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Zápisnica č. 7  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  26.06.2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:   

- privítanie    
- Kultúrne leto 2017 
- Názvy ulíc – projekt REZIDENCIA SLNEČNICOVÁ 
- rôzne  

 
1. Otvorenie – prítomných členov komisie  ako aj hostí MsKS Senica v zastúpení Mgr. Františka 

Harnúška a Mgr. Mareka Grimma privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a  oboznámil 
s programom zasadnutia komisie.  
 

2. Na úvod komisie odovzdal slovo predseda komisie zástupcom MsKS Senica , ktorí podrobne 
oboznámili prítomných s programom Kultúrneho leta 2017.  
Kultúrne leto začína podujatím : Štramák fest 2017 - Senické pivné slávnosti, dňa 1.7.2017 o 13 
hod. na Sadovej ulici Senica – pri amfiteátri. MsKS je spoluorganizátorom tohto podujatia . 
Na Štramák fest 2017 sa o zábavu návštevníkov postarajú účinkujúci :  Dychová hudba 
Hradišťanka, Šaldo Band, Back to the roots, Horkýže slíže revival , Jimmy Cimbala – Metropolis.  
Pre deti je pripravený sprievodný program pri Dave - rozprávkový park: animátori pre deti, 
prezentácia regiónov, Šašo Fifo. 
  
V  malom amfiteátri pri Dome kultúry (terasa)  sa budú pravidelne v nedeľu uskutočňovať 
Nedeľné kultúrne večery - vstup zdarma 

 2.7.2017 20:00 hod., Domka, program pre mládež  
 9.7.2017 19:30 hod, Senická heligónka, koncert    
 16.7.2017 19:00 hod, Viera Šusteková a Peter Kavický, koncert  
 23.7.2017 17:00 hod, Fifo, Vierka a začarované prasiatko (detské interaktívne  
                                     divadielko)   
                     18:00 hod, stretnutie s indiánskou kultúrou – Havran misionár medzi  
                                      indiánmi v južnej Dakote (USA) 
 30.7.2017 19:00 hod, hudobná skupina Výkvet poézie nadšenca, koncert 
 6.8.2017 19:00 hod, hudobná skupina Šaldo Band, koncert,    
 13.8.2017 19:00 hod, hudobná skupina Chilli, koncert  

 
 Dňa 17.08.2017 o 20:00 hod. na Námestí oslobodenia Senica  - Nočná Senica , v prípade 
nepriaznivého počasia sa program presúva do Domu kultúry. Podujatie je bezplatné. 
Účinkuje: SAXOPHONE  SYNCOPATORS. V rámci podujatia Nočná Senica bude osadená 
pamätná doska na Záhoráckej stene slávy na budove MsKS Senica pre :Jaroslav Brečka (džokej) 
, Ján Mudroch (maliar).   
 
V Spoločenskom dome Kunov  bude dňa 12.08.2017 o 18:00 hod. - Predhodové posedenie pri 
heligónke . Účinkuje Klub priateľov heligónky Senica a jeho hostia.  

 
Vyvrcholím Senického kultúrneho leta je podujatie od 18.08.2017 – 19.08.2017. Miesto konania 
Amfiteáter Senica  a Senický jarmok na Sadovej ulici.   
Program na 18.8.2017  
13:00 -  HS Orbita, vstup zdarma 
14:00 -  Prešovskí heligonkári, vstup zdarma 

 
NA JARMOČNÚ NÔTU- blok hudby a folklóru  
16:30 – Duo Rytmus 
17:30 – Jadranka , Duo Aramis , Vlasta Mudríková 
19:30 – Ščamba 
20:30 – Folklórny súbor Urpín,    
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Kultúrne leto bude pokračovať aj ďalším dňom 19.8.2017  s programom:  
O 9:30 – 12:30 hod. Parkojáda , interaktívnee divadielka pre deti. V popoludňajších hodinách    
vystúpia domáce hudobné skupiny .  
   V priebehu mesiaca júl a august budú v Amfiteátri Senica prebiehať filmové predstavenia . 
V mesiaci júl 2017 od utorku – do soboty so začiatkom o 21:30 hod. V mesiaci august 2017 od 
utorka – soboty so začiatkom o 21:00 hod.  

 
 

3. Ďalším bodom programu bolo prejednanie žiadosti  názvu ulíc na pripravovaný projekt 
REZIDENCIA SLNEČNICOVÁ 
Investorom boli predložené návrhy :  
- Slnečnicová 
- Maková 
- Bazová 
- Konvalinková 
- Zvončeková 
- Ibišková 

Komisia po zvážení lokality ako aj už existujúcich názvov ulíc v blízkosti navrhovanej lokality odporúča 
nasledovné názvy ulíc :  

- Slnečnicová 
- Maková 
- Nevädzová 
- Zvončeková 
- Čakanková 

 
 
Návrh na uznesenie :  
Uznesenie č. 7/2017 zo dňa 26.06.2017 
Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 
26.06.2017 prerokovala návrh ulíc  pre projekt: REZIDENCIA SLNEČNICOVÁ  

- Slnečnicová 
- Maková 
- Nevädzová 
- Zvončeková 
- Čakanková 

a odporúča predložiť názvy ulíc  na schválenie do MsR a MsZ. 
 
Hlasovanie : Prítomní : 7     za : 7 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 
 
 
 
Predseda komisie na záver poprial všetkým prítomným príjemné prežitie prázdnin a dovoleniek , veľa 
oddychu . Súčasne  poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina,  
Zapísala: Ing. Výletová 


