kovačičová, riaditeľka Polikliniky Senica n. o., Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka
ZSS, Senica
Médiá:
Mgr. Viera Baroškvá, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o.
O s t a t n í p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadanie 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ v Senici otvoril Mgr. Branislav Grimm,
primátor mesta Senica.
P. Grimm, primátor mesta: Príjemný dobrý deň. Vážené pani poslankyne, vážení páni
poslanci, dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom 2. mimoriadnom
zasadnutí počas nášho spoločného volebného obdobia. Dovoľte mi, aby som vám poďakoval
za to, že ste prišli na dnešné rokovanie. Kým si odsúhlasíme dnešný program mimoriadneho
mestského zastupiteľstva, chcem vám popri tom povedať, že si skutočne vysoko vážim, že ste
prišli. Chcem vás oboznámiť s požiadavkami, ktoré sme v tomto mesiaci na mestskom úrade
obdržali. Musíme na ne inštitúciám, podnikateľským zámerom
i občanom urýchlene odpovedať. Verím, že naše odpovede budú v prospech občanov a
rozvoja nášho mesta. Z dôvodu, že sa jedná o mimoriadne zastupiteľstvo boli vypustené pred
dnešným mestským zastupiteľstvom z časových dôvodov zasadnutia komisií, aj zasadnutie
mestskej rady. Preto vám chcem na úvod, kým začneme rokovať o programe dnešného
mestského zastupiteľstva, podať informáciu, prečo sme vás zvolali a tak isto stručné
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vysvetlenia k jednotlivým bodom. K bodu 3 - Je zo zabezpečenie spolufinancovania projektu
Česká cesta. Viete, že na júnovom mestskom zastupiteľstve sme informovali, že tento projekt
so zameraním na rekonštrukciu budovy Sokolovne a jej budúceho využitia na mestské
múzeum i reprezentačno-konferenčnú sálu s viacúčelovým využitím, v spolupráci
s českým mestom Klobouky u Brna, bol úspešný. Spolu sme získali 1.431.438,65 € z toho
Senica 1.016.114,75 € a Klobouky 415.323,90 €. 17. júla som sa vrátil z dovolenky a referát
regionálneho rozvoja ma informoval o tom, že riadiaci orgán pri Ministerstve
pôdohospodárstva, vidieka Slovenskej republiky pre program INTERREG VA - Slovenská
republika - Česká republika, na základe odporúčania monitorovacieho výboru o pridelení
spomínaných nenávratných finančných prostriedkov požiadal o zaslanie do 45 dní od
doručenia výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, dokumenty,
v ktorých musíme aj vydokladovať schválené uznesenie mestského zastupiteľstva
o zabezpečení spoluúčasti mesta Senica vo výške 53.479,74 € a mesta Klobouky vo výške
46.147,10 €. Mesto Klobouky sme o tom informovali. Oni majú svoje obecné zastupiteľstvo
3. augusta. My ho máme dnes, pretože najbližšie mestské zastupiteľstvo máme až 21.
septembra, ako som spomínal. Uznesenie treba zaslať do 45 dní, čo by sme nestihli, keby
sme zasadali 21. septembra. Už len na záver, že mesto po schválení tohto uznesenia by vložilo
do rekonštrukcie budovy Sokolovne spomínaných 53.000,00 €. Doteraz sme, pre vašu
informáciu, vložili do tohto projektu už 30.000,00 €. Bolo to na vypracovanie projektovej
dokumentácie, architektonicko-historický výskum budovy, za 3D laserové zameranie
skutkového stavu budovy, s ktorou vás dnes oboznámi Mgr. Hazucha.
Taktiež sme v kontakte s TJ Záhoran Senica, kde sme si dohodli na 23. augusta rokovanie
o podmienkach odkúpenia budovy Sokolovne do vlastníctva mesta, uskutočnenie nájomnej
zmluvy, prebratie budovy tak, aby v budúcom roku už mohla prebehnúť samotná
rekonštrukcia budovy, a traja odborní zamestnanci v rámci tohto projektu, aby mohli začať
pracovať na príprave expozície. Na rokovanie s TJ Záhoran Senica bude pozvaný predseda
Kultúrnej komisie pán Pastucha. O výsledku rokovania bude informovaná i mestská rada
i mestské zastupiteľstvo v septembri. K bodu číslo 4 - Kooperácia v oblasti vzdelávania
v pohraničnom regióne Slovensko - Österreich - teda Rakúsko, sa chceme vyhnúť zvolaniu
opätovného mimoriadneho mestského zastupiteľstva v auguste, kde by bolo témou
odsúhlasenie spolufinancovania tohto projektu. Ten je zameraný na výučbu nemeckého
jazyka v MŠ a na 1. stupni ZŠ vo výške 33.430,24 €. Mesto Senica v tomto projekte
v minulosti už úspešne pracovalo a chceme aby školy v ňom pokračovali naďalej. Tento
projekt sa osvedčil. Chcem ešte pri tejto príležitosti poďakovať pani Mgr. Kadlec - Melišovej,
že napriek tomu, že je momentálne na materskej dovolenke dnes prišla a je pripravená
odpovedať na vaše otázky. Bod číslo 5 - Projekt nadobudnutie budovy Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Senica. Na júnovom mestskom zastupiteľstve sme odsúhlasili
zámenu budov i pozemkov medzi Rekreačnými službami mesta Senica spol. s r. o.
a Dobrovoľným hasičským zborom mesta Senica. 17. júla tohto mesiaca Ministerstvo vnútra
zverejnilo výzvu na možnosť nadobudnutia budovy Hasičskej zbrojnice, kde môžeme získať
minimálne 5.000,00 € maximálne 30.000,00 €. Opäť už dnes do tretice budeme v podstate na
tomto našom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odsúhlasovať spoluúčasť financovania
mesta na podanie tohto projektu vo výške 71.000,00 €. To z tohto dôvodu, že termín
uzavretia podávania žiadosti je stanovený do 31. augusta. Čiže, ako som spomínal, naše
zastupiteľstvo je 21. septembra - preto je tento bod dnes zaradený na rokovanie. V prípade
úspešného podania, by sme nemuseli Rekreačným službám mesta Senica spol. s r. o.
doplácať 101.000,00 €, ale len 71.000,00 €. Tento mesiac sme mali aj mimoriadne zasadnutie
Združenia miest a obcí v Liptovskom Mikuláši, kde popri iných bodoch nás informovali, že
Ministerstvo vnútra má veľký záujem, aby hasiči mali v celej republike vytvorené štandardné
podmienky pre svoju činnosť. Dotáciu by vraj mali obdržať všetci, čo podajú žiadosti. Možno
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nie v plnej výške, ale Ministerstvo vnútra je pripravené uvoľniť ešte ďalšie financie na
navýšenie tohto projektu a hasičom čo najviac vyhovieť. Realizácia projektu by sa
uskutočnila na jar 2018. Takže až bude ďalšia výzva, ktorú očakávame tak, ako sľúbili
v Liptovskom Mikuláši, tak by sme sa do nej zapojili a potom by bola táto výzva už nie na
odkúpenie ale na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice. V bode číslo 6 - Zánik členstva
v Komisii mládeže zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Senici. Žiadosť podala pani
Škvorcová, ktorá pracovala v Europe Direct. Momentálne je na materskej dovolenke. Aby
neprišla o rodičovský príspevok nemôže mať popri ňom od mesta i ďalší nepravidelný príjem
za prácu v tejto komisii. My musíme vydokladovať Sociálnej poisťovni, že nie je členkou
tejto komisie, je to najmä pre ňu mimoriadne potrebná vec na riešenie a odsúhlasenie. Dali
sme do programu i bod číslo 7. Sú to Dispozície s majetkom. Spoločnosť DDK Slovakia
spol. s r. o. písomnými žiadosťami z 12. júla i osobne podanou informáciou nás požiadala
o zaradenie na dnešné rokovanie. Ich žiadosti o odsúhlasenie zmlúv o zriadenie vecných
bremien na budúcom pozemku IBV Rezidencia Slnečnicová – poprosím technikov o obrázok
s tým poľom - je to stará fotografia, lebo dneska je tam kukuričné pole. Ale v podstate, je to
len takýto úsek. Je to obrázok, kde má stáť rezidencia Slnečnicová. Máte v materiáloch; tie
žiadosti sú na vybudovanie po a ) prípojky vodovodu a splaškovej kanalizácie. Môžete dať
ďalší obrázok. Máte to tam aj naznačené toto je rezerva cintorína a toto je tá splašková
kanalizácia, ale ona potom pokračuje. Tu je napísané TS - to nie sú technické, ale trafostanice.
A tu ešte hore vidíte tú rezervu cintorína; za ňou je ochranné pásmo a tu by mohla ísť budúca
komunikácia, keby niekedy pokračovala na napojenie, na ulicu SNP. Lebo tuto ďalej sú už
pozemky cirkvi. Je to žiadosť na prípojku vodovodu a splaškovej kanalizácie. Tieto by po
vybudovaní prevzala spoločnosť BVS. Bude to pre 26 rodinných domov. Po b) vybudovanie
rozvodov elektriky, to je tá červená čiara - s tým, že by to bolo aj s verejným osvetlením; a
po ďalšej je to vybudované tak, že do budúcna by tam bol ďalší možný odber pre južnú časť
nášho mesta, až by sa tam niečo ešte niekedy stavalo, podnikalo atď., čiže bola by možnosť
napojenia z tejto trafostanice. Na ďalšej časti, ak by sa tam niekedy niečo robilo. Vidíte, že
tam je aj tá tretia žiadosť. Je to výstavba odbočovacieho pruhu cesty. Podľa DDK Slovakia
spol. s r. o., čo nám podali informácie, keď by bola tá Rezidencia Slnečnicová vybudovaná,
bude sa dať ísť len doprava. Čiže nie výjazd smerom doľava, ale doprava. Záujemcov o
pozemky sme o tom upovedomili. Chcem ďalej povedať, že môžete dať ten plán, ako by
vyzerala tá Rezidencia Slnečnicová. Ak by sa tam vybudovala aj komunikácia, dostali by
súhlas na vybudovanie tejto odbočky, je tam naplánované aj vybudovanie budúcich cyklotrás
mesta Senica. Čiže zatiaľ by to končilo po tie pozemky cirkvi. Ale možno
v budúcnosti, až by došlo k nejakej dohode, možno by prišlo k napojeniu na ulicu SNP, čo sa
týka aj cyklotrás. Ešte tie rozhodnutia. Do dnešného dňa sme vám to napísali, aby ste to aj
videli - do dnešného dňa v tejto lokalite boli vydané nasledovné rozhodnutia: Po 1.) je to
územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Máte to z októbra 2016. Po 2.) územná zmena
rozhodnutia - doplnenie o fotovoltaickú elektráreň. Fotovoltaické panely budú slúžiť ako
primárne zdroje elektrickej energie pre objekty predmetného obytného územia v ochrannom
pásme. A po 3.) majú tam stavebné povolenie vydané na káblové rozvody, ochranu káblov,
prípojky elektrické atď.. Tiež bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na objekt
prípojky vysokého napätia. Žiadosti o zaradenie... na rokovanie DDK Slovakia spol. s r. o. na
dnešné mimoriadne rokovanie vychádza i z toho, že investor chce vyhovieť občanom, ktorí si
chcú postaviť rodinné domy v tejto lokalite, aby sa im nepredlžovala možnosť - termínu
začatia výstavby svojich rodinných domov, na ktoré si vybavujú - aj na samotné pozemky úvery. Podľa informácií, ktoré DDK Slovakia spol. s r. o. nám poskytlo, všetky pozemky sú
občanmi už zarezervované. Budúci majitelia pozemkov chcú čo najskôr začať realizovať
svoje stavebné predstavy, zámery . Chcú si naplniť svoj sen o rodinnom sídle. Investor má
tak isto dohodnuté termíny s realizátormi stavieb. Tí tak isto čakajú na termín výstavby tejto
3

lokality. DDK Slovakia spol. s r. o. chce vlastne len realizovať stavby na vlastnom pozemku,
ktoré umožnia budúcim majiteľom napojiť sa na vodu, elektriku a dopraviť sa po komunikácii
k svojim pozemkom. V prípade neschválenia týchto žiadostí, hrozí pozastavenie výstavby
Rezidencie Slnečnicová a ja by som bol rád, aby sme občanom, ktorí chcú stavať, aby si
mohli postaviť rodinné domy, aby neodchádzali zo Senice, aby bývali v Senici. A takisto
investorom, aby sme vychádzali v ústrety. Je to v prospech rozvoja tohto mesta - už aj
z hľadiska ekonomického, že príjmy z nehnuteľností, daň z nehnuteľností sú oveľa vyššie
ako príjmy z poľnohospodárskej pôdy. Vážený poslanecký zbor, ja som si považoval za úvod
tohto celého nášho rokovania vás len oboznámiť, podať vám informácie, ktoré máme
k jednotlivým bodom. Až budete mať otázky, budú vám odpovedať odborní zamestnanci,
ktorí vypracovali tieto návrhy. Na stoly sme vám ešte dali uznesenia, ktoré boli prijaté na
poslednom mestskom zastupiteľstve. Takže si môžete pozrieť, ako sme hlasovali. Chcem vám
ešte raz poďakovať, že ste prišli a prejdeme na samotné rokovanie. Ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta: Z 25 poslancov, podľa prezenčnej listiny je nás prítomných 22, čo
je nadpolovičná väčšina. Zasadanie mestského zastupiteľstva je uznášania schopné. Preto
otváram jeho rokovanie.
Ospravedlnili sa: pani poslankyňa Vyletelová, pán Kalman a pán Švec.
Za overovateľov zápisnice určujem pána Hurbana a pána Lidaja.
Za zapisovateľku určujem pani Adelu Langovú.
Pracovné predsedníctvo tvoria zľava: pán Hurban, pán Lidaj, pán Grimm, pani Vrlová, pani
Jankovičová. Odporúčam, aby sa dnešné mimoriadne mestské zastupiteľstvo riadilo podľa
nasledujúceho programu, ktorý vám bol zaslaný a je aj zverejnený. Má niekto iný návrh alebo
pripomienku? Nie. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Za bolo 21 poslancov, zdržal sa 1. Uznesenie bolo schválené. Budeme sa riadiť
týmto programom, ktorý sme si schválili.
Uznesenie č. 515:
MsZ v Senici
schvaľuje
program 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 27. júla 2017
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:21
proti:0
zdržal sa:1
počet poslancov: 25
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie
3. Projekt „Česká cesta“ – zabezpečenie spolufinancovania projektu
4. Projekt „ Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK -AT“
zabezpečenie spolufinancovania projektu
5. Projekt „Nadobudnutie budovy DHZM Senica“ – zabezpečenie spolufinancovania
projektu.
6. Zánik členstva v Komisii mládeže, Voľba člena Komisie mládeže
7. Dispozície s majetkom
8. Uznesenia prijaté na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ
9. Záver.
2. Voľba návrhovej komisie, voľba mandátovej komisie
P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 2. Je voľba návrhovej komisie. Predkladám návrh na jej
zloženie: pani Wágnerová, pán Gembeš, pán Kaščák. Má niekto iný návrh? Nie. Končím
diskusiu, podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení: pani Wágnerová, pán Gembeš, pán Kaščák. Môžete sa prihlásiť na
hlasovanie.
Hlasovanie: Zaprezentovaných 22. Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 516:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: E.Wágnerová, J. Gembeš, J. Kaščák
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:22
proti:0 zdržal sa:0

počet poslancov: 25

P. Grimm, primátor mesta : Konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v zložení : pani
Wágnerová, pán Gembeš, pán Kaščák.
Predkladám voľbu mandátovej komisie. Budeme tam navrhovať pána Štítneho. Návrh na
zloženie mandátovej komisie: pán Krutý, pani Drinková a pani Mičová. Má niekto iný návrh?
Nie. Podávam návrh na uznesenie: Navrhujem, aby zloženie mandátovej komisie bolo: pán
Krutý, pani Drinková a pani Mičová . Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo túto navrhnutú mandátovú komisiu
schválilo.
Uznesenie č. 517:
MsZ v Senici
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: P. Krutý, J. Barcaj Drinková, I. Mičová
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
3. Projekt "Česká cesta" - zabezpečenie spolufinancovania
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu číslo 3. Je to projekt Česká cesta.
Poprosím pána Mgr. Ľubomíra Hazuchu, aby vám ukázal tie prezentácie, ako to všetko bude
vyzerať.
P. Hazucha, MsÚ : Dobrý deň. Ja by som vám chcel odprezentovať nové dispozičné riešenie
Sokolovne, ktoré plánujeme zriadiť v rámci projektu Mestské múzeum, v zmysle
vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorú spracoval akademický architekt Marián
Boršoš. Tak ako máte v materiáloch uvedené, rekonštrukcia budovy je zameraná na
prinavrátenie podoby objektu z konca 19. storočia, s priznanými prvkami odkazujúcimi na
pôsobenie Telovýchovného spolku Sokol. V rámci rekonštrukčných prác budú kompletne
zreštaurované vonkajšie omietky, bude kompletne vymenená elektroinštalácia, kúrenie,
vodoinštalácie, vnútorné omietky, renovované podlahy. Budú vymenené okenné otvory a
dverové otvory. Ja by som teraz asi trošičku ustúpil. Poprosil by som pánov, aby mi dali
obrázok. Začali by sme od suterénu, kde bočný vstup do Sokolovne zostane zachovaný
a bude slúžiť ako únikový východ a v prípade organizovania spoločenských akcií návštevníci
prichádzajúci z vyššieho poschodia plynulo prejdú do šatne, kde si vyzdvihnú svoje obleky
a budú môcť následne jednoducho opustiť celú budovu. Prístavbu tuná v dolnej časti
zachováme a využijeme ju ako bezbariérový vstup do budovy, kde imobilný návštevník príde
a zazvoní na inštalovaný zvonček, ktorým si privolá zamestnanca, ktorý mu otvorí a dotyčný
bude mať možnosť plynulo prejsť ďalej do budovy, alebo pomocou zdvíhacej plošiny mu
bude umožnený prístup aj na vyššie poschodie. Ďalej v tejto časti plánujeme zriadiť taký
menší depozit, v ktorom budú uschované artefakty, ktoré v tom čase nebudú vystavené. A tak
isto tam bude také pracovné zázemie pre reštaurátorské práce. Menší depozit bude aj v tejto
časti, kde bude aj taká menšia digitalizačná miestnosť, kde budú digitalizované historické
listiny, fotografie a menšie predmety. Samotná muzeálna expozícia bude situovaná v týchto
troch miestnostiach, ktoré budú z tejto strany priechodzie. Tieto miestnosti budú venované
archeológii mesta Senica, kde prevažná časť expozície bude venovaná českej únětickej
kultúre, ktorá je na území Senice bohato a významne zastúpená. Potom tu budú kompletne
vybudované nové sociálne zariadenia pre návštevníkov, pre imobilného a pre zamestnancov
múzea. V blízkosti schodiska bude malá kuchynka, ktorá bude slúžiť na výdaj jedla pri
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príležitosti konania spoločenských akcií. Teraz by som prezentoval prízemie. Hlavný vstup
bude od Štefánikovej ulice, kde bude obnovené pôvodné schodisko. Návštevníci prejdú týmto
bočným vstupom do vstupnej kancelárie s recepciou, kde budú umiestnené propagačné
predmety. Po zakúpení lístka si plynulo prejde do 1. expozície, ktorá bude venovaná histórii
letohrádku. Ďalej na paneloch bude odprezentovaný vznik Československej republiky a
niektoré panely budú venované aj k téme Sokola. Rozhodli sme sa pre tému Sokola, kvôli
tomu, že pre súčasné generácie je to už téma taká zabudnutá a treba ju trošičku oprášiť.
Z tejto expozície prejdú do spoločenskej sály, ktorá bude mať variabilné využitie. Primárne
tam bude inštalovaná expozícia s nosnou témou projektu Česká cesta. V prípade konania
kongresu alebo určitej spoločenskej akcie, bude možnosť expozíciu, ktorá bude na mobilných
paneloch presunúť do skladu alebo vedľajšej miestnosti a rozložiť prenosné stoly a stoličky.
Celá miestnosť bude ozvučená. V rámci miestnosti bude otvorený javiskový portál z čias
Sokola. Na javisku bude inštalovaná divadelná opona so scénickým osvetlením. V tejto
vrchnej časti bude menší sklad a vo vedľajšej bude šatňa pre účinkujúcich so sociálnym
zariadením. Vo vežičke bude tiež taká menšia miestnosť pre pracovníka múzea. Tu na tejto
prístavbe bude zriadená klubovňa, ktorú budú môcť využívať historické spolky Senice a iné
záujmové združenia. A tak isto tu bude vyústená zdvíhacia plošina, kde imobilný prejde. Po
schodisku budú mať možnosť návštevníci prejsť aj do podkrovia, ale bohužiaľ, imobilný sa
tam nedostane, lebo také technické riešenie neexistuje. V tejto časti bude umiestnený
historický model centra mesta Senice z konca 19. storočia, ktorý sa momentálne spracováva.
A tí odvážnejší môžu točivým schodiskom prejsť na vyhliadkovú vežu, ktorá bude prístupná.
To by bolo z mojej strany všetko. Môžem odpovedať na prípadné otázky.
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán Hutta, potom pani
Krištofová.
P. Hutta : Ja sa chcem opýtať pána Hazuchu, aký je predpoklad, koľko ľudí by tam malo byť
zamestnaných? Vieme už teraz povedať?
P. Hazucha, MsÚ : Predpokladáme, že minimálne dvaja ľudia by tam mali byť zamestnaní.
Ale možno to číslo bude navýšené. Uvidíme, ako sa to rozbehne.
P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová.
P. Krištofová: Ja by som sa chcela opýtať na jednu vec. Mesto zriadilo muzeálnu radu, ktorá
nemala ešte ani raz zasadnutie. Teraz sa tu predkladá už hotový projekt. Takže sa pýtam,
načo tá rada je? To je po 1. A po 2. by som chcela vedieť, kto sú tí traja odborníci za mesto,
čo tam pôsobia?
P. Hazucha , MsÚ : My sme ten projekt pripravovali pomaly celý rok. Mali sme na začiatku
už partnera istého. To bolo múzeum Břeclav ale tí nám na poslednú chvíľu odskočili od
projektu. Hľadali sme nového partnera. Tak sme na základe odporúčania pána Petroviča
vycestovali do mesta Klobouky a snažili sme sa tam nájsť nejaké spoločné cezhraničné
prieniky v rámci našich histórii.
P. Melišová, MsÚ: Ten projekt je v úplnom počiatku. Tí traja odborní zamestnanci sú ľudia,
ktorí s nami ten projekt pripravovali - dvaja sú konkrétni +1 pozícia, ktorá je ešte neistá. Sú to
ľudia, ktorí sú aj členmi muzeálnej rady. Je to pán Petrovič a cez archeológiu sme
spolupracovali celý čas na príprave projektu s Tomášom Motúsom. Potom ešte ostáva jedna
téma - a to je tá história toho letohrádku, ktorú chceme tak isto - tam sme spolupracovali so
Záhorským múzeom. Takže buď to bude človek odtiaľ, alebo niekto z muzeálnej rady. Ja by
som nepovedala, že sme muzeálnu radu obišli. My sme mali s muzeálnou radou dve
stretnutia, kde sme túto tému preberali. A keď sme ten projekt koncipovali, a robili osnovu
náplne, tak sme prihliadali na odporúčanie muzeálnej rady, ale museli sme prihliadať na to,
ako je stanovená téma toho programu cezhraničného, takže sme sa opierali hlavne o tie témy,
ktoré nás spájajú s Čechmi. Pani Krištofová, vy ste tam boli prítomná, takže viete, že ja som
vás vždy odkazovala na to, že tá téma, ktorú by sme tam chceli odprezentovať, to múzeum 6

aspoň po dobu nasledujúcich piatich rokov, teda od ukončenia toho projektu musí byť taká,
aby ju prezentovala - alebo súvisela s tou českou hranicou. Takže zatiaľ toľko. Ale zase
môžem povedať, že ešte nie je žiadny prísľub na papieri. Ale určite by sme týchto ľudí
nechceli obísť, pretože naozaj pán Petrovič aj pán Motús s nami na tom spolupracujú od
samého začiatku až do konca. Behali s nami po tých partneroch. Venovali tomu svoj osobný
čas. Bez nároku akejkoľvek mzdy.
P. Grimm, primátor mesta : Pani Krištofová chce faktickú.
P. Krištofová: Ja len hovorím, odvtedy - odkedy bola muzeálna rada oficiálne schválené a
menovaná sme nemali ani jedno zasadnutie. O tomto všetkom viem, len ma to zaujalo. Pýtala
som sa konkrétne, lebo tu sa píše o troch odborných pracovníkoch. Kto sú tí odborní
pracovníci? Len toľko som chcela vedieť.
P. Grimm, primátor mesta : Pani Melišová, môžete dať mikrofón pánovi riaditeľovi
Mestského kultúrneho strediska?
P. Harnúšek, riaditeľ MsKS: Ja len jednu poznámočku k tomu, tie zasadnutia muzeálnej rady
boli 2. Dokonca pani Krištofová bola aj prítomná na jednej, ak sa dobre pamätám. Takže ten
údaj z jej strany nie je presný. Tie zasadnutia boli 2 a riešilo sa presne to, o čom hovorila aj
pani Melišová.
P. Grimm, primátor mesta : Ďakujem. Ja si myslím, že keď tam budú traja poverení, že to
bude kolektívna práca. Pán Pastucha, nech sa páči.
P. Pastucha: Ja som sa len chcel ešte spýtať, uvažuje sa nad využitím podkrovia?
P. Hazucha , MsÚ: Tam už nie je žiadny priestor.
P. Pastucha : Má tam byť ten model námestia v tej 1. časti. Tam je len 1 miestnosť?
P. Hazucha , MsÚ: To je len v 1. časti a toto čo tu vidíte tam nie je miesto lebo je tam valená
klenba.
P. Pastucha: Dobre.
Pastucha: Tým pádom, možnože aj pán Harnúšek by mi vedel povedať, že všetky tie veci,
s ktorými sa uvažovalo, že budú pod Kultúrnym domom - tak to padá, áno?
P. Grimm, primátor mesta : To dohodneme, čo s tým ďalej. Sú umelecké súbory, ktoré
potrebujú priestory. My budeme musieť rozmýšľať, čo so stolnými tenistami, hádzanári tam
majú svoje veci, takže to nebude také jednoduché.
P. Pastucha: To je v poriadku. Ja sa len pýtam, lebo sme schvaľovali aj v rozpočte určité
financie na rekonštrukciu tých miestností.
P. Grimm, primátor mesta: Tie sa museli spraviť, pretože tam trčali drôty elektriky atď..Pán
riaditeľ môže na to odpovedať, čo sa tam všetko spravilo. Môžeš, pán riaditeľ, odpovedať ?
V Pyramíde, bývalej.
P. Harnúšek, riaditeľ MsKS: Čo sa týka Pyramídy, myslím, že už v minulosti som takú
stručnú informáciu k tomu dával. Ten priestor po tom bývalom nájomcovi bol naozaj
v dezolátnom stave. Proste nebol použiteľný. Tam sa musela spraviť aspoň čiastočná
rekonštrukcia elektroinštalácie, aby vôbec bolo možné urobiť revíziu. Ten priestor je
vyčistený, je potrebné tam dorobiť stavebné úpravy - ku ktorým vlastne nedošlo z toho
dôvodu, že sa nevedelo, či prejde projekt Sokolovne, alebo či to múzeum bude situované
potom v priestoroch Pyramídy. Pyramída bude slúžiť kultúrno-spoločenskému využitiu. Ide o
to teraz, aby sa jednoducho potvrdilo, že ak bude Sokolovňa, tak sa bude stabilne upravovať
trochu inak ten priestor a musí sa dorobiť aj všetko ostatné , čo s tým ešte súvisí. Je už
použiteľný v tom rozsahu, že nie je nebezpečný. Lebo tá elektrina naozaj bola v dezolátnom
stave. To bolo potrebné v 1. rade urobiť, aby sa tam vôbec dalo dôjsť.
P. Pastucha: Dobre, ďakujem.
P. Grimm, primátor mesta : Ešte niekto v diskusii? Pani Krištofová.
P. Krištofová: Ako je to s tým nádvorím? Aj to je súčasťou odkúpenia? Okolité priestory, to
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ihrisko.
P. Hazucha , MsÚ: Áno. Vlastne tam sa odkupujú aj pozemky v okolí Sokolovne.
P. Grimm, primátor mesta : Takže ak už nie je diskusia, končím diskusiu, podávam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky za účelom realizácie projektu Česká cesta, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta. Na zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, na
zabezpečenie finančných prostriedkov, na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 53.479,74 €. Môžete sa prihlásiť na
hlasovanie.
Hlasovanie: Zaprezentovalo sa 22 poslancov. Môžeme konštatovať, že toto uznesenie bolo
prijaté a pán Hazucha bude poverený, aby zaslal daný dokument na riadiaci orgán. Ďakujeme.
Uznesenie č. 518:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Česká cesta“, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom mesta a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci vo výške 53 479,74 € .
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
4. Projekt "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT"
- zabezpečenie spolufinancovania projektu
P. Grimm, primátor mesta: Presunieme sa do bodu 4 - Projekt "Kooperácie v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne" zabezpečenie spolufinancovania projektu. Otváram
diskusiu, až máte otázky, pani Melišová vám je ochotná odpovedať. Nech sa páči, diskusia.
Ja mám jedinú otázku, pani Melišová. Keď budeme úspešní , kedy to sa spustí?
P. Melišová, MsÚ: Tak informáciu, takú neoficiálnu, už máme, že úspešní sme. Alebo teda náš hlavný partner, ktorý projekt predkladal. A chceli by sme projekt odštartovať už od tohto
školského roka. Takže 3 nasledujúce školské roky by sa projekt realizoval v celom okrese
nielen u nás.
P. Grimm, primátor mesta: Takže od septembra na 3 roky. Končím diskusiu. Podávam návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky za účelom realizácie Projektu "Kooperácie v oblasti vzdelávania
v pohraničnom regióne - Slovensko - Rakúsko" , ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci na
zabezpečenie finančných prostriedkov a na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného
prostriedku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 33.430,24 €. Môžete sa
prezentovať na hlasovanie:
Hlasovanie: 22 bude hlasovať. A uznesenie bolo jednohlasne schválené. Ďakujeme.
Uznesenie č. 519:
MsZ v Senici
schvaľuje
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- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v
pohraničnom regióne SK-AT“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci vo výške 33 430,24 €.
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
5. Projekt „Nadobudnutie budovy DHZM Senica“ – zabezpečenie spolufinancovania
projektu.
P. Grimm, primátor mesta : Presunieme sa do bodu 5 . Je to Projekt „Nadobudnutie budovy
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica“ – na zabezpečenie spolufinancovania
projektu. Ja už som v tom úvodnom príhovore také základné veci poskytol. Nech sa páči,
otváram diskusiu. Nie je diskusia. Končím, podávam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu v rámci výzvy číslo 7 Prezídia Hasičského záchranného zboru 2017 za účelom
realizácie projektu Nadobudnutie budovy Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica podľa predloženého návrhu, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške
71.000,00 €. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Zaprezentovaných je 22 poslancov. A môžeme konštatovať, že toto uznesenie
bolo schválené.
Uznesenie č. 520:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy číslo VII.
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 za účelom realizácie projektu „Nadobudnutie
budovy DHZM Senica“,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci vo výške 71 000,00 €.
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
6. Zánik členstva v Komisii mládeže, voľba člena Komisie mládeže
P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 6 - Je to zánik členstva pani Ing. Ivony Škvorcovej
v Komisii mládeže. Ja som vám to už zdôvodnil v úvode prečo. Takže otváram diskusiu. Nie
je. Prihlásme sa na hlasovanie. Hlasujeme o zániku členstva pani Škvorcovej, v Komisii
mládeže.
Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené a pani Škvorcovej zaniká členstvo
v tejto komisii.
P. Grimm, primátor mesta : Po b) volí pána Ing. Mareka Štítneho za člena tejto komisie. Má
niekto v diskusii iný návrh? Takže iný návrh nie je. Prosím vás, prihláste sa.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo zvolilo pána Ing. Štítneho za člena tejto komisie. A
chceme ešte požiadať pani Drinkovú, ako predsedníčku mandátovej komisie, o potvrdenie
tejto voľby.
Uznesenie č. 521:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
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zánik členstva Ing. Ivony Škvorcovej v Komisii mládeže na základe vlastnej žiadosti
o zrušenie členstva v komisii.
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:22
proti:0 zdržal sa:0
počet poslancov: 25
b/ v o l í
Ing. Mareka Štítneho za člena Komisie mládeže.
V o ľ b a : prítomných:22 za:21 proti:0 zdržal sa:0, 1 nehlasoval

počet poslancov: 25

P. Drinková: Mandátová komisia osvedčuje že Mestské zastupiteľstvo s Senici na svojom 2.
mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 27. júla 2017 zvolilo uznesením č. 2MMsZ /2017/521
za člena Komisie mládeže Ing. Mareka Šítneho.
P. Grimm, primátor mesta : Dobre, ďakujem.
7.1 Dispozície s majetkom - vecné bremeno DDK Slovakia spol. s r. o. - Západoslovenská
distribučná, a. s.
P. Grimm, primátor mesta : Posunieme sa do bodu 7.1. Je to návrh na uzatvorenie zmluvy
o zriadenie vecného bremena na pozemku registra EKN p. č. 543 v k. ú. Senica. Je to na
vybudovanie rozvodov elektriky verejného osvetlenia pre budúcu výstavbu IBV- Rezort
Slnečnicová. Otváram k tomuto diskusiu. Pán Sova , nech sa páči.
P. Sova: My sme sa vlastne minule na poslednom zastupiteľstve kvôli tomuto bodu aj trošku
zasekli, aspoň s tým, čo si pamätám, tak sme to uzavreli takým spôsobom, že sa má pripraviť
zmluva o budúcej zmluve. Pokiaľ zle hovorím, ma opravte - aby sa tento problém riešil
komplexne. Pretože riešime to od začiatku tohto roku, kedy vlastne boli nejaké návrhy na to,
aby sa rezerva cintorína zrušila. Nebol s tým nejaký spoločensky súhlas - s touto verziou
riešenia problému. Vtedy bola vyslovená taká všeobecná mienka, že tá rezerva cintorína je
nutná. Potom sme riešili vec nejakej výstavby už na pozemkoch, ktoré sú susediace s rezervou
cintorína. Ale ja si myslím, že opäť je to nedostačujúco pripravené, pretože sa nerieši zase ten
zásadný a hlavný problém - čo s tou rezervou cintorína. A keby sme to schválili takto, ako to
je nachystané, tak by sme sa nepohli absolútne ďalej. Myslím si, že bol dostatočný čas na to,
aby sa pripravila nejaká zmluva o budúcej zmluve, ktorá by presne špecifikovala, kedy, za
akých podmienok by mohlo prísť k odkúpeniu predmetných pozemkov, ktoré tvoria rezervu
cintorína. Možnože budem zlý ja, alebo možnože budú zlí aj ostatní, ale zasa také veci, že
"musíte to schváliť, lebo občania budú nespokojní a budú odchádzať" - to tiež nie je správne.
Pretože my, ako poslanci, musíme tiež brať na zreteľ aj záujmy mesta. A keďže tá rezerva
cintorína tam je, treba ju nejakým spôsobom riešiť. Ale takýmto spôsobom sa to riešiť nedá.
Preto dávam návrh, aby sa tieto body 7.1, 7.2, 7.3 stiahli z rokovania.
P. Grimm, primátor mesta : Pán Sova, pár minút pred mestským zastupiteľstvom mi
odovzdala pani prednostka písomnosť, že pán Ďurina 27. júla predal túto rezervu pánovi
Radkovi Zapletalovi z Brna. Čiže on tú rezervu tohto cintorína nevlastní. Viem to pár minút.
P. Sova: Tak potom ja neviem, či si niekto z nás robí posmech. Ja som dal návrh. Ja som za,
aby sa za to hlasovalo.
P. Grimm, primátor mesta : Ja len chcem k tomu povedať, že on si naozaj na svojom pozemku
chce dotiahnuť elektriku, vodu a cestu k tým ľuďom, ktorí si kúpili pozemky na výstavbu
rodinných domov. Neviem, prečo sa to stále spája s cintorínovou rezervou, ktorú momentálne
mesto nepotrebuje. Ani sa to netýka momentálne tohto bodu.
P. Sova: No dobre. Ale vieme my, kto je ten človek? Takže to je už úplne celé zle.
P. Grimm, primátor mesta : Ja neviem, kto to je ten človek. Ja to vidím pár minút, ako som
vám to povedal, teraz som vám to prečítal. Ja dám hlasovať o tom návrhu pána Sovu. Len
naozaj si uvedomte, že tí ľudia si vybavovali úvery, pôžičky a chcú tam stavať . Neviem
prečo zase by ľudia mali stavať inde a odchádzať zo Senice, keď môžu bývať tu a stavať tu?
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Pán Pastucha.
P. Pastucha: Možnože predbieham nášho predsedu nášho klubu, ale ja si myslím, že tu by
bola vhodná asi prestávka.
P. Grimm, primátor mesta : Tak navrhujem prestávku do 16 hodiny. Ale zatiaľ platí návrh
pána Sovu. Dobre? Nech sa páči, prestávka. Ale vážne nezabudnite, že tí ľudia tam chcú
bývať, robiť a stavať.
P. Grimm, primátor mesta : Takže vážení poslanci, pokračujeme. Ja sa len chcem opýtať,
predtým než prednesiem návrh, ktorý predniesol pán poslanec Sova, Spoločného klubu hovorcu, že či chcete nahlas niečo povedať, alebo mám dať hlasovať o návrhu uznesenia pána
Sovu? Nechcete. Mestské zastupiteľstvo sťahuje z rokovania body 7.1, 7.2, 7.3. Takže môžete
sa prihlásiť na hlasovanie.
Hlasovanie: Zaprezentovaných 22. Takže navrhnuté uznesenie prešlo. Mestské zastupiteľstvo
sťahuje tieto body 7.1, 7.2 a 7.3 z dnešného rokovania.
Uznesenie č. 522:
MsZ v Senici
sťahuje
z rokovania body programu:
bod programu 7/1
MsZ v Senici
schvaľuje
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 predmetného pozemku 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; 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 za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za
každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.
bod programu 7/2
MsZ v Senici
schvaľuje
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
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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 za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za
každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.
bod programu 7/3
MsZ v Senici
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníka pozemku
CKN parc. č. 588/95, druh pozemku orná pôda vo výmere 39051 m2, evidovaného na LV
č. 9040 pre k. ú. Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku EKN parc.č.543, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3625 m2 v k.ú. Senica strpieť právo
prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami a právo
výstavby odbočovacieho pruhu z cesty I/51 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
č. 26/2017 ako diel 1 vo výmere 201 m2, ktorý tvorí novovytvorený pozemok reg. CKN p.č.
594/9 a diel 2 vo výmere 38 m2, ktorý tvorí novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 594/11.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za
každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:20
proti:0 zdržal sa:2
počet poslancov: 25
Body programu stiahnuté z rokovania na základe výsledku hlasovania.
P. Grimm, primátor mesta : Na Kunovskú priehradu dáme odpoveď v septembri, keď tam
v auguste vycestujem. Nech máme presnú informáciu. Práce tam pokračujú a neviem vám
bližšie povedať. Ten ostrov sa tam stavia, pláž sa tam upravuje. Istotne vycestujem aj
v auguste navštíviť spoločnosť ALFA 04, Slovenskú správu ciest - vôbec ako sú ďaleko so
štúdiou realizovateľnosti obchvatu.
P. Grimm, primátor mesta : Takže sme v poslednom bode dnešného mestského zastupiteľstva.
Požiadam predsedu návrhovej komisie, aby potvrdil platnosť prijatých uznesení počas
dnešného rokovania.
8. Uznesenia prijaté na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ
P. Wágnerová: Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom
2. mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 27. júla 2017 prijalo uznesenie číslo 515 až 522.
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem komisii. Týmto považujem mestské mimoriadne
zastupiteľstvo 2. v poradí v našom volebnom období za ukončené. Ďakujem.

Mgr. Branislav Grimm v. r.
primátor mesta Senica

JUDr. Katarína Vrlová v. r.
prednostka MsÚ
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Overovatelia:

Ing. Martin Lidaj v. r.

............................................

Ing. Ján Hurban v. r.

............................................

Zapisovateľka: Adela Langová
Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu.
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