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Zápisnica 

napísaná na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Senici, konanom  

dňa 14. decembra 2017. 

 

P r í t o m n í 

Pracovné predsedníctvo:  

         Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta;  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ;  

         JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Ing. Elena Valášková, zástupkyňa primátora; 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia  

         Poslanci MsZ: 

Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Filip Lackovič,  

Bc. Pavol Krutý,  Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Marián Žúrek, Ing. Peter Švec, Mgr. Peter 

Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová, Ing. Daša Bartošová, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Jakub 

Nedoba, Ing. Stanislava Halašová,   Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Ing. Martin Lidaj,  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, MUDr. Jozef Gembeš, Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica 

Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Jaroslav Kaščák, Ivan Paveska 

 

P r i z v a n í : 

JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak, Mgr. Milan Dieneš – 

vedúci oddelení MsÚ; Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP;  

Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ; Ing. Marián Fojtlín, TS Senica, a. s.; Mgr. František 

Harnúšek, riaditeľ MsKS; Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o.; Mgr. Ľubomír 

Štvrtecký, riaditeľ RSMS, spol. s r. o.; Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec,  

Ing. Svetlana Chábelová, – riaditelia ZŠ Senica; Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ CVČ; 

Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ; Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS, Senica 

 

O s p r a v e d l n e n í : Ing. Ján Hurban; Mgr. Ľubica Lesayová; Peter Horváth; RNDr. Anna 

Parízková; Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ; Ing. Alena Kovačičová, riaditeľka 

Polikliniky Senica n. o.; RNDr. Ľubomír Parízek - poslanec VÚC; Ing. Ján Kovár, riaditeľ 

ÚPSVaR; 

 

M é d i á: 

Mgr. Viera Barošková, Naša Senica; TV Sen, spol. s r.o.; Miroslava Kováriková, Záhorák;   

 

O s t a t n í    p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

Zasadanie 20. riadneho zasadnutia MsZ v Senici otvoril Mgr. Branislav Grimm, 

primátor mesta Senica. 

P. Grimm, primátor mesta: Príjemné popoludnie. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení 

prítomní, otváram 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom 

všetkých čo najsrdečnejšie vítam.  

Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 18, čo je nadpolovičná väčšina. 

Zasadanie mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné, preto otváram jeho rokovanie. 

Ospravedlnil sa zo zasadnutia pán Hurban z dôvodu práceneschopnosti. Zápisnica  

z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu poslancom.   

Za overovateľov zápisnice určujem pani Valáškovú a pani Krištofovú.  

Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Adelu Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes 

tvoria: pani Elena Jankovičová, kontrolórka mesta, Katarína Vrlová, prednostka mestského 

úradu, po mojej ľavici Elena Valášková, zástupkyňa primátora mesta Senica, a pán Róbert 
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Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Odporúčam, aby sa dnešné zasadnutie riadilo 

nasledujúcim programom. Otváram diskusiu k tomuto bodu, či ho chcete doplniť, nejako 

upraviť. Ak nie, podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

program 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici konaného dňa 14. 

decembra 2017. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Môžem konštatovať, že 17 poslancov zahlasovalo za. Takže program dnešného 

zasadnutia je schválený. 

Uznesenie č. 602: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 20. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. decembra 2017. 
H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov: 25 

1.    Otvorenie, schválenie programu zasadnutia  

2.    Voľba návrhovej komisie  

3.1  Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2017 

3.2  Správa HK  o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. zo dňa 06.09.2001 

4.1  Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 05.12.2017 

4.2  Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 14.11.2017  

5.1  Zmena  VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

5.2   Dodatok VZN č. 3A  - o  miestnom poplatku  za  komunálne odpady  a drobné stavebné  

        odpady na rok 2018 

6.     Dodatok VZN č. 49 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských   

        zariadení na území mesta Senica 

7.1   Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2018, 2019   

        a 2020 

7.2   Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2018, 2019 a 2020 

8.     Akčný plán mesta Senica na roky 2018 – 2020 

9.     Dispozície s majetkom 

10.1 Plán činnosti HK na I. polrok 2018 

10.2 Správu HK o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu  

         mesta v r. 2016 

10.3  Návrh na vyplatenie celoročnej odmeny HK 

11.    Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018  

12.    Rôzne 

13.    Interpelácie 

14.    Diskusia 

15.    Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí MsZ 

16.    Záver.       

 

2. Voľba návrhovej komisie 

P. Grimm, primátor mesta: Ďalší bod máme voľbu návrhovej komisie. Predkladám návrh na 

zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v zložení: pani Mičová, pán Hutta, pán Krutý. Má 

niekto z poslancov pozmeňujúci návrh? Ak nie, prihláste sa na hlasovanie. Budeme hlasovať 

o návrhovej komisii. 

Hlasovanie:  Už je zaprezentovaných 21 poslancov. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje návrhovú komisiu v zložení pani Mičová, pán Hutta, pán Krutý. 

Uznesenie č. 603: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Hutta, Bc. Pavol Krutý 
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H l a s o v a n i e : prítomných:20    za:19    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

3.1 Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2017 

P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 3.1. Správa o plnení uznesení a riešení 

pripomienok s termínom plnenia do 14. decembra 2017. Žiadam pani prednostkou o podanie 

tejto správy. 

P. Vrlová, prednostka MsÚ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám Správu o plnení 

uznesení a riešení pripomienok k dnešnému dňu. Uznesením mestského zastupiteľstva číslo 

18/2017/558, prijatým na 18. mestskom zastupiteľstve konanom 21. 9. 2017, k návrhu OMS 

ARENY na krytie nákladov na prevádzku nákladov futbalového štadióna pre rok 2017 a 2018 

a Indikatívnu ponuku na odpredaj akcionárskeho podielu v OMS ARENE Senica, a. s.. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo rozhodnutia k predloženým návrhom. Keďže následne sa 

uskutočnili ďalšie rokovania s vytvorenou pracovnou skupinou a zástupcami OMS, pán 

primátor v bode Rôzne predloží aktuálne informácie a návrh na zmenu uznesenia číslo 

18/2017/558. Uznesením číslo 18/2017/545, prijatým tiež na 18. mestskom zastupiteľstve, 

bolo schválené odkúpenie Sokolovne od Telovýchovnej jednoty Záhoran Senica za kúpnu 

cenu 289.000,00 €. Dňom 24. 11. bolo zapísané na katastri nehnuteľností vlastnícke právo 

Sokolovne na mesto Senica a dňom 20. 11. bola Sokolovňa zapísaná ako národná kultúrna 

pamiatka do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Aktuálne sa 

zhromažďujú podklady k začatiu konania vo veci vydania stavebného povolenia k 

rekonštrukcii Sokolovne. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zatiaľ 

nebola podpísaná a čakáme riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva, kedy nás vyzve k 

podpísaniu zmluvy. Verejné obstarávanie na dodávateľa na rekonštrukciu Sokolovne sa 

pripravuje a môže sa začať až po podpísaní zmluvy s Ministerstvom hospodárstva. Pripravuje 

sa zároveň aj pracovné stretnutie vedenia MsÚ, projektových manažérov a Muzeálnej rady k 

príprave a k samotnej realizácii múzea. Na ústne interpelácie pani Krištofovej, Wágnerovej, 

pána Lackoviča, pána Huttu, pána Džačovského bolo čiastočne zodpovedané na mestskom 

zastupiteľstve a na ostatné otázky odpovedal pán Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, nakoľko 

väčšina otázok sa týkala najmä čistoty verejných priestranstiev, údržby mestského majetku, 

dopravnej situácie riešenia parkovania v meste a kvality komunikácií. Čo sa týka interpelácie 

pani Krištofovej ku Kunovskej priehrade, k rekonštrukcii a kvalite prác na tejto stavbe. Vodná 

stavba Vodná nádrž Kunov je realizovaná Slovenským vodohospodárskym podnikom a  

v priebehu celej realizácie stavby sa vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad podľa 

platného programu technicko-bezpečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku. Priebežne sa 

vodná stavba monitoruje a sú vykonávané vo vytipovaných sondách a studniach geofyzikálne 

merania zamerané na stanovenie filtračných rýchlostí podzemných vôd v podloží vodnej 

stavby. Záver prehliadky technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej stavbe Vodnej nádrže 

Kunov, konanej dňa 7. novembra, znie: Vodná stavba Kunov sa prevádzkuje podľa udelených 

vodoprávnych rozhodnutí, je udržiavaná v dobrom prevádzkyschopnom stave, v súlade so 

všetkými ustanoveniami na úseku vodného hospodárstva. Pri prehliadke neboli zistené 

skutočnosti, ktoré by signalizovali zníženie jej bezpečnosti. Pre objektívne posudzovanie 

stavu diela a jeho riadnu prevádzku je nutné v rámci prebiehajúcej revízie vykonávať 

navrhnuté opatrenia. V súčasnosti k článku, ktorý sme publikovali na našej webovej stránke 

27. 10. 2017, ktorý sa volá „Začiatok napúšťania Kunovskej priehrady“ sme na našej webovej 

stránke zverejnili a priložili aj prezentáciu rekonštrukčných prác Slovenského 

vodohospodárskeho podniku na vodnej stavbe Kunov. Zároveň zástupcovia Slovenského 

vodohospodárskeho podniku sú ochotní na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

prísť na naše rokovanie a odprezentovať priebeh rekonštrukčných prác na vodnom diele. 

Hlavná kontrolórka predložila Správu o plnení uznesenia číslo 19/01/J/2/b v písomnej 

podobe. Viac uznesení s termínom plnenia k dnešnému dňu prijatých nebolo. 
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P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Končím diskusiu, predkladám návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14. decembra 2017. 

Môžete hlasovať. 

Hlasovanie: Je zaprezentovaných 21 poslancov. Navrhnuté uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 604: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2017.  
H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:21         proti:0           zdržal sa:0             počet poslancov: 25 

 

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa 06.09.2001 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 3.2. Je to Správa o plnení uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/J/2/b. Túto správu vypracovala pani 

kontrolórka, pani Jankovičová. Otváram k nej diskusiu. Pani Vyletelová, nech sa páči. 

P. Vyletelová: Ja sa chcem opýtať, hneď na tej 1. strane je zmluva o kúpe nehnuteľnosti  

s pánom doktorom Ľubomírom Polákom. Je tam konštatované, že mesto vlastne odpredáva 

pozemok na splátky s tým, že posledná splátka je splatná do konca roka 2018, ale vklad bol už 

povolený. Je to v poriadku? Pretože je tu konštatované, že keby sa omeškal alebo by tam bol 

problém s tým splácaním tých termínov, tak odstupujeme od zmluvy. 

P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Čo sa týka vkladu tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností je taký stav možný. Keď sme sa rozprávali o tom, že akým spôsobom ochrániť 

ten majetok mesta, tak prišli sme k záveru, že je potrebné, tú našu pohľadávku nejakým 

spôsobom mať zabezpečenú a preto lehota zaplatenia tej kúpnej ceny je zabezpečené aj 

ručiteľským záväzkom aj uznaním dlhu tým dlžníkom. Vyplýva z toho, že v prípade, keď 

dlžník tú sumu neuhradil riadne a včas, uhradí to za neho ručiteľ v celom rozsahu tak, ako je 

dohodnuté v zmluve. 

P. Vyletelová: Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že nikto sa zatiaľ neprihlásil do 

diskusie, diskusiu končím, navrhujem uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

Správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 

19/01/J/2/b. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Hlasuje 27 poslancov. Správa hlavnej kontrolórky bola prijatá a schválená.  

Uznesenie č. 605: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

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:21        za:21         proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov: 25 

 

4.1 Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 05.12.2017 

4.2 Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 14.11.2017  

P. Grimm, primátor mesta: Ďalej pokračujeme bodom 4.1 a 4.2. Bod 4.1 sú Uznesenia prijaté 

na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, tá bola 05.12.2017 a bod 4.2 Uznesenia prijaté na 19. 

riadnom zasadnutí MsZ, ktoré bolo 14.11.2017. Za tieto uznesenia budeme hlasovať 

spoločne. Predtým ešte otváram diskusiu. Končím diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie po 1. Uznesenia prijaté na 6. riadnom 

zasadnutí MsR zo dňa 5. decembra 2017 a po 2. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí 

MsZ v Senici zo dňa 14. novembra 2017. Môžete hlasovať. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo zobraté na vedomie. 

Uznesenie č. 606: 
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MsZ v Senici  

b e r i e    na    v e d o m i e 
1. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 5. decembra 2017. 

2. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 14. novembra 2017. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:20    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

5.1 Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 5.1. Je to návrh na doplnenie Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi. Tento návrh vypracovala pani Ing. Tomešová, mestská rada odporučila toto VZN 

mestskému zastupiteľstvu schváliť. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia, pani Krištofová zaujala k tomu stanovisko. 

P. Krištofová: Komisia odporučila schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Odporučila ho schváliť, otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím 

diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh uznesenia mestské zastupiteľstvo schválilo. 

Uznesenie č. 607: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Doplnenie VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21      za:21         proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25 

 

5.2 Dodatok VZN č. 3A - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2018 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 5.2 je návrh VZN č. 3A – je to miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. Opäť tento návrh vypracovala 

pani Ing. Tomešová. Mestská rada v Senici odporúča návrh VZN mestskému zastupiteľstvu 

schváliť. Požiadam pani Krištofovú, komisia pre ochranu. 

P. Krištofová: Komisia odporúča schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pani 

Vyletelová. 

P. Vyletelová: My sme tento návrh mali aj na finančnej komisii. Finančná komisia taktiež 

odporúča schváliť tento návrh, ale s pripomienkou zlepšiť propagáciu na separovanie odpadu 

a čo sa týka drobného stavebného odpadu, odporúčame efektívnejšie vyberanie tohto 

poplatku, aby sa vymyslel iný spôsob, lebo je to dosť nákladné. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem za pripomienky. Končím diskusiu, predkladám návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN číslo 3A o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018. Môžete sa prihlásiť na 

hlasovanie. 

Hlasovanie: 18 bolo za, 2 sa zdržali, 1 bol proti, uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 608: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 3A – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:18        proti:1           zdržal sa:2              počet poslancov: 25 

 

6. Dodatok VZN č. 49 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení na území mesta Senica 
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P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 6 je dodatok VZN č. 49 o určení výšky finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa, teda žiaka škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Senica. Návrh vypracovala pani Ing. Výletová, mestská rada odporučila 

mestskému zastupiteľstvu tento materiál schváliť. Pani Vyletelová, finančná komisia? 

P. Vyletelová: Finančná komisia odporúča tento materiál schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Končím diskusiu. 

Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok č. 3  

k VZN č. 49 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa, resp. 

žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. Môžete sa prihlásiť na 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo tento materiál schválilo. 

Uznesenie č. 609: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 3 k VZN č.49 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22          proti:0       zdržal sa:0              počet poslancov: 25 

 

7.1 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2018, 

2019 a 2020 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 7. 1 je stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

mesta Senica na rok 2018 až 2020. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Končím diskusiu, 

predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie stanovisko 

hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2018 až 2020. Môžete sa 

prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Zaprezentovalo sa 27 poslancov. Návrh uznesenia bol zobratý na vedomie. 

Uznesenie č. 610: 

MsZ v Senici 

b e r i e    na    v e d o m i e 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2018 – 2020. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov: 25 

 

7.2 Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2018, 2019 a 2020 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 7.2. Požiadam vedúceho finančného oddelenia, pána  

Ing. Mozoliča, keby išiel k mikrofónu. Je to návrh rozpočtu mesta, organizácií v jeho riadení, 

na roky 2018 až 2020, návrh programového rozpočtu a programu mesta na roky 2018 až 

2020. Návrh vypracoval pán Ing. Róbert Mozolič, mestská rada odporúča mestskému 

zastupiteľstvu návrh rozpočtu na budúci rok schváliť. Pani Vyletelová, finančná komisia mala 

aké stanovisko? 

P. Vyletelová: Finančná komisia tento predložený materiál odsúhlasila a odporúča na 

schválenie. 

P. Grimm, primátor mesta: Kým prejdeme ešte k diskusii, vysvetleniu a oboznámeniu aj 

občanov, čo sa všetko pripravuje a finančne ako to bude podložené pre budúci rok. Chcem 

povedať, že na týchto prácach, na príprave rozpočtu sa začalo už koncom septembra a to 

najskôr poradami po jednotlivých oddeleniach, potom pracovnými poradami na mestskom 

úrade, ale takisto i prácou mestských výborov, mestských komisií, poslancov a samozrejme aj 

mestskej rady, takže výsledok by mal byť asi taký, že rozpočet by mal byť prebytkový so 

znížením opäť záväzkov vo výške o 30 %. Pán Mozolič. 

P. Mozolič, MsÚ: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, 

dovoľte, aby som predstavil návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2018. Pri tvorbe rozpočtu 
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sme zohľadňovali hlavne základné princípy a to ako zachovať, resp. zvýšiť rozsah 

poskytovaných služieb občanom a subjektom pôsobiacich na území mesta, ďalej zabezpečiť 

financovanie základných funkcií plnenia mesta, zachovať chod všetkých organizácií  

v pôsobnosti mesta, udržať progres vývoja finančnej stability mesta a výrazne zvýšiť 

investície do majetku mesta. Úvodom by som vám priblížil takú prognózu vývoja 

jednotlivých ukazovateľov finančnej stability. V roku 2018, i napriek tomu, že budeme čerpať 

komerčný investičný úver, sa budeme pohybovať na úrovni 24 % bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a tu by som upozornil, že maximálna hranica je 60 %. 

Záväzky po lehote splatnosti v priebehu roka znížime opäť zhruba o 200.000,00 € a mali by 

sme sa dostať na konci roka na úroveň 350.000,00 € polehotných záväzkov, a čo sa týka 

celkového dlhu mesta, i napriek spomínanému komerčnému úveru by sme sa mali dostať pod 

úroveň 6 milión EUR. Tu si vám dovoľujeme ukázať graf, ktorý zaznamenáva vývoj rozpočtu 

investičných výdavkov za posledné 4 roky, v ktorom je vidieť, že môžeme povedať, že rok 

2018 môžeme nazvať investičným rokom. Prejdime k samotnému návrhu rozpočtu. Mesto 

Senica bude v roku 2018 hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 18,3 milióna Eur. 

Hlavný dôraz sme kládli na vytvorený prebytok bežného rozpočtu, ktorý sme vytvorili na 

úrovni 1,3 milióna Eur tak, aby sme pokryli schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu 

finančných operácií a rozpočet je zostavený s celkovým prebytkom 51.078,00 €. Celkové 

príjmy mesta sú narozpočtované vo výške takmer 18,4 milióna Eur, čo je zhruba o 2,7 milióna 

Eur viacej, ako bol zostavený rozpočet na rok 2017. Čo sa týka jednotlivých úrovní príjmovej 

časti rozpočtu, tak bežné príjmy sme zostavili s rozpočtom 16,18 milióna Eur. Na 

jednotlivých úrovniach si môžeme porovnať roky zostavenia rozpočtu 17 a 18. Daňové príjmy 

sú rozpočtované so 7 % nárastom, čo sa týka výnosu podielových daní, všetky ostatné miestne 

dane a dane z nehnuteľnosti a ostatné miestne dane sú rozpočtované porovnateľne na rovnakej 

úrovni roku 2017. Čo sa týka nedaňových príjmov, tak rozpočtujeme vyššie príjmy 

o 800.000,00 € a to hlavne z dôvodu, že prišlo k zmene zákona rozpočtových pravidlách a od 

1.1.2018 sa rozpočtujú všetky príjmy škôl a školských zariadení, ktoré boli doteraz 

mimorozpočtové a tak isto rozpočtujeme vyššie transfery zo štátneho rozpočtu. Kapitálové 

príjmy mesta rozpočtujeme vo výške 896.000,00 €, z toho sú príjmy z predaja majetku 

rozpočtované na úrovni mesta Senica 572.000,00 € a kapitálové transfery zo štátneho 

rozpočtu a rozpočtu Európskej únie vo výške 324.000,00 €. Cez finančné operácie zapájame 

do rozpočtu nevyčerpané prostriedky alebo nevyčerpanú čiastku komerčného úveru z roku 

2017 na investičné akcie mesta vo výške 711.000,00 €. Môžeme prejsť k rozpočtu výdavkov 

mesta. Celkové výdavky mesta rozpočtujeme vo výške 18,35 milióna Eur. Z tohto rozpočtu, z 

týchto celkových výdavkov je zrejmé, že najväčšie výdavky idú do bežného rozpočtu a tie 

tvoria 84 % podiel z celkových výdavkov mesta. Keď si bežné výdavky rozčleníme podľa 

jednotlivých kapitol funkčnej klasifikácie, je vidieť, že najvyššie výdavky idú do vzdelávania 

a to vo výške 7,3 milióna Eur, ďalej na správu mesta vo výške 2.000.000,00 € a na športové a 

kultúrne zariadenia vo výške 1,8 milióna Eur. Prejdeme si bežné výdavky po jednotlivých 

oblastiach. V oblasti všeobecné verejné služby zabezpečíme financovanie správy mesta a 

prenesených výkonov štátnej správy v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti. Zabezpečíme 

činnosť Mestskej polície a Dobrovoľného hasičského zboru, cez ekonomickú oblasť naďalej 

budeme zamestnávať pracovníkov cez projekty s úradom práce, rozpočtujeme vyššie finančné 

prostriedky na údržbu ciest a chodníkov a spravovanie a údržbu mestského majetku. V oblasti 

ochrany životného prostredia rozpočtujeme prostriedky na zber, odvoz a likvidáciu odpadu, 

odvod dažďových vôd, čistenie miestnych komunikácií a deratizácie v meste. V oblasti 

bývania občianskej vybavenosti rozpočtujeme prostriedky na revitalizáciu a údržbu verejnej 

zelene, naďalej rozpočtujeme prostriedky na participatívny rozpočet, ďalej na prevádzku 

verejného osvetlenia a na správu mestských bytov. Cez oblasť rekreáciu a kultúru 

rozpočtujeme transfer pre Rekreačné služby mesta Senica, ďalej transfer Mestskému 
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kultúrnemu stredisku Senica, ďalej sú to rozpočtové prostriedky na organizovanie kultúrno-

spoločenských akcií mesta a podpora projektov cez Fond PRO Senica. V oblasti vzdelávania 

ide vlastne o zabezpečenie financovania všetkých škôl a školských zariadení pôsobiacich na 

území mesta a v oblasti sociálneho zabezpečenia, zabezpečujeme chod Zariadenia sociálnych 

služieb, Klub dôchodcov, opatrovateľskej služby, Nocľahárne a rozpočtujeme prostriedky na 

dávky v hmotnej núdzi. Ako som spomínal, rok 2018 môžeme nazvať investičným rokom a 

kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 1,823 milióna Eur. Podľa jednotlivých oblastí sú 

to rozpočtové prostriedky na počítačový softwar a hardwar, ďalej rozpočtové prostriedky na 

výstavbu parkovísk a to na ulici S. Jurkoviča, Hurbanova, Štefánikova, ďalej je to výstavba 

nových chodníkov v Čáčove na Hurbanovej ulici a na Horných Surovinách, rozpočtujeme 

finančné prostriedky na projektové dokumentácie a na realizáciu 2. etapy nových prístreškov 

zástaviek MHD. V oblasti ekonomickej sú to narozpočtované prostriedky na nákup 

pozemkov, na realizáciu nových detských ihrísk, rekonštrukciu Domu smútku v Čáčove a v 

roku 2018 začíname s rekonštrukciou budovy Sokolovne. Ďalej sú to finančné prostriedky na 

realizáciu a modernizáciu verejného osvetlenia, ďalej rekonštrukciu strechy a vstupu 

Mestského kultúrneho strediska. V oblasti vzdelávania rozpočtujeme 570.000,00 € pre školy a 

školské zariadenia. Najväčšie investície sú na zateplenie Materskej školy J. Kráľa, realizáciu 

spojovacej chodby na II. Základnej škole v Senici a rekonštrukcia a modernizačné práce sa 

nevyhnú ani jednej zo základných škôl na území mesta. Rozpočet finančných operácií vo 

výdavkovej časti rozpočtujeme vo výške 1,05 milióna Eur a tu rozpočtujeme na finančné 

prostriedky na splátky istín komerčných úverov, úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

splácanie finančného prenájmu a finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy Zimného 

štadióna v Senici. Čo sa týka ďalších investičných akcií, ktoré v rozpočte na rok 2018 nie sú 

zatiaľ zahrnuté, ale mesto sa nimi bude určite zaoberať v II. polroku tým, že finančné plnenie 

bude prebiehať v roku 2019. Ide o realizáciu ďalších parkovísk a to na ulici J. Kráľa 

a Jabloňovej, realizácie chodníku v Kunove, rekonštrukcia výťahov v Zariadení sociálnych 

služieb a na Mestskom úrade v Senici, ďalej sa budeme venovať rekonštrukcii Domu smútku 

v Senici. Stále hľadáme možnosti 2. etapy modernizácie verejného osvetlenia a čakáme, ako 

dopadnú podané žiadosti na projekty, čo sa týka revitalizácie vnútroblokov na S. Jurkoviča, 

rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb, cyklotrasy, bezpečnostné kamery a rekonštrukciu 

telocvične na IV. Základnej škole v Senici. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem za prezentáciu, otváram diskusiu. Pán Kalman, nech sa 

páči. 

P. Kalman: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja budem teraz prezentovať stanovisko nášho 

klubu k rozpočtu. Na začiatku mi dovoľte, aby som vyjadril našu malú nespokojnosť s tým, 

kedy sme dostali k dispozícii všetky materiály. Pre normálnych poslancov, ktorí nie sú vo 

finančnej komisii atď., sme dostali tie materiály 7 dní pred MsZ, je tých položiek strašne veľa, 

prelúskať ich je problém. My sme mali spoločné stretnutie 30. 11. kde ste nás vy  

oboznamovali s tým, čo bude v rozpočte, ale teda bez konkrétnych čísel. Finančná komisia sa 

zišla tento týždeň, v utorok pred dvoma dňami 12. 12. a akékoľvek úpravy, alebo návrhy, 

alebo zmeny sú vlastne nemožné. A poďme teraz na jednotlivé časti rozpočtu. Žijeme dobré 

časy, znovu máme ďalšieho pol milióna naviac, z podielových daní, každý rok nám to stúpa, 

takže je to vynikajúce, len ten rozpočet je postavený samozrejme tak, ako ste si ho vy 

predložili, čo teda akceptujeme, a čo je samozrejme vaše výsostné právo. My by sme mali 

možno nejaké priority iné, hneď na začiatku treba povedať, že príjmy sa zvyšujú veľmi 

razantne, napriek tomu pre občanov, teraz nehovorím o participatívnom rozpočte, ale hovorím 

o Fonde PRO Senica, zostávame stále na 60-tich tisícoch, čo je podľa nášho názoru 

mimoriadne nízka suma. Mali by sme si uvedomiť, že všetko, čo vlastne občania robia cez 

Fond PRO Senica, tak robia vo svojom voľnom čase a tie prostriedky, ktoré dostanú z mesta 

je len veľmi nízka časť z celkových nákladov, ktoré musia oni vynaložiť na tie svoje projekty. 
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Nechcem prechádzať všetky tie jednotlivé kapitoly, avšak niektoré z nich sú dosť podstatné. 

Rád by som využil teraz prvýkrát inštitút hromadnej interpelácie pani prednostka, také síce 

nepoznáme, ale na niečo nebude určite odpovedané už teraz, takže zaujíma nás odpoveď v 

kapitole 1, Oddelenie informatiky, účet 637003 propagácia, je tam 18.000,00 € na mimosúdne 

vyrovnanie. Poprosil by som, aby ste nám pripravili obšírny materiál k tomu, v rámci 

interpelácie, aby ste nám zaslali. Kapitola 03, to je verejný poriadok, tam je nárast miezd pre 

Mestskú políciu o dosť vysokú čiastku. Vy osobne ste nám povedali pán primátor, že Mestská 

polícia bude mať zvýšené mzdy o rovnakú čiastku, ako všetci ostatní, tzn. o 4,8 %. Tá suma je 

tu teda iná a chcel by som sa opýtať, vás teda, prečo? Lebo, keď sme sa na to pýtali na 

finančnej komisii, tak odpoveď bola, že je to vaša dohoda s pánom náčelníkom, tu by som vás 

poprosil potom na odpoveď. Kapitola 04, tam je cestná doprava, kde myslím, že všetci 

poslanci sa zjednotili v tom, že treba začať plošné opravy komunikácií, ale v rozpočte je len 

plus 40.000,00 € oproti roku 2017, a tie plošné opravy mali byť minimálne na 2 uliciach a to 

je Moyzesova a Továrenská. Pričom Továrenská sa stáva malým obchvatom mesta Senice, 

najmä teda pri rannej a poobednej špičke, a tá cesta je v čoraz horšom stave, je nebezpečná, 

navyše teraz je tam otvorený ten bytový dom, a je tam veľa malých detí. Tam by som poprosil 

vašu reakciu, prečo o 40.000,00 € a čo z toho bude financované. Potom je tu kapitola 06, 

verejné osvetlenie, to by som poprosil tiež, čiže to bude ako hromadná interpelácia. Vo 

verejnom osvetlení náklady na energie sú kalkulované vo výške 190.000,00 €. V roku 2017 to 

bolo 230.000,00 €. Ako sme sa dozvedeli, tak mesto spoločne s príspevkovými organizáciami 

a školami vyrokovalo novú zmluvu, kde s novým dodávateľom energií budeme mať oveľa 

priaznivejšie ceny, tzn. -20 % oproti predchádzajúcim rokom, napriek tomu, ak by sme teda 

zakalkulovali toto zníženie, tak budeme platiť na úplne rovnakej úrovni, ako v minulých 

rokoch, to verejné osvetlenie, pričom tu viackrát bolo deklarované, že po rekonštrukcii 

osvetlenia bude úprava 60.000,00 €. Teda odkedy je to osvetlenie zrekonštruované. Nie je 

deklarované, že kde je tých 60.000,00 €. Je to asi nejaké ťažké vysvetlenie, lebo znovu sme to 

nedostali na finančnej komisii. Poprosím vás, pripravte nám k tomu nejaký materiál, že kde 

bude zdôvodnené, že kde sa vlastne tie peniaze podeli. Obidva kluby, myslím, svorne 

prezentovali, aby sme mali v rozpočte na tento rok štúdiu statickej a dynamickej dopravy, aby 

sme sa rozhodli, že čo teda mesto, ako by sa malo hýbať v budúcnosti, pri parkoviskách, 

prípadne pri toku dopravy. Podľa informácií, ktoré máme, nie je tá štúdia v rozpočte. Chceme 

sa opýtať, že prečo tam nie je? A v časti kapitálových výdavkov, tá je veľmi atomizovaná, 

chýba nám tam, viacej sa zamerať na nejaké celky a nerozpracovať príliš veľa malých vecí, 

ale chápem, že každý chceme, aby niečo bolo spravené, aj tomu pohľadu rozumiem, napriek 

tomu sa chcem opýtať na kapitolu 490, časť 711, nákup pozemkov, prečo je tam len 

50.000,00 €? Rozprávali sme sa o tom aj na našej porade, keď sme mali spolu koncom 

minulého mesiaca. Pán primátor, bavili sme sa o tom na finančnej komisii a tých 50.000,00 € 

je veľmi málo. Stále bojujeme s tým, že nemáme vykúpené pozemky pod cyklotrasou a 

myslím, že ste prisľúbili, že tam bude viacej peňazí, napriek tomu je tam len 50.000,00 € a čo 

sa týka celkového rozpočtu, napriek našim rôznym pohľadom, ktoré ani u nás nie sú 

samozrejme jednotné, tento rozpočet podporíme, ale žiadame vás, aby ste zareagovali na tie 

otázky, ktoré sme teraz mali, prípadne ak je to veľmi komplikované, čo napr. v tých 2 bodoch 

chápeme, že je, tak aby ste nám predložili písomný materiál do budúceho zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujeme za pripomienky. Pán Mozolič, chcete teraz 

reagovať na niektoré veci? 

P. Mozolič, MsÚ: K niektorým bodom sa vieme vyjadriť aj okamžite. 

P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči. 

P. Mozolič, MsÚ: Čo sa týka údržby miestnych komunikácií, rozpočtujeme na rok 2018 

280.000,00 €, na rok 2017 bolo rozpočtovaných 240.000,00 € je tam nárast o 40.000,00 €. Čo 
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sa týka rozpočtu na tento rok 2017, na údržbe bolo rozpočtovaných 240.000,00 €, ale z toho 

bolo zhruba 80.000,00 € záväzkov. Tieto záväzky máme vysporiadané, takže ten nárast, 

medziročný, nie je len o 40.000,00 € ale o 120.000,00 €. Pri debatách a pri tvorbe rozpočtu, 

pri tejto položke, sme sa aj rozprávali s vedúcim výstavby, že naozaj prioritné budú údržby 

chodníkov a údržba Moyzesovej ulice a Továrenskej ul., ako ste spomínali, ako boli aj určité 

interpelácie z mestských výborov. Čo sa týka štúdie, my rozpočtujeme zhruba 30.000,00 € na 

projektové dokumentácie, tak myslím, že máme vytvorený priestor, aby sme vypracovali 

požadovanú štúdiu. A čo sa týka výkupu pozemkov, tak na položke 711, je 50.000,00 €, ale je 

tam ďalšia položka na výkup alebo na doplatenie kúpnej ceny pri výmene pozemkov 

s Rekreačnými službami. V momentálnom období, ale prichádzajú do úvahy iné alternatívy 

nového objektu pre Dobrovoľný hasičský zbor, tak vyzerá, že celých 151.000,00 € zostane na 

výkup pozemkov. 

P. Grimm, primátor mesta: Môžem len doplniť k tomuto, že som pred zastupiteľstvom 

telefonoval s Ministerstvom vnútra, s pani Boďovou, je potvrdené, že príde, pripravia 

materiály k výmene budovy Okresného úradu, teda časti klientskeho centra, za budovu 

Hasičskej zbrojnice na Hurbanovej ulici a súčasne aj mesto by získalo tanečnú sálu S, čiže čo 

povedal pán Mozolič, ostanú nám peniaze. Teraz PRO Senica, ešte chcem povedať, je tam 

60.000,00 €, ale nesmieme zabúdať, že v rozpočte máme 150.000,00 € na podporu 

futbalového oddielu, tzn. že 210.000,00 € v podstate by išlo na PRO Senica, než sme to 

rozdelili, už popredu. Pán Džačovský, nech sa páči. 

P. Džačovský: Ja som mal teda pripomienku, čo sa týka tých investícií. Čo sa týka údržby 

majetku, na to, že sú tie dobré roky, tak naozaj na údržbu majetku ide veľmi málo finančných 

prostriedkov, čo tu máme 200.000,00 €. Taktiež, čo sa týka nákupu taktiež som mal 

pripomienku, čo sa týka 50.000,00 € je extrémne málo na výkup pozemkov, ale to, čo ste nám 

teraz pán primátor povedal, v podstate nám hovoríte, že tento materiál je neaktuálny, pretože 

včera ste inak tvrdili, že s pani Boďovou už nekomunikujete, teraz hovoríte, že ste s ňou 

telefonoval, ale nevadí... 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský, faktická. Ja som včera povedal, že s ňou budem 

komunikovať, že ešte majú dneska generálnu poradu. Nevymýšľajte si!  

P. Džačovský: Povedali ste, že to bude riešiť pani doktorka Olejárová s ich právničkou, že už 

to ide mimo vás. 

P. Grimm, primátor mesta: Pani Boďová je šéfkou pani Tóth, ktorá to má na starosti.  

P. Džačovský: Práve preto na to upozorňujem, že niečo sa povie včera, dneska to neplatí, tzn. 

čo sa týka toho rozpočtu, naozaj tých možností pripomienok zo strany poslancov sú 

minimálne, taktiež, čo sa týka aj navýšenia. Nikde v tých materiáloch nie je napísané, z akého 

dôvodu, prečo sa navyšuje, áno? Čo sa týka napr. Mestskej polície, vy sám ste povedal 30. 11. 

„Mestskej polícii budeme navyšovať len 4,8 %“. Bez akéhokoľvek zdôvodnenia tu máme 

viacej, nevadí, ja som ochotný to akceptovať, len bolo by vhodné viacej komunikovať aj 

s poslancami, a nielen im to predložiť. Čo sa týka napr. Kultúrneho strediska, taktiež je tam 

navýšenie, je to v podstate o jednu tretinu viacej za 3 roky, ako mali pôvodne, neviem, či 

všetci občania nejakým spôsobom zaznamenali také zásadné zmeny v rámci kultúry, keďže 

dostanú teraz o 100.000,00 € viacej na rok na svoju činnosť, ale čo sa týka napr. tých 

finančných prostriedkov, poprosil by som fotografiu. Ja tam mám urobenú fotografiu, kde je 

cyklotrasa. V apríli tohto roku, resp. v máji tohto roku bola cyklotrasa zablokovaná. 

Znázornené zeleným je to, čo mesto má vykúpené, oranžovým tam, kde v podstate má nejaký 

podiel a červené, kde nemá vôbec žiadny podiel, tzn. toto je len časť cyklotrasy od IBV 

Mlyny po ihrisko v Kunove, kde tých vlastníkov je asi 40, ktorých treba osloviť, treba tie 

pozemky doriešiť, vykúpiť a sám pán primátor ste prezentovali, že na 1 tú časť je zhruba 

vyhradených 35.000,00 € tzn., ak chceme doriešiť tú cyklotrasu, tak tých finančných 

prostriedkov len na cyklotrase potrebujeme viacej. Samozrejme, tých pozemkov je extrémne 
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viacej a je potrebné tých peňazí viacej, preto by bolo možno vhodné to naozaj, pokiaľ pôjdu 

finančné prostriedky, z akýchkoľvek kapitálových príjmov, aby to nebolo prerozdeľované 

medzi jednotlivé kapitoly, ale na nákup majetku, aby sme tieto veci dokázali mať papierovo  

v poriadku, pretože modrým je tam ešte Slovenská republika a je potrebné tie finančné 

prostriedky, pretože teraz, ako bolo prezentované, tak cyklotrasu oficiálne nemáme, papierovo 

neexistuje, reálne tam je vybudovaná, ale mesto nie je vysporiadané s vlastníkmi pozemkov. 

Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pani Halašová , nech sa páči. 

P. Halašová: Ja som sa chcela spýtať, bolo mi povedané začiatkom roka, že uplynie 5 rokov 

od toho, čo sa nemôže námestie opravovať, v ktorej kapitole, či je zahrnutá, na budúci rok, 

oprava námestia, tej dlažby, čo sa tak strašne šmýka cez zimu? 

P. Mozolič, MsÚ: Z údržby komunikácií. 

P. Halašová: Z údržby komunikácií? Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova, nech sa páči. 

P. Sova: Ja by som ešte doplnil nejaké veci. Chcem sa spýtať, pani kontrolórka v tom svojom 

stanovisku konštatovala, že navrhuje, aby realizácia financovanie rekonštrukcie strechy bolo 

realizované ako kapitálový výdavok k zmene a na účet mesta. Chcem sa spýtať, nebolo to 

akceptované, lebo v tom rozpočte to je v inej kapitole, pani kontrolórka, je to tak správne? 

Môžete to tak byť, alebo v budúcnosti mesto zvažuje, že pôjde týmto smerom, alebo stále 

donekonečna budeme navyšovať základné imanie Rekreačným službám Senica?  

P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Ja som v tomto stanovisku ten svoj názor oprela  

o tú skutočnosť, že na finančné prostriedky na opravu strechy máme naplánované z toho 

úveru, ktorý  si berieme. Vzhľadom k tomu je tam zmluva o poskytnutí tých finančných 

prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že tieto návratné finančné prostriedky nemôžu byť použité 

na navyšovanie základného imania, podľa mňa ten spôsob nie je správny, ja som tam preto 

dala, že navrhujem, aby zastupiteľstvo akceptovalo toto moje stanovisko, aby sa tie výdavky 

presunuli do tých výdavkov kapitálových. A vy ste to teraz v rámci toho môjho stanoviska, 

teda odsúhlasili, že nemáte pripomienky a v prípade, ak by tá oprava strechy mala byť 

financovaná z tých peňazí, ktoré my máme z úveru, nemôže to byť realizované spôsobom 

navýšenia základného imania Rekreačným službám Senica. 

P. Sova: Teraz sa pýtam ekonóma, ako to bude financované, akým spôsobom? 

P. Mozolič, MsÚ: Doplním informáciu. Pani kontrolórka vypracovala jej stanovisko na 

základe vypracovaného návrhu. My sme sa pred mestským zastupiteľstvom na túto tému 

rozprávali, dospeli sme k názoru, že budeme to financovať cez kapitálové výdavky mesta. 

Teraz je momentálne dôležité len aby sa v rozpočte, táto čiastka 160.000,00 € schválila, a ja 

už v priebehu roka len z tejto časti finančných operácií preklasifikujem tieto výdavky do 

kapitálových výdavkov, presunom. Ale budú financované z kapitálových výdavkov mesta. 

P. Sova: A teraz sa to nedá spraviť hneď, aby sme to už schválili s tým? 

P. Mozolič, MsÚ: Môžeme. 

P. Sova: Aby bolo to stanovisko akceptované? 

P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Ja by som navrhovala, aby sa tá úprava rozpočtu 

urobila teraz, pretože v tom prípade, ak by to nebolo urobené teraz, by mohlo prísť k tomu, že 

neboli dodržané pravidlá rozpočtovania a tam by sme sa mohli vystaviť až riziku pokuty za 

to, že sme nedodržali tento systém, tak, ako vyplýva z toho v § 17 ods. 2, ako som vám 

uviedla, teda zákona o rozpočtových pravidlách, ako som vám uviedla vo svojom stanovisku, 

takže myslím si, že by malo byť z hľadiska nášho urobená tá zmena a presunúť tieto výdavky 

nie na obstaranie, navyšovanie základného imania, ale ako kapitálový výdavok. 

P. Sova: Dobre, takže ja dávam teda návrh, aby sa to zmenilo v tom rozpočte, to je 1. vec. 2. 

vec ešte. Všimol som si, že sa kupovali nejaké servery, a stále sa tu bavíme o tom, že 

nefunguje elektronická komunikácia mesta s občanmi. Kedy a v akom horizonte chce mesto 
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zabezpečiť, aby občania mohli komunikovať elektronicky, podávať daňové priznania k dani  

z nehnuteľnosti a ostatné veci, pretože je to vec, ktorú stále tlačíme pred sebou a stále sa 

hovorí, že nie sú na to peniaze, a či sa do budúcna počíta s tým, že konečne už k tomu 

pristúpime. Myslím, že v tých väčších mestách je to už bežná záležitosť, ale u nás to je stále 

nejaký problém? To je ďalšia otázka, prosím odpoveď. 

P. Grimm, primátor mesta: Môžeme hneď na túto otázku pán Sova, odpovedať. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Dieneš, nech sa páči. 

P. Dieneš, MsÚ: Dobrý deň. Takže toto je otázka, by som povedal, do budúcna, stále sa to 

rieši. To, že počúvate všade z televízie, že už je to hotové, tak ono to nie je vcelku pravda, 

pretože my sa musíme najprv naintegrovať na NASES. Celkovo by som povedal, že 

meškáme. Tie servery sú naozaj pripravené na to, že my teraz vieme pripraviť ďalšie 

testovacie servery, produkčné servery, servery pre spoluprácu s NASES-om, a teda 

komunikáciu a keď bude slovensko.sk, fungovať tak, ako má, tak aj my sa potom môžeme 

naintegrovať a celé toto by malo prísť v priebehu budúceho roka. Ďakujem. 

P. Sova: Takže chápeme to tak, že my sme nachystaní, áno? Že vlastne problém je niekde 

v medzičlánku, áno? 

P. Dieneš, MsÚ: My sme nachystaní, ale my nemôžeme urobiť niečo navyše, nad štát. 

P. Sova: Dobre, ďakujem. Ešte 3. Otázku. Všimol som si, že je tam vyčlenené v kapitálových 

výdavkoch hokejbalové ihrisko I. Základná škola, Senica. Ja som sa na to pýtal, sa mi zdá, že 

v septembri. Tam už nejaké investície boli a bolo mi povedané, že by to už malo nejakým 

spôsobom fungovať to hokejbalové ihrisko, že bude spravený nejaký rozpis, kto, kedy, za 

akých podmienok tam môže prísť hrať a teraz vidím zasa, že 37.000,00 €. To sa plánuje 

prerobiť úplne komplet nové, alebo, čo sa tým myslí? 

P. Grimm, primátor mesta: Vysvetlí vám to pani Ing. Výletová. 

P. Výletová, MsÚ: Dobrý deň, tam v podstate bola podpísaná zmluva s tým, že bola 

vysúťažená a bude financovaná z rozpočtu roku 2017 a 2018. Hokejbalové ihrisko nie je 

dokončené, je to v štádiu ešte výstavby a bude dokončené v jarných mesiacoch. 

P. Sova: Ale už sme sa o tom bavili na zastupiteľstve, mne sa zdá, že už by malo fungovať 

každú chvíľu, a to som sa pýtal v septembri. 

P. Výletová, MsÚ: Tá vrchná vrstva, ktorá bola, tak bola urobená s tým spodkom, ktorý je iba 

vhodný do interiéru a nie do exteriéru, takže v podstate musí dôjsť k odstráneniu tej vrchnej 

vrstvy a urobiť nový asfaltový povrch, ktorý bude vhodný. Tak bola postavená aj zmluva, že 

to bude financované až z rozpočtu roku 2017 a 2018. Preto je tá suma, tých 37.000,00 € na 

dofinancovanie. 

P. Sova: Ďakujem. Ešte posledná otázka na pána primátora. 2 - krát ste tu mali otázku na tú 

políciu, ani raz ste neodpovedal. Dostaneme odpoveď, alebo nie? 

P. Grimm, primátor mesta: Dostanete odpoveď tak, ako to žiadal pán Kalman.  

P. Sova: Písomne, áno? 

P. Grimm, primátor mesta: Áno. 

P. Sova: Ďakujem.  

P. Grimm, primátor mesta: Ďalej, nech sa páči. 

P. Lidaj: Ďakujem pekne za slovo. Pán ekonóm, nevšimol som si úplne, či v tých plánovaných 

investíciách je aj plánovaná výstavba toho parkoviska na ulici S. Jurkoviča. 

P. Mozolič, MsÚ: Áno, je to naplánované v roku 2018.  

P. Lidaj: Super, ďakujem veľmi pekne. A potom by som sa chcel ešte spýtať, videl som tam, 

že je plánovaná investícia škôlky na J. Kráľa. Je to vynikajúce, určite treba tie škôlky 

postupne opraviť, tak ako aj na Kolónii, tak ako aj na starom sídlisku tento rok, ale chcel som 

poprosiť, kedy sme skúsili, tá škôlka na ul. J. Kráľa mala byť, povedzme, zrealizovaná z 

nejakého projektu, nevyšlo to, ale keby sme skúsili rozmýšľať aj nad škôlkou na  

L. Novomeského, keďže je to najväčšia naša škôlka, povedzme pri zateplení by došlo naozaj 
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k výrazným energetickým úsporám, dať to niekde do nejakej rezervy. 

P. Mozolič, MsÚ: Myslím, že aj Akčný plán mesta hovorí o tom, že v roku 2019 by malo 

prísť k realizácii. 

P. Lidaj: Super, ďakujem pekne. 

P. Grimm, primátor mesta: Ešte k parkovisku S. Jurkoviča, takisto z posledných dní mám 

informáciu, že zmluva je už na ministerstve financií,  že im to kúpime za 500,00 €, takže už 

by to malo každú chvíľu byť tu a istotne sa čoskoro do toho pustíme. Pán Lackovič. 

P. Lackovič: Ďakujem za slovo. Na mestskej rade, prišlo k zhode, že tam bude budované 

verejné osvetlenie, na Železničnej 325 a 427, to sú vojenské bytovky. Ja som to našiel teda 

v Akčnom pláne, ale nenašiel som to v rozpočte, tak sa chcem spýtať, že kde to tam je 

schované? Ďakujem. 

P. Mozolič, MsÚ: Zatiaľ návrh rozpočtu rozpráva len o realizácii nového verejného osvetlenia 

časti kasární na Železničnej ulici a modernizáciu v Čáčove s tým, že kapitálové investície sú 

rozpočtované vo výške takmer 2.000.000,00 € s tým, že každá táto investícia bude prechádzať 

verejným obstarávaním, príde k úspore finančných prostriedkov, z praxe máme reálne čísla 

zhruba 10 až 15 % je úspora, takže vieme v priebehu roka zakomponovať do rozpočtu aj tú 

Železničnú ulicu. 

P. Lackovič: Takže môžeme počítať s tým, že to tam bude? 

P. Mozolič, MsÚ: Áno. Rozpočet je živý dokument, takže my s ním môžeme pracovať 

v priebehu celého roka. 

P. Lackovič: Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Oddelenie výstavby to tam má poznačené, že to má spraviť. Pani 

Vyletelová.  

P. Vyletelová: Ja by som chcela poprosiť o vyjadrenie vedúceho stavebného oddelenia 

ohľadom tej opravy alebo rekonštrukcie Moyzesovej ulice, ona priamo spomínaná nie je, ale 

prisľúbil aj na mestskej rade, že je s tým počítané, že keby bližšie povedal, že akým 

spôsobom, lebo aj na finančnej komisii, vzhľadom na ten nárast, tých prostriedkov, bola 

pochybnosť, že či tá ulica bude robená ako celok, čiže, vyfrézovaná, alebo či to bude len ako 

plátanie. Myslíme si, že keby to bolo robené komplet, tzn. cesta aj chodníky, ktoré sú tam 

rozbité, že by to bolo určite lacnejšie, ako k tejto etape urobiť cestu a potom niekedy 

chodníky, alebo chodníky len látať, takže keby mi k tomu bližšie povedal, akým spôsobom tá 

Moyzesova ulica je chystaná na opravu alebo rekonštrukciu? 

P. Šteffek, MsÚ: Rekonštrukcia cesty bude riešená komplexne, tzn. že to bude od križovatky 

J. Kráľa, až po ulicu Komenského, súvisle bude vyfrézovaná, budú opravené prepadliny, 

ktoré sú tam, opravené ústie, proste nerovnosti, ktoré sú v ceste teraz zjavné a bude natiahnutý 

nový asfaltový koberec. Súbežne potom by sme v rámci údržby spravili úpravu chodníkov. 

P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči, pán Hutta. 

P. Hutta: Pán primátor, ja by som sa chcel vyjadriť za náš spoločný poslanecký klub, 

naposledy sme sedeli včera spoločne s tebou, spoločne s pani poslankyňou z 2. klubu, dávali 

sme pripomienky k rozpočtu aj minulý rok, to znamená chceli by sme sa vyjadrovať aj ďalej, 

pripomienkami, aj čo sa týka rozpočtu pre budúci rok. Myslím, že už ideme do takých 

podrobností, ktoré riešia niektorí poslanci, v podstate zbytočne, môžu ich riešiť celý rok, 

lampy, dlažba, osvetlenie, ako povedal pán hlavný ekonóm, ten rozpočet je stále živý, je to 

živý dokument a nie je to nič definitívne, môžeme vstupovať do neho hocikedy, takže tak isto, 

ako povedal aj pán Kalman, tie príjmy mesta sa krásne zvyšujú, každoročne je tam 

predpoklad, že mesto bude hospodáriť s príjmami v podstate o 1,5 milióna vyššími, ako boli 

minulý rok, to znamená, že mali by sme ho odsúhlasiť, takisto aj my podporujeme 

odsúhlasenie tohto rozpočtu s tým, že budeme požadovať informácie, ktoré boli spomínané, 

ako povedal na záver hlavný ekonóm, je to živý dokument  môžeme sa mu venovať hocikedy, 

vyzveme teba alebo niekoho z mestského úradu. Všetko, ďakujem. 
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P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, ja chcem tiež povedať, že pani zástupkyňa mala v úlohe 

zapracovávať do tohto rozpočtu všetky požiadavky mestských výborov a komisií, takže oni sú 

tam. Naozaj, ide sa do detailov, ako bolo povedané, je to živý dokument, takže je to tam 

úplné. Pán inžinier, nech sa páči. 

P. Hutta: Niektoré tie požiadavky boli splnené, niektoré nesplnené, záleží na nás poslancoch, 

aby sme si to dokázali skontrolovať a odkomunikovať, prenášať požiadavky aj z mestských 

výborov, z komisií na mesto. Čo sa týka, ešte k tej PRO Senice, tých 60.000,00 € tak isto sa 

prikláňam k názoru pána Kalmana. Tých financií by tam mohlo byť samozrejme viac, ale 

nespájal by som  Fond PRO Senica s tým, čo si povedal, pán primátor, že 150.000,00 € 

budeme pomáhať futbalu, i keď je to samozrejme pomoc vítaná a dobrá, ale sú to 2 odlišné 

veci. 

P. Grimm, primátor mesta: Nesmie sa ešte zabúdať na nepriamu pomoc športu, čo sa týka 

prenájmu, či športovej haly, plavárne, z iných ďalších bezplatných prenájmov. Tak ako bolo 

povedané, je to živý dokument, ak sa bude dariť, kľudne sa to môže navýšiť. Môžem diskusiu 

ukončiť? Tak podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senci a) schvaľuje 

rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2018 s pripomienkou, ktorú 

navrhol pán Sova, s presunom finančných prostriedkov z rozpočtu výdavkových finančných 

operácií do výdavkov kapitálového rozpočtu na opravu strechy zimného štadióna b) berieme 

na vedomie viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2019 až 

2020. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Hlasovalo 23 poslancov, 23 pritom bolo za, takže rozpočet pre budúci rok má 

mesto Senica schválený. Chcem vám ešte raz všetkým poďakovať za prácu na tomto 

rozpočte, za pripomienky, a verím, že je to živý rozpočet a že prinesie prospech a rozvoj tohto 

mesta. Ďakujeme. 

Uznesenie č. 611: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2018. 
S pripomienkou presunu finančných prostriedkov na obnovu strechy zimného štadióna z rozpočtu 

výdavkov finančných operácií do výdavkov kapitálového rozpočtu. 

b/ b e r i e    na    v e d o m i e 

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2019-2020 . 
H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:23        proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25 

 

8. Akčný plán mesta Senica na roky 2018 – 2020 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 8. Je to Akčný plán mesta. Tento návrh 

vypracoval pán magister Hazucha. Mestská rada odporúča Akčný plán schváliť mestskému 

zastupiteľstvu. Chcem sa opýtať pána Čonku - Komisia pre územné plánovanie dopravy? 

P. Čonka: Naša komisia tento návrh zobrala na vedomie a odporúča na schválenie. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia, pani Krištofová. 

P. Krištofová: My sme tento program prerokovávali, ale vzhľadom na to, že sa tam nedostali 

žiadne pripomienky, čo sa týka našej komisie, tak to berieme na vedomie. 

P. Grimm, primátor mesta: Finančná komisia pani Vyletelová. 

P. Vyletelová: Finančná komisia odporúča tento materiál schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram k tomu diskusiu. Pani Halašová nech sa páči. 

P. Halašová: Na strane 3 je bod: Vypracovanie projektovej dokumentácie - bytový dom 

Železničná ulica,  nízko-štandardné byty. To sa jedná o čo? Ktorý dom? 

P. Grimm, primátor mesta: Mikrofón dáme pánovi Vartiakovi. 

P. Vartiak, MsÚ: To je predbežný zámer, ktorý je do ďalších rokov. Jedná sa o byty toho 
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nízkeho štandardu pre tých sociálne najslabších občanov, ktorí sú takí najmenej prispôsobiví 

a potrebujeme aj pre nich vyriešiť situáciu. Napr. poznáme tú bytovku pri cintoríne, ktorá 

myslím si, že nerobí dobré meno, keď tam tí neprispôsobiví občania vysedávajú a robia 

skládky. Takže tých najproblémovejších by sme chceli presunúť tam. 

P. Halašová: To je akože výstavba úplne nová? 

P. Vartiak, MsÚ: Áno, výstavba úplne nová. 

P. Halašová: Dobre, ďakujem. A ešte som sa chcela spýtať na strane 9 - Sotinský dvor, 

športové  a oddychové centrum - Štúdia a projektová dokumentácia. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Hazucha alebo pán Šteffek môže. 

P. Šteffek, MsÚ: To je v zmysle územného plánu.  Toto územie je celé plánované na športové 

aktivity alebo nejaké projekty, ktoré by sa týkali športového a kultúrneho vyžitia 

obyvateľstva. 

P. Halašová: To sa myslí ten priestor za Poliklinikou ? 

P. Šteffek, MsÚ: Áno, to je od Polikliniky po Rovenskú ulicu.  

P. Halašová: Dobre ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Pastucha. 

P. Pastucha: Ďakujem pani Halašovej, že dnes otvorila túto tému. Včera na mestskom výbore 

sme sa o tom rozprávali. Ja by som sa len chcel konkrétnejšie spýtať, že kde, v ktorom 

priestore budú tie bytovky? A či je to naozaj vhodné miesto vôbec? Neverím tomu, že tam tí 

občania budú uspokojení potom.  Ja len upozorňujem, že ohlasy včera neboli pozitívne.  

P. Grimm, primátor mesta: Jedná sa v podstate o také byty ako máme na Štefánikovej ulici. 

P. Pastucha: Ja rozumiem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pre týchto ľudí predsa nebudeme takéto domy chystať niekde tu  

v strede mesta. 

P. Pastucha: Nepovedal som stred mesta. 

P. Grimm, primátor mesta: Navyše od starého sídliska je to strašne ďaleko. 

P. Pastucha: Od starého sídliska možno, ale od Železničnej ulice nie. 

P. Grimm, primátor mesta: Keď sa to bude všetko chystať budete celkom spokojní. Pán 

Džačovský. 

P. Džačovský: Ja by som sa k Akčnému plánu opýtal. Je naplánované, alebo bolo 

prezentované, že budú nejaké výbehy pre psov niečo takéhoto. Nenašiel som to. Čo sa týka  

ďalšieho bodu. Stále sa v minulosti rozprávalo o osvetlení cyklotrasy, že je to nebezpečné. 

Nejakým spôsobom som to tu nezaregistroval. Možno som to niekde prehliadol, neviem. Ale 

chcem sa ešte opýtať, či je tu ďalšie parkovisko na ulici S. Jurkoviča, keďže Mestská polícia 

sama konštatovala vo svojej správe, že zhruba v Sotinej 70 áut každú noc parkuje mimo 

vyznačeného priestoru, tak určite aktivitu vítam. Len, keď som sa pýtal, tak neviem, kde to 

presne má byť alebo akým spôsobom lebo je tam napísané oproti 1203, ale neviem k tomu 

viacej, ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Mesto už má výbeh pre psov dlhé roky. Je to práve pritom splave. 

Má to na starosti referát oddelenia výstavby, aby sa to obnovilo a zmodernizovalo. 

P. Džačovský: Ja som sa na to pýtal kvôli tomu, že nám bolo prezentované, že Akčný plán je 

kvôli tomu dobrý, že je potrebné to tam mať, lebo tu prebieha hodnotenie a na základe toho je 

mesto nejakým spôsobom vyhodnocované, tak pokiaľ sa to plánuje a bude sa to robiť tak si 

myslím, že by to tam malo byť. 

P. Grimm, primátor mesta: Môžeme to doplniť, ale to sa nebude stavať nové to už stojí. Tam 

sa dajú dve preliezky, natrie sa to farbou trocha, opraví plot a potom to bude fungovať. Pán 

Šteffek ešte na to parkovisko. 

P. Šteffek, MsÚ: Ja k tomu parkovisku. To je myslené v priestore rovnobežne s ulicou  

S. Jurkoviča. Je to medzi tými záhradkami a komunikáciou. V podstate tam by sa vchádzalo 

jedným vjazdom eventuálne výjazdom. Pri zachovaní tej zelene, ktorá tam existuje a bolo by 
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to v tom priestore. 

P. Džačovský: Ja sa chcem len spýtať kvôli tomu, že je tam relatívne veľa stromov tak preto 

som sa spýtal ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Takže môžem končiť diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Akčný plán mesta Senica na roky 2018- 2020. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo tento materiál schválilo. 

Uznesenie č. 612: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Akčný plán mesta Senica na roky  2018-2020. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22        proti:0          zdržal sa:1              počet poslancov: 25 

 

9.1 Dispozície s majetkom - OVS chaty RO Kunov 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 9/1 požiadam pani inžinierku Olejárovú a vás, 

aby ste si pripravili materiál 9/1. Po 1. je to návrh na zrušenie uznesenia č. 17/2017/490. 

A potom po 2. schválenie spôsobu odpredaja budov v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. 

Tento materiál vypracovalo majetkovo-právne oddelenie, mestská rada ho odporúča schváliť. 

Podnikateľská komisia, pán Sova. 

P. Sova: My sme mali komisiu minulý týždeň v stredu a viac-menej všetky body, ktoré tu sú 

predložené naša komisia schválila a odporučila tiež na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. 

Podávam návrh na uznesenie: Po 1. Mestské zastupiteľstvo v Senici ruší uznesenie číslo 

17/2017/490 prijaté na 17. mestskom zastupiteľstve zo dňa 29. júna 2017 a to z toho dôvodu, 

že schvaľujeme nové sumy. Po 2. schvaľuje mestské zastupiteľstvo odpredaj nehnuteľností 

evidovaných na liste vlastníctva číslo 731, katastrálne územie Kunov - podľa predloženého 

návrhu, formou obchodnej verejnej súťaže, tiež podľa predloženého návrhu, písmen a - j. 

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo tento materiál schválilo. 

Uznesenie č. 613: 

MsZ v Senici 

1/ r u š í  

uznesenie č. 17/2017/490 prijaté na 17. MsZ konanom dňa 29.06.2017 

2/ 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 m
2
 

- 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 m
2
 

- budova so  súp. číslom 619 – doškoľovacie 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 m
2
 

     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 
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pozemku reg. CKN parc.č. 698 a  pozemok reg. CKN parc.č. 698, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m
2
, 

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 m
2
, 

budova so  súp. číslom 619 – doškoľovacie 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 m
2
. 

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu : 

za  rekreačnú chatu so  súp. číslom 554 a  pozemok reg. CKN parc.č. 698 najmenej    

9100 € 

            za rekreačnú chatu so  súp. číslom 555 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697 najmenej  

             9500 € 

za doškoľovacie stredisko so súp. číslom 619 a  pozemok reg. CKN parc.č. 666 

najmenej 188 500 €. 

c) Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku: 

- v súťaži o rekreačnú chatu so súp. číslom 554 a pozemok reg. CKN parc.č. 698         

1000 €,  slovom jedentisíc eur, 

-  v súťaži o rekreačnú chatu so  súp. číslom 555 a  pozemok reg. CKN parc.č. 697         

1000 €, slovom jedentisíc eur, 

-  v súťaži o doškoľovacie 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 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,  

               čoje povinný  víťazovi súťaže  preukázať najneskôr v deň  uzatvorenia kúpnej  

                zmluvy. 

              2) V súťaži o doškoľovacie 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 



18 

 

              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, 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:22         proti:0           zdržal sa:0              počet poslancov: 25 

 

9.2 Dispozície s majetkom - Havlíček Anton 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 9/2. Je to návrh na odpredaj budovy súpisné 

číslo 1587 a pozemkov registra CKN p. č. 3565/17 a parcelné číslo 3565/471. Mestská rada 

odporúča, schváliť tento odpredaj budovy aj s pozemkom. Pán Sova, podnikateľská? 

P. Sova: Ja som povedal, že všetky. 

P. Grimm, primátor mesta: Beriem. A pán Čonka. 

P. Čonka: Stavebná komisia neodporúča odpredaj. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Otváram diskusiu. 

P. Grimm, primátor mesta: Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici po a) schvaľuje odpredaj budovy so súpisným číslom 1587, aj 

pozemkov - podľa predloženého návrhu, žiadateľom Anton Havlíček a Andrea Havlíčková, 

obaja bytom Hviezdoslavova 470, Senica za cenu 30.000 €. Po b) schvaľuje prevod 

nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: 22 je prítomných a prezentovaných . Takže 18 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Uznesenie 

bolo schválené. 

Uznesenie č. 614: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

odpredaj budovy so  súp.č. 1587 – prevádzka herne, postavenej na pozemku reg. C KN p.č. 

3565/17, pozemku reg. C KN p.č. 3565/17, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 

55 m
2 

a  pozemku reg. CKN  p.č.3565/471, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 65 m
2
 , 

spolu vo výmere 120 m
2
 v kat. území Senica žiadateľovi: Anton Havlíček a Andrea 

Havlíčková, obaja bytom Hviezdoslavova 470/48, Senica za cenu:   

30 000 € 

b/ s c h v a ľ u j e 
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: 

Žiadateľ je nájomcom nehnuteľností od roku 2004. Objekt, pôvodne postavený ako 

prečerpávacia stanica vody žiadateľ v tom čase zrekonštruoval a zmenil účel jeho využitia so 

súhlasom vlastníka. Aktuálny stav budovy vyžaduje potrebu značnej investície za účelom  jej 

obnovy. Vynaloženie investícií na obnovu budovy mestom je neefektívne, pretože budovu 

mesto nevyužíva od roku 2004 a nemá ani naďalej  potrebu využívať  ju pre  plnenie svojich 

úloh.  Žiadateľ  hodlá budovu  obnoviť po nadobudnutí vlastníckeho práva k nej.  
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:18           proti:2        zdržal sa:2           počet poslancov: 25 

 

 



19 

 

9.3 Dispozície s majetkom - Pavol Krutý 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 9/3. Je to návrh na odpredaj časti pozemku 

registra EKN parc. č. 231/1 v katastrálnom území Kunov pánovi Krutému z dôvodu 

majetkovo-právneho usporiadania. Mestská rada odporúča schváliť, podnikateľská takisto. 

A výstavba - pán Čonka? 

P. Čonka: Naša komisia odporúča. 

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Končím diskusiu podám návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici po a) schvaľuje odpredaj časti pozemku registra EKN p. č. 231/1, 

podľa predloženého návrhu žiadateľovi pánovi Krutému, Kalinová 1255, Senica za cenu  

15,00 € za m². Po b) schvaľuje prevod nehnuteľnosti v dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 615: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku reg. E KN p.č. 231/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 

24 608 m
2
 v kat. území  Kunov, ktorá je vyznačená na GP č. 19/2017 na úpravu hranice medzi 

pozemkami p.č.749/1,8 a určenie vlastníckych práv k pozemku ako diel 1 vo výmere 37 m
2 

žiadateľovi: Bc. Pavol Krutý, Kalinová 1255/13,  Senica za cenu: 

15 €/m
2
 

b/ s c h v a ľ u j e 

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: 

Časť pozemku reg. EKN  p.č. 231/1, vyznačená na GP č. 19/2017 ako diel 1 vo výmere 37 m
2
 

tvorí v prírode so susedným pozemkom reg. CKN 749/1 vo vlastníctve žiadateľa jednotný  

oplotený  celok, vytvorený pred rokmi právnymi predchodcami  žiadateľa. Predajom dielu 1  

žiadateľovi dôjde  k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto celku a vzhľadom na výmeru 

a tvar dielu 1 je zmenšenie výmery pozemku parc. č. 231/1 vo vlastníctve mesta 

zanedbateľné.    

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21          proti:0        zdržal sa:0             počet poslancov: 25 

 

9.4 Dispozície s majetkom - MaRaS s.r.o. 

P. Grimm, primátor mesta: Ideme ďalej bod 9/4. Je to návrh na prenájom časti pozemku 

registra CKN p. č. 3093/1 v katastrálnom území Senica. Je to pre spoločnosť MaRaS s. r. o. 

Senica. Na tomto pozemku mal pán Hromek reklamné zariadenie, to predal tejto spoločnosti. 

Čiže mesto musí uzatvoriť novú nájomnú zmluvu ohľadom tohto pozemku, ale už so 

spoločnosťou MaRaS s. r. o., ktorá vlastní toto nové reklamné zariadenie. Takže otváram 

diskusiu. Na fotografii vidieť, kde to je. Je to opakovaný nájom, preto to musí schváliť 

mestské zastupiteľstvo. Mestská rada schvaľuje, podnikateľská takisto. Takže beží diskusia. 

Pán Čonka, mali ste to tiež? 

P. Čonka: My sme toto prerokovávali už dávnejšie, ale teda za týchto podmienok komisia 

teda odporúča, ale s tým aby do budúcnosti sa prehodnotil systém týchto reklamných plôch a 

v rámci znižovania vizuálneho smogu, aby už do budúcnosti sa s takýmito vecami nerátalo. A 

tobôž nie na takýchto exponovaných miestach ako je autobusová stanica a pod. 

P. Grimm, primátor mesta: Odpovie pani prednostka. 

P. Vrlová, prednostka MsÚ: My si aktuálne robíme dostupnú inventarizáciu, ktorú máme na 
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majetkovo-právnom oddelení, kde v podstate je evidencia od tých 90-tých rokov a tak isto so 

súčasným stavom nájomných zmlúv. A nakoľko došlo k zmene stavebného zákona, kde  

povoľovania alebo nahlasovanie týchto reklamných zariadení sú už 2. rok v kompetencii 

Spoločného obecného úradu ako súčasť jej stavebnej agendy, takže pripravujeme to a  

v podstate musíme začať to rokovanie a v podstate určiť ďalší postup, kde máme možnosť 

toto regulovať alebo zasiahnuť do toho. A zase sú veci, ktoré išli mimo mesta. Takže 

začíname sa tomu venovať, aby sme to nejako komplexne poriešili. Nebude to jednoduché. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Pán Džačovský. 

P. Džačovský: Ja by som len požiadal, aby do zmluvy bolo potom v rámci prenájmu 

zakomponované, že niektoré reklamy by mali byť v rámci tohto vyňaté, pretože v minulosti 

sme to práve riešili, že na tomto konkrétnom bilborde bola reklama, že prijímajú mladé 

dievčatá do určitých klubov. Myslím si, že mesto, keď dokáže toto ovplyvniť teraz 

momentálne cez nájomnú zmluvu, aby tieto veci tam neboli. Bolo by to na prospech veci. 

Ďakujem. 

P. Olejárová, MsÚ: Obsahová náplň. V súlade s dobrými mravmi.   

P. Džačovský: No táto reklama v rámci rozhlasu a retransmisie, čo je komisia, tak ona je  

v súlade s dobrými mravmi. Tam by sme mali skôr napísať, že na takéto produkty alebo 

služby by tá reklama tam byť nemala. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta. 

P. Hutta: Pani prednostka začala tú tému o tom zákone. A ja by som sa chcel opýtať či máme 

potom páky aj na správcov alebo majiteľov bytových domov? Zoberme si križovatkou hlavnú 

napr. 484 Hviezdoslavova - je to tam polepené až po tie výklady s tými reklamami. Chodníky 

sú znečistené, ale ostatné je oblepené. 

P. Grimm, primátor mesta: Požiadame ich o spoluprácu a rešpektovanie. Končím diskusiu, 

podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje: po a) prenájom časti 

o výmere 13 m² pozemku CKN p. č. 3093/1 spoločnosti MaRaS s. r. o. Hviezdoslavova v 

Senici za účelom využívania reklamného a informačné zariadenia na dobu neurčitú  

s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 365,00 € za rok. Po b) schvaľuje prenájom 

nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo schválilo tento prenájom. 

Uznesenie č. 616: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom  časti  vo výmere 13 m
2
  pozemku CKN p.č. 3093/1, druh pozemku ostatné plochy 

vo výmere 3021 m
2  

v kat. území Senica   spoločnosti: MaRaS  s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 

Senica, IČO: 48 067 989 za účelom využívania reklamného a  informačného zariadenia na 

dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 

365 €/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 osobitného zreteľa: 

Žiadateľ nadobudol reklamné a informačné  zariadenie kúpnou zmluvou  od Kristiána 

Hromeka – TRI D LAB, Hviezdoslavova 470/76,Senica, ktorému nájom pozemku na 

umiestnenie tohto zariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici uznesením číslom 

14/2016/401 dňa 15.12.2016.  Nájomný vzťah so žiadateľom za rovnakých podmienok  nie je 

v rozpore so záujmami  mesta, mesto nepotrebuje  predmetnú časť pozemku v súčasnosti na 

plnenie svojich úloh,  z nájomného vzťahu má finančný prínos a reklamné a  informačné 

zariadenia prispievajú k informovanosti obyvateľov  o podujatiach v meste. 
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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 

 

9.5 Dispozície s majetkom - Ing. Kádek Norbert 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 9/5 je to návrh na prenájom časti pozemku registra CKN 

p. č. 727/1 v Kunove, je to rekreačná oblasť, manželom Kádekovým, za účelom výstavby 

vŕtanej studne na polievanie. Mestská rada odporúčala schváliť, takisto podnikateľská 

komisia.  A výstavba, pán Čonka? 

P. Čonka: Komisia výstavby odporúča. 

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu podávam 

návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po a) schvaľuje prenájom časti vo 

výmere 1 m², žiadateľom Norbertovi Kádekovi a jeho manželke Beate Kádekovej bytom 

Hurbanova ulica, Senica za účelom realizácie vŕtanej studne na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou za cenu 0,90 centov/m² za rok. Po b) schvaľuje prenájom nehnuteľnosti 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 617: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e  

prenájom časti vo výmere 1 m
2
 pozemku reg. C KN p.č. 727/1, druh pozemku ostatné plochy  

vo výmere 42 449 m
2
 v k.ú. Kunov žiadateľom: Ing. Norbert Kádek a manželka PaedDr. 

Beata Kádeková, obaja bytom Hurbanova 486/3, 905 01 Senica za účelom realizácie vŕtanej 

studne na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:   

0,90  €/m
2
/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: 

Žiadatelia sú vlastníkmi rekreačnej chaty so  súp. číslom 592,  postavenej na pozemku reg.  

CKN p.č. 661 v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Studňa pri chate so súp.č. 592 bude 

slúžiť žiadateľom na zásobovanie vodou na polievanie zelene v okolí chaty, na ktoré 

v súčasnosti žiadatelia využívajú zdroje pitnej vody.   
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0           zdržal sa:0         počet poslancov: 25 
 

9.6 Dispozície s majetkom - ZD vecné bremeno 

P. Grimm, primátor mesta: 9/6 je to návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej Zmluve o 

zriadení vecného bremena na pozemku registra EKN p. č. 1623/31. Tu chcú elektrárne uložiť 

nové rozvody na ulici V. P. Tótha. Aby to nešlo vzduchom, ale v zemi. Takže mestská rada 

schvaľuje, podnikateľská schvaľuje. Pán Čonka? 

P. Čonka: Stavebná komisia odporúča s takou poznámkou, že bodaj by energetika chcela 

všetky vzdušné vedenia zakopať do zeme. 

P. Grimm, primátor mesta: Nech pokračujú v tom. Diskusia. Končím diskusiu. Návrh 

uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve  

o zriadení vecného bremena na pozemku registra EKN p. č. 1623/31 v prospech: 

Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava - podľa predloženého návrhu. Miestne bremeno 

bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12,00 € za každý začatý 1m² 

v rozsahu vecného bremena. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 618: 

MsZ v Senici 
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s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena na pozemku  reg. EKN 

p.č.1623/31, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 532 m
2 

v k.ú. Senica 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 bude vzťahovať na časť zaťaženej 

nehnuteľnosti v rozsahu cca 80 m v zmysle predbežného plánu na snímke z katastrálnej   

mapy. Vecné bremeno bude vyznačené v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý 

spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518  

predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby. 

Vecné bremeno uvedené v bode b/ sa bude  vzťahovať  na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za 

každý aj začatý 1 m
2
 rozsahu vecného bremena. 

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov: 25 

 

9.7 Dispozície s majetkom - Materská škola L. Novomeského 

P. Grimm, primátor mesta: 9/7 materiál,  je to návrh na zverenie majetku do správy Materská 

škola L. Novomeského, Senica. V rámci participatívneho rozpočtu sa doplnilo detské 

dopravné ihrisko o nové prvky v materskej škôlke, takže dávame im toto detské ihrisko do 

majetku. Mestská rada odporúča schváliť, podnikateľská takisto. Výstavba, mali ste to? 

P. Čonka: Nie, neprerokovali sme. 

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh znie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zverenie majetku herná zostava detské ihrisko - podľa 

predloženého návrhu v celkovej hodnote 3.437,28 € do správy subjektu Materská škola L. 

Novomeského 1209, Senica. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Zaprezentovalo sa 21 poslancov, uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 619: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku: herná zostava na detské ihrisko, ktorá obsahuje: 

- Šplhacia zostava S13 

- Pružinová hojdačka Štvorlístok H107 

 v celkovej hodnote 3 437,28 € do správy subjektu:  Materská škola, L. Novomeského 1209/2,  

905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21    za:20     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov: 25 

 

9.8 Dispozície s majetkom - Vyradenie  majetku v kasárňach 

P. Grimm, primátor mesta: 9/8 je to návrh na vyradenie majetku. Tento majetok sa nachádza v 

areáli bývalých kasární. Čiže už tam ani nie je. V podstate to bola nástupová plocha pre 

vojakov to bolo voľakedy, keď vojaci pochodovali. Takže mestská rada odporúča schváliť, 

tak isto podnikateľská. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. Návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje vyradenie majetku, ktorý sa nachádza v 

areáli bývalých kasární podľa predloženého návrhu. Zostatková cena je u každého majetku 

nulová. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 620: 

MsZ v Senici 
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s c h v a ľ u j e 

vyradenie majetku, ktorý sa nachádzal v areáli bývalých kasární: 

- Svietidlá vonkajšieho osvetlenia v nadobúdacej cene 525,76 € 

- Rozvody osvetlenia v nadobúdacej cene 1 826,46 € 

- Lapač kalu v  nadobúdacej cene  388,96 € 

Zostatková cena je u každého majetku nulová. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0       zdržal sa:0             počet poslancov: 25 

 

9.9 Dispozície s majetkom - Vyradenie detských ihrísk 

P. Grimm, primátor mesta: Máme bod 9/9. Je to návrh na vyradenie majetku zostáv detských 

ihrísk. Sú to vyradené zostavy detských ihrísk, ktoré boli úplne nefunkčné, nebezpečné, 

zastaralé a boli odvezené do zberného dvoru. Máte to aj v tej prílohe vypracované tie 

zoznamy kde sa všade nachádzali. Mestská rada v Senici odporúča schváliť tento dokument, 

takisto podnikateľská. Otváram diskusiu. Pán Hutta nech sa páči. 

P. Hutta: Pán primátor, samozrejme, že budem súhlasiť s tým všetkým, čo je tu napísané. Len 

by som mal pár pripomienok. Nie všetky tie jednotlivé prvky by sa mali nejakým spôsobom 

zrušiť, zlikvidovať, odviesť niekde, ale stálo by za úvahu aj u niektorých tých vecí, aby mohli 

byť niekde inde premiestnené. Určite by pomohli v nejakých vnútroblokoch deťom. Mám na 

mysli napr. hneď po 1. detské ihrisko pri OSBD v Senici. Tam je šmýkačka, ktorá by mohla 

byť presunutá niekde inde. Potom detské ihrisko Hurbanova, pri Teplici, tak isto nejaké 

prvky, ktoré by stáli za úvahu. Čiže nemyslím si, že všetky prvky by mali byť zlikvidované a 

niekde vyvezené, ale nejakým spôsobom ešte možno prehodnotiť a využiť na nejakom inom 

mieste. 

P. Olejárová, MsÚ: Tu ide o likvidáciu iba tých kovových častí tie, ktoré boli nebezpečné. 

P. Hutta: Len kovových.  

P. Olejárová, MsÚ: Preto je tam uvedené len časti ihrísk. 

P. Hutta: Dobre. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem pani Drinková. 

P. Drinková: Medzi domami na Sotinskej ulici, to bolo hodne využívané. A keď sa im to 

zoberie, nezostane im tam nič. Ja som mala požiadavku na mestskom výbore, aby sa dal 

opraviť basketbalový kôš. Doteraz nie je opravený. A bola tam nejaká oprava lavičky, tá bola. 

A keď sa tieto herné prvky odstránia, tak bola by som rada , keby sa nahradila aspoň nejakými 

inými. 

P. Olejárová, MsÚ: Tá zostava na Sotinskej ulici, tam bol ten nebezpečný domček. Tam bola 

úplne zničená tá šmýkačka. Bolo  to nebezpečné. 

P. Drinková: Ja viem je to nebezpečné. Keď sa im tam zoberie nebudú tam mať nič. Tak bolo 

by dobré to nahradiť. Mám to aj v návrhu mestského výboru, aby sa to potom riešilo. 

P. Olejárová, MsÚ: Dopĺňali sme tento rok a bude sa dopĺňať aj na budúci. 

P. Drinková: Dobre. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský. 

P. Džačovský: Mňa len prekvapuje, pán primátor, v podstate sú už odvezené, vyvezené, dané 

do šrotu a my teraz máme o tom hlasovať. Tak mne to príde zvláštne. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Nie, to nie je zvláštne. Jednoducho, keď je niečo treba okamžite 

spraviť a je to nebezpečné, ohrozuje sa život detí, alebo môže dôjsť k úrazu, tak treba konať 

okamžite. Môžem vás volať na každú vec a budeme tu sedávať pomaly každý týždeň.  

P. Džačovský: Ja netvrdím, že sa to nemá odstrániť. Ale pokiaľ sa to vyraďuje, tak asi by ten 

postup mal byť najprv taký, že my to schválime a potom sa to len vyvezie, áno? Teda  nie, že 

tie veci tam majú ostať, alebo majú niekoho ohrozovať. Aj keď je ten stav taký, tak myslím si, 

že mesto by malo robiť tak, aby do takéhoto stavu tie preliezky ani neprišli. To je všetko. 

Ďakujem. 
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P. Grimm, primátor mesta: My, čo sme osadili  za naše volebné obdobie, kedy tu sedíte aj vy, 

je to všetko na  poriadku. To sú veci z bývalých rokov. Pán Hutta, nech sa páči. 

P. Hutta: Ja by som nepovedal, že z bývalých rokov, ale z bývalých storočí. Pretože sú to 

úplne tie štyridsaťročné veci, ktoré už tam špatia to okolie. Konkrétne za toto, o čom sa 

bavíme, tam sme dokonca platili pokutu ŠOJ-ke a jasné, že treba to zlikvidovať. Súhlasím 

s postupom, alebo teda s návrhom konštatovaním pána Džačovského, že by sa to malo robiť 

opačne, ale niekedy sa to nedá. Treba to zlikvidovať hneď a potom to doriešiť papierovo. A 

rád poskytnem svoje možno nejaké know-how pani zástupkyni. Rád sa s ňou stretnem a mám 

ešte nejaké dokumenty, ktoré by mohla využiť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za spoluprácu. Končím teda diskusiu, podávam návrh 

na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje vyradenie majetku zostavy detských 

ihrísk  podľa predloženého návrhu. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 621: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

vyradenie majetku : 

- zostavy detských ihrísk, resp. ich častí, odstránené podľa Dôvodovej správy  k návrhu 

na odstránenie starých zariadení na detských ihriskách v meste Senica zo dňa 

09.01.2017 vypracovanej správcom detských ihrísk Mestským podnikom služieb spol. 

s r.o., ktorá je súčasťou tohto uznesenia, 

- zostava detského ihriska na Robotníckej ulici na základe návrhu Mestského podniku 

služieb, spol s r.o. zo dňa 09.10.2017, ktorý je súčasťou tohto uznesenia, 

- zostava medzi bytovými domami súp.č.1345 a 1373 na ul. Sotinská, 

- zostava medzi bytovými domami súp.č. 4 na Nám. oslobodenia a súp. č.736 na  

ul. J. Kráľa. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov: 25 

 

9.10 Dispozície s majetkom - Zelenka Milan 

P. Grimm, primátor mesta: Presunieme sa do bodu 9/10. Je to Návrh na bezodplatný prevod 

vlastníctva panelovej komunikácie a pozemku pod komunikáciou. Tu chcem len povedať k 

tomuto, že manželia Zelenkovci ponúkajú bezplatné odovzdanie pozemku pod panelovou 

cestou na ulici Kruhy v Čáčove. Cesta je klasifikovaná ako dočasná prístupová komunikácia. 

Definitívne sa dokončí až pri výstavbe budúceho obchvatu mesta Senica, pretože sa stane asi 

súčasťou budúcej výstavby križovatky, ktorá tam bude - je plánovaná. Chcem povedať, že ak 

nevyužijeme túto ponuku manželov Zelenkových  na bezplatné odovzdanie cesty i  

s pozemkom, vznikne zaujímavá situácia. Napr. ohľadom starostlivosti o údržbu tejto cesty, 

lebo je to dočasná komunikácia. Polovica cesty dnes patrí mestu a druhá Zelenkovcom. Teda 

vzniká otázka, kto sa bude starať o túto cestu, keď bude zimná údržba, oprava možných 

havárií. Po ďalšie. Pri výstavbe budúceho obchvatu v tejto časti, bude musieť mesto 

preukázať vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Čiže môže vzniknúť aj taká situácia, že 

manželia Zelenkovci si môžu začať klásť podmienky.  Hovorím, môžu.  A budúce mestské 

zastupiteľstvo bude musieť od nich odkúpiť túto cestu aj s pozemkom. Aby sa vôbec potom 

mohlo pokračovať vo výstavbe križovatky, obchvatu. Teda aby nebol postavený keď konečne 

sa to podarí  niekedy mestu. Aby obchvat bol. Aby nebol pozastavený len kvôli tomu, že 

mesto to nebude  mať vysporiadané.  A hovorím, je to stále dočasná komunikácia. Čiže 

chcem povedať, aby budúce zastupiteľstvá nám niekedy nevytýkali, že v tomto období, keď 

bolo možné zobrať do majetku mesta bezplatne pozemok, s cestou,  že sme túto ponuku 

odmietli. Pôvodne tam bola aj tak cesta, len trojmetrová;  je šesťmetrová. A kto tam vlastne aj 

ide bývať, musí počítať aj s tým teda, že bude jazdiť zatiaľ po panelovej ceste. Pani 
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Wágnerová, nech sa páči. 

P. Wágnerová: Ja keď mám byť úprimná,  ja ani neviem, aké stanovisko k tomu zaujať. Ja by 

som to nazvala, že to je výplod ostudy mesta Senica. Toto, čo vidíte to je cesta aj chodník, 

tam, keď ide auto brať smeti, tak musí cúvať. Nedajbože by sa tam niečo stalo, nejaký požiar, 

tam sa  totižto nie je kde na konci otočiť ani tam nie je priestor na otoč.  Ja vôbec sa čudujem, 

že po tej pravej strane stavebný úrad dovolil stavať tie domy.  Tam nie je priestor ani na 

chodník. Ja skutočne neviem k tomu ani zaujať stanovisko. A to, že  tam pôjde obchvat, tak 

zrejme asi tam,  kde sú tie domy asi nie. Však hádam, teda stavebný úrad povolil domy, tak 

asi tam tá cesta nepôjde.  Skutočne neviem, čo mám na toto povedať. Skúste  sa tam pozrieť. 

To je aj na chodník aj na cestu úzke.  Fakt keď tam ide brať smeti, musí cúvať. Toto bolo celé 

nedomyslené.  Že sa tam dovolili aj stavať tie domy  po tej pravej strane.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová, ale to je  všetko, čo sa tu udialo. Toto sme my 

zdedili, naše zastupiteľstvo. Toto zastupiteľstvo to nespôsobilo. To je história. Ja len 

konštatujem, z tých rozhovorov, čo mám so Slovenskou správou ciest. Ja to tlmočím. Ja 

chcem mať čisté svedomie, že som na to upozorňoval, čo sa môže prihodiť budúcim 

zastupiteľstvám jedného krásneho dňa. Preto to tlmočím.   

P. Wágnerová: Ja sa len čudujem, že ten stavebný úrad tam dovolil stavať, po tej pravej 

strane.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani Mičová, nech sa páči.  

P. Mičová: Ja by som sa chcela iba spýtať, že keď teda to dáme mestu, tak, či má mesto 

nejaký taký plán, že čo by s tým spravilo, s tou komunikáciou?  

P. Grimm, primátor mesta:  Treba ju hlavne udržiavať. To znamená, že ten občan má istotu, 

že keď tam napadne sneh, tak to bude udržované. Teraz, budete volať  pánovi Zelenkovi, že 

nech si ide odhrnúť cestu?  Čiže my to robíme pre občana. Ja skutočne tlmočím to, čo 

rozprávali na Slovenskej správe ciest. 

P. Mičová: Dobre, ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta:  Nech sa páči, pán Džačovský.  

P. Džačovský: Potom, akým spôsobom, keď na konci pán Zelenka teda predal aj ten  

posledný pozemok, je to dosť úzke a tam nie je, kde urobiť nejakú tú otočku. Aj to auto, keď 

to  odhŕňa, chodí ako chodí. To  isté pre tie kontajnery,  že je to také nedoriešené. A čo sa týka 

dočasnej cesty, tak to musí byť len tá prvá časť, áno? Ten prvý úsek, ktorý je teda 

problematický. Zbytok je časť, ktorá už bude stála a je daná. Všetci ostatní investori v Senici 

vybudujú v rámci tých cien aj komunikácie a všetko ostatné a pokiaľ viem, tak sú s tým  

uzrozumení, že jednoducho toto, pokiaľ chcú tak to odovzdajú zadarmo mestu. Týmto 

spôsobom my nepriamo podporíme, alebo zadotujeme investíciu jedného investora, keďže on 

nie je povinný vybudovať tú kvalitu  ciest akú urobia ostatní. 1. časť, ktorá je dočasná - aj keď 

dočasná môže byť aj  25 rokov, tak by aspoň tá 2. časť by mala byť dokončená a tým pádom 

by to mohlo  byť odovzdané aby to bolo aspoň trošku na poriadku. Pretože tu sa mesto naozaj 

vystavuje tomu, že investor predal pozemky, utiekol, je v Senci a nikto ho naháňať nebude  a  

zase len na mesto bude tlak: vybudujte nám  chodník, vybudujte nám cestu a všetko ostatné a  

mesto bude mať len ďalšie náklady, ktoré s tým budú. A ten, ktorý to celé alebo dosť z veľkej 

časti spôsobí, tak bude preč. A  nemusel tieto finančné prostriedky investovať.  

P. Grimm, primátor mesta:  Chcem povedať, že pán Zelenka to nespôsobil. To je  úplne od 

začiatku, keď kúpil pozemky  prvý pán Novák, to je  prvá vec. Takže treba poznať históriu 

ako to všetko bolo. A potom, ja si myslím, že občan si zaslúži  možno do budúcna opraviť aj 

túto cestu, aj rozšíriť chodník a niečo s tým spraviť. Ale v tomto prípade nemôžeme tomu 

občanovi vôbec pomôcť.  Čiže  ja vám len tlmočím to, čo mi bolo povedané na Slovenskej 

správe ciest. Hovorím, ako sa rozhodnete, tak bude. A je to vo vašich rukách. Pán Hutta nech 

sa páči. 

P. Hutta: Ak sa pozriete na ten obrázok. Tam sa dala spraviť kedysi dávno možno nejaká 
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spojnica, že Čáčovania na Bahenec by chodili po tejto strane. Ale tam sa zamedzilo všetkému. 

Tam je slepá ulica, v podstate, ani chodník, nič. Je to celé divné. A tie posledné 2 domy, ktoré 

sú tam, v podstate, vidíte, tam majú vyšliapanú cestičku, tam si asi  skracujú tí, ktorí bývajú 

na konci Bahenca. Fakt tí ľudia budú chodiť na mesto a vyžadovať od mesta tieto služby - 

chodník spravte, cestu spravte. Niekto tam zinkasoval peniaze za predaj pozemkov a mesto 

staraj sa. To som hovoril aj minule už.   

P. Grimm, primátor mesta:  Tých slepých ulíc je v Senici viacej. Takže to možno pán riaditeľ 

Technických služieb by povedal, ako to tam odhŕňajú. Nie je to prvá ulica, ktorá v Senici  je 

slepá, alebo je úzka. Nemôžeme rozprávať, že len tam je úzka. A za súčasnej situácie im nijak 

nepomôžeme. To je všetko, čo chcem povedať. Neviem, či chce ešte niekto diskutovať?  

Podávam návrh na uznesenie. Ešte pán Čonka. Komisie ešte.  

P. Čonka: Aby som prezentoval stanovisko našej komisie. My sme sa k tomu dostali už 

vlastne k hotovej veci.  Všetci vieme, že to je partizánčina. Že tam proste niekto vybudoval 

nejakú komunikáciu, ktorá nespĺňa žiadne technické parametre. Žiaden chodník, žiaden 

zelený pás na uloženie inžinierskych sietí, žiadna otoč pre vozidlá, obslužné. Za 1. za 2.  

vlastne už sa tam stavajú domy, takže to už je rozbehnutý vlak. Tým pádom naša komisia 

môže už jedine odporúčať. Ale každopádne rád by som zopakoval, čo povedal p. Džačovský, 

že vlastne ostatní developeri, keď chceli predať pozemok za trhovú cenu, keď chceli, aby to 

spĺňalo náležitosti technické, vybudovali komunikáciu, vybudovali chodníky, vybudovali 

všetko. Nechcem byť zlý, ale proste za komunistov sa takéto ulice nestavali.  

P. Grimm, primátor mesta:  Ešte pán Sova, vy ste to mali tak isto v tej podnikateľskej. Vy ste 

odporučili.  Ešte, pre informáciu, mestská  rada  neodporučila tento dokument. Ja len chcem 

povedať, že škoda, že v tejto diskusii stále odznieva, čo developeri porušili. A neriešime, že 

tam tí ľudia dneska bývajú. A máme pre nich voľačo spraviť. To chcem povedať.  A dokiaľ to 

nebude mestské, tak mesto im nemôže s ničím pomôcť. O tom ja stále rozprávam. To je ten 

rozdiel. Preto v podstate si vážim to, čo povedala tá podnikateľská komisia.  Pani Wágnerová, 

nech sa páči.  

P. Wágnerová:  Máte pravdu len na polovičku. Ja by som nebola nič proti tomu, keby ten 

developer urobil tú cestu, takú ako sa má, ako sa robí aj  niekde inde, tam, kde sa  bude 

stavať. Nemuselo sa to od začiatku robiť. Nech je zo začiatku panelová. Ale prečo tam ďalej 

ju neurobil takú, aká má byť. Tomu nerozumiem.  

P. Grimm, primátor mesta: Pán Šteffek, chceš niečo k tomu ešte povedať? Nech sa páči.  

P. Šteffek, MsÚ: Poznáme históriu tejto lokality, tam boli v podstate dvaja  developeri. Ten 

prvý je za horami za dolami, tak isto. Takže to je strašná chyba na chybu od začiatku. Tzn. že 

ťažká úloha pre vás v tomto prípade rozhodnúť. Lebo ten prvý developer odkúpil pozemky od 

súkromníka, rozparceloval  to, predal to ľuďom, ktorí si začali budovať rodinné domy. A 

podľa mojich  informácií potom vyvíjali nátlak na mesto aby tam mesto im zabezpečilo 

komunikáciu, vodovod, verejné osvetlenie. Takže to bolo celé zle od začiatku.  A toto, už len 

druhý nastúpil za ním, teraz sa vyhovára, že prečo on to má spraviť, keď to nespravil ten 

prvý? Je to veľmi zlé.  

P. Grimm, primátor mesta:  V prílohe tých materiálov to máte silno vyznačené, že je to od  

Slovenskej správy ciest, že je to dočasná stavba. Končím diskusiu. Ja som zvedavý, čo spravia 

tí občania, keď napadá sneh alebo čo.   

P. Olejárová, MsÚ: Je možné, že o 5 rokov ho naozaj budeme odkupovať, ten pozemok.  

P. Grimm, primátor mesta: To je to, čo som povedal v tom príhovore. Že jedného dňa 

Slovenská správa ciest tu bude robiť obchvat, tam bude križovatka, a povie "bacha Senica, ale 

vy nemáte vysporiadané pozemky. " Vtedy si môže pán Zelenka povedať, dobre, dám vám to 

znova bezplatne,  ale čo ak povie, že? Kúpte si to, keď ste to nechceli bezplatne. O tom ja 

rozprávam. Čiže do budúcna to môže zastupiteľstvo potom kupovať. Dneska, keď to môžeme 

dostať zadarmo. Pán Lackovič, nech sa páči. 
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P. Lackovič: ja sa len chcem opýtať tu prítomných právnikov, že či neexistuje, fakt nejaká 

možnosť ako donútiť toho investora aby to dobudoval tak, ako sa patrí, podľa zákona. 

P. Olejárová, MsÚ: On to dobudoval podľa zákona. Pokiaľ ja mám informácie, on to 

dobudoval podľa zákona a podľa toho, čo mu uložil aj stavebný úrad. 

P. Lackovič: Takže to je chyba stavebného úradu?  

P. Olejárová, MsÚ: Pretože od začiatku to je dočasná komunikácia. Viete. On tam inú 

možnosť nemal, podľa mňa.  

P. Lackovič: Je to teda celé dočasná komunikácia?  

P. Olejárová, MsÚ: My sme tam preto pripravili stanovisko inžinierky Oslejovej, ktorá je 

odborníčkou v tomto smere, a ktorá vám asi najpresnejšie mohla vysvetliť tú situáciu. A preto 

sme to jej stanovisko, aj stanovisko Okresnej správy ciest priložili k tomu návrhu, aby ste sa 

podrobne s nimi oboznámili.  

P. Grimm, primátor mesta: Je to čudné, ale je to v súlade so zákonom. Preto bola aj 

skolaudovaná.  

P. Grimm, primátor mesta:  Pán Lackovič. 

P. Lackovič: Samozrejme, keď sa bude robiť obchvat, do 5 rokov, tak realizátor stavby bude 

potrebovať vlastne kúsok len tej cesty. Nie? Však o tom sme sa bavili. Nie celú. My 

teoreticky budeme musieť odkúpiť len nejaký kúsok,  keby náhodou prišlo na to najhoršie,   

v podstate. Hej? Ale rozumiem stanovisku pána primátora, že veď sú  tam obyvatelia, takže 

treba sa o to starať. Ťažké rozhodnutie. Ja fakt neviem, ako budem hlasovať. 

P. Grimm, primátor mesta:  Viete, mňa  zaráža niekedy, aj keď sa povie o obchvate, že to 

bude o päť rok - o neviem koľko a mnohí sa usmievate. Veď to je to tragédia, že to štát ešte 

dávno nespravil. To vôbec  nie je  na smiech. Pani Vyletelová, ste sa hlásili. 

P. Vyletelová: Ja som sa chcela podobne opýtať, ako pán Lackovič, nie som síce stavebník, 

ale či by sa nedalo s tým pánom majiteľom nejako dohodnúť, že aby to dostaval, v zmysle 

tých  požiadaviek. A ak je polovica tej cesty naša, tak my mu vykúpime tú polovicu. Ale  

nech to zrealizuje v zmysle toho, čo sa stále hovorí. Asi stavebný úrad to porušil. Áno? 

P. Olejárová, MsÚ: Áno. 

P. Vyletelová: Mohol by sa k tomu vyjadriť vedúci stavebného? 

P. Olejárová, MsÚ: P. Oslejová podala svoje stanovisko. Máte ho v materiáloch. Z jej 

stanoviska vyplýva, že ona inú možnosť nemala. Slovenská správa ciest, inú možnosť nemala, 

ako povoliť tú komunikáciu dočasnú.  

P. Vyletelová: No a keď my vyzveme toho vlastníka, aby to dobudoval? Skúsili by sme túto 

možnosť. 

P. Grimm, primátor mesta: Stavebné povolenie vydané. Má to skolaudované. Neviem, ako to 

má teraz dobudovať?   

P. Vyletelová: Na tie budúce rodinné domy,  sú už vydané stavebné povolenia? Však to 

pozastavme. Alebo môže stavebný úrad nejako konať? Dokiaľ to tam nebude doriešené?   

P. Olejárová, MsÚ: Tá  komunikácia je skolaudovaná. Čiže tu už je konanie ukončené. 

Právoplatne ukončené. 

P. Vyletelová: No, ale je tam nejaká výstavba. 

P. Olejárová, MsÚ: To sú tie stavebné povolenia  na jednotlivé domy. To by vedel  pán 

inžinier Nosko vysvetliť.  

P. Vyletelová: Tak zastavme tie povolenia. 

P. Olejárová, MsÚ: Pozerám do toho stanoviska Slovenskej správy ciest. Posledná 

zvýraznená veta je - súhlasia  s komunikáciou s podmienkou dočasného trvania stavby. Čiže 

oni mali v tom konaní podmienku, že to bude dočasná komunikácia.  Čiže podľa môjho 

názoru pani Oslejová inú možnosť nemala, ako vydať povolenie na dočasnú.   

P. Grimm, primátor mesta: Pani Vyletelová, ja len tak z praktického hľadiska - zastaviť 

výstavbu rodinných domov. Ale on si kúpil pozemok. To má čakať niekoľko rokov, kým sa 
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bude môcť konečne do toho pustiť? Do výstavby svojho domu? To nejde. Pán Čonka nech sa 

páči.  

P. Čonka: Ja teraz položím takú rečnícku otázku, vlastne teda, že by sme tie pozemky prebrali 

pána Zelenku, tým pádom on už je úplne mimo hru a tým pádom vlastne celé to vybudovanie 

tej komunikácie aj tohto otoču je iba na meste? Čiže pán Zelenka predal pozemky za trhovú 

cenu s tým, že v úvodzovkách tí stavebníci kúpili mačku v mechu, nie úplne plnohodnotné 

pozemky, alebo teda pozemky sú plnohodnotné, ale nie úplne plnohodnotná komunikácia, a s 

tým teda, že mesto za 5, 10 rokov bude musieť kompletnú komunikáciu vybudovať samé?   

P. Olejárová, MsÚ: Domy na tej jednej strane stáli už aj predtým. Nie je to teraz nová akcia.  

P. Grimm, primátor mesta: Ja  sa stále pýtam , to pre tých ľudí nemáme vybudovať tú cestu?  

Stále sa to pýtam. Nezabúdajte, že tí ľudia tam budú bývať, ďalší tam chcú stavať.  

P. Čonka: Pán primátor, ja narážam iba na to, aby nejaký precedens zase nevznikol do 

budúcnosti. Že niekto si kúpi roľu, spraví tam nejakú panelovú, štrkovú, provizórnu cestu, 

rozpredá pozemky a nešťastní občania, veď my už to máme kúpené, my už chceme stavať - 

mesto postav nám cestu.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani kontrolórka, prosím vás ešte o pár viet.  

P. Jankovičová, hlavná kontrolórka: Ja by som chcela doplniť možno len to, že v prípade, ak 

sa takéto niečo deje, že sa tam dáva to stavebné povolenie, tak tam sú 2 stavebné úrady.  

Jeden je stavebný úrad, ktorý je na výstavbu tých domov. A potom ten druhý, to je ten 

špeciálny stavebný úrad, ktorý je na komunikácie. A v tomto prípade bola tá chyba, že vlastne 

konal iba stavebný úrad, ale ten špeciálny úrad ani možno nevedel, že sa niečo deje, pretože to 

nebolo previazané. Áno? Takže dá sa predísť takej situácii tým, že bude sa dôsledne 

dodržiavať ten postup, ktorý je ustanovený a okrem stavebného úradu, keď sa bude 

povoľovať, bude sa musieť k tomu predtým, než sa to povolí vyjadriť aj špeciálny úrad. Lebo 

ak by to bolo súbežne tak, ako to má byť podľa zákona, takéto niečo sa nikdy nemôže stať.  A 

to nie je  žiadna nová vec. Proste, to je postup, ktorý musí byť dodržaný pri každej výstavbe. 

Nič sme nevymysleli.   

P. Vrlová, prednostka MsÚ: A pôvodne tá komunikácia úplne pôvodná, to bola mestská  

komunikácia. My sme boli  tí prví vlastníci tej nevyhovujúcej trojmetrovej cesty. Vtedy ešte 

na meste nebol takýto úrad. 

P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová.  

P. Krištofová: Ja keď sa pozerám na mapu, tak ma napadá jedna taká myšlienka, že 

predpokladajme, že ten pozemok, taký ten trojuholník. Tam je veterinárna nemocnica, a  

zrejme ten priestor je toho jedného človeka. Áno? No, takže pán majiteľ by mohol spraviť 

novú cestu popri plote veterinárnej nemocnice, tá by bola trvalá a tam by išla krásne takto 

jednosmerka. Išlo by to dokola. A ešte by to mohol prepojiť s Bahencom. Teda on nie, ale 

v budúcnosti. Lebo toto je skutočne jediná možnosť, toto je dočasná a on tam spraví  riadnu, 

trvalú, pre tých ľudí, čo tam budú bývať. Tak, ako robí pán Polák, alebo všetci ostatní. Toto 

nech nám daruje , ale nech tam spraví poriadnu cestu. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Šteffek, čo si o tom myslíš? Môžete mu dať mikrofón? 

P. Šteffek, MsÚ: Neexistujú zákonné páky ho donútiť. A sú tam ochranné pásma atď. To 

znamená, že to nie je také jednoduché.  

P. Krištofová: Tak skúsiť treba. 

P. Šteffek, MsÚ: Hovorím, chyba sa  spravila už v tom prvopočiatku.  

P. Krištofová: Alebo z  tej veterinárnej nemocnice.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová.  

P.  Wágnerová: Ja už v podstate asi len otázku, lebo pán Čonka ma predbehol. Takú rečnícku 

otázku:  Ja sa opýtam tak úplne sedliackym rozumom. Už keď má darovať časť tej cesty, 

prečo tá cesta nie je širšia?   Prečo tá cesta nemohla byť širšia? Prečo  tie  domy sa nemohli 

stavať až trošku ďalej? Aby tam mohol byť aj chodník a tá cesta širšia? My sa vyhovárame, 
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že to bolo v minulosti tá chyba spravená. Ale my sme v nej pokračovali. A ešte jednu vec, pán 

primátor, ja tu už nebudem, ale tí ľudia tiež budú oprávnení požadovať, aby mali takú cestu, 

ako sú inde v meste. To bude mať mesto povinnosť stavať tú cestu? Keď inde to vyžadujeme 

od tých developerov, ktorí predávajú tie pozemky? To sme si na seba zobrali  ťarchu.  

P. Grimm, primátor mesta: Ja už som všetko k tomu povedal.  Pán Džačovský. 

P. Džačovský: Ja by som poprosil o ten náhľad z vrchu, ak je to možné, tak tu za ten posledný 

horný pozemok a hneď pod nim sú predané. Ostatné všetky pozemky patria pánovi Zelenkovi. 

Ako som tu teraz pozrel. To znamená, že bolo by možné do budúcna uvažovať o tom alebo vo 

veľmi blízkej budúcnosti, aby to bolo širšie.  Má odkiaľ tam v podstate urobiť priestor, aby 

bol možný urobiť chodník. Pretože teraz to má 6 metrov. A pokiaľ  budeme chcieť urobiť  

potom riadnu, do budúcna, komunikáciu, tak na to tam ten priestor nie je. Tak prečo sa dáva 

iba takýto malinký úsek, trojmetrový? Prečo to nemá štyri a pol metra? Dobre. Pri poslednom 

a  predposlednom tom pozemku už sa to nedá, ale tie ostatné stále vlastní pán Zelenka. A je 

možné to geometrickým plánom vyňať, aby tá cesta tam mohla byť. Pretože on v tej  širšej 

časti dokonca ešte uvažuje urobiť ďalšiu uličku pripojenú na túto ulicu, podľa toho 

geometrického plánu, ako to vyzerá a bude tam  ďalší 1,2,3,4,5,6,7  domov. Áno? V takej ešte 

mini uličke. Takže kvôli tomu by bolo vhodné, aby tam bol priestor na ten prechodník. Lebo 

pokiaľ sa mesto rozhodne, že to zafinancuje samo,  takýmto spôsobom urobí ten chodník, keď 

tí ľudia ho budú požadovať.  

P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka ešte.  

P. Čonka: Martin, úplne s tebou súhlasím a plus ešte navyše, aby sa tam rátalo aj s tou 

otočkou. Tzn. že, aby bola tá otočka, nemusí byť na samom konci. Ona môže byť aj pred 

koncom. To tzv. kladivo. Ono sa dá spraviť aj v dvoch tretinách, povedzme, toho pozemku. 

Ale aby to malo nejaké projekčné, technické náležitosti, aby to nebolo  2 × 3 metrové panely. 

Nech sa na to pozrie odborník. Ja navrhujem tak, že aby sa na to pozrel odborník, aby tá cesta 

vôbec tam bola technicky možná, v  tej budúcnosti. Lebo  teraz keď nad tým rozmýšľam, tak 

vlastne ona tam možno nie je. Lebo minimálna šírka komunikácie dvojsmernej je 5 a pol 

metra, čiže polmetrových chodník je nezmysel. A teda plus ešte možno nejaká rezerva na 

uloženie sietí, neviem ako tam tie siete vlastne sú uložené.  Či oni nie sú uložené náhodou aj v 

tých pozemkoch,  tých vlastníkov, alebo ako to tam je. Lebo toto mi fakt dôjde, taký 

balkánsky systém. Že panely staviame, hotovo.  

P. Grimm, primátor mesta: Musíme to ukončiť. Dobre, ja prednesiem uznesenie. Takže 

končím  diskusiu.  

P. Čonka: Ja dávam návrh, aby tento materiál bol predložený až potom,  keď teda to bude 

zosúladené s nejakými technickými parametrami.  

P. Grimm, primátor mesta: Ja chcem len to povedať, že on to chce darovať. V opačnom 

prípade on si to nechá. Dáva nám to bezplatne. My máme povedať či áno alebo nie. To je 

všetko.  V opačnom prípade on si to necháva tak, ako to je. Ide to v tom režime, ako  to ide. Ja 

len hovorím to, čo mi povedali na Slovenskej správe ciest. Takže dávaš návrh na  stiahnutie   

z rokovania? 

P. Čonka: Áno, presne tak. 

P. Grimm, primátor mesta:  Ešte pani Mičová chce povedať niečo. 

P. Mičová: Ja by som k tomu iba chcela dodať, že keďže to sú vlastne Čáčovania, a ja som 

teda za Čáčov, takže ja by som veľmi rada, keby sa im tá cesta niekedy spravila. Ale, ako, 

teraz už vlastne povedali, tak tam nie je. Keď to teraz od neho zoberieme, tak tam nie je 

možnosť spraviť tú cestu.  Takže ja som naozaj rada, že takýto návrh dali a že nech skúsime s 

ním takto rokovať možno nám to potom zase tak isto ponúkne,  aby sa tam cesta dala vôbec 

spraviť.  

P. Grimm, primátor mesta:  Len konštatovanie. 

P. Olejárová, MsÚ: Inak, podľa môjho názoru v pozemku je zahrnutý meter na chodník. Ja 
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som sa na to pýtala, vtedy,  len teraz už nie som si istá  tou informáciou,  ale pozerám do 

geometrického plánu a je tu 3,05 a 1,24  je ten geometrický plán rozdelený ako keby na 2 

časti. A  je to ten 1,24 bude na ten chodník, určite. Neviem, koľko treba ale môžeme to 

preveriť.  

P. Grimm, primátor mesta:  Pán Čonka ešte. 

P. Čonka: Každopádne, aj keby to bolo takto, ako hovoríte, tak ja tam stále nevidím tú otočku. 

Čo je alfa - omega.   

P. Grimm, primátor mesta:  Dobre. Ja dám návrh na to stiahnutie. Len chcem povedať, že  

napriek tomu si myslím, že aspoň tá diskusia bola plodná v tom, že trošku sme sa niečo 

dozvedeli.  A ja len k tomu chcem povedať ešte  aj napriek tomu stiahnutiu. My sme tam 

mohli  aspoň hodiť asfalt na ten  betón. Ale v takomto prípade nejde ani to spraviť. Takže 

podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo sťahuje návrh  na bezodplatný prevod 

stavby rozšírenie panelovej komunikácie Čáčov - podľa predloženého návrhu. Môžete sa 

prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže uznesenie bolo -  takto navrhnuté -  schválené. 

Uznesenie č. 622: 

MsZ v Senici 

s ť a h u j e   

z rokovania návrh: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod stavby “Rozšírenie panelovej komunikácie, Čáčov“, postavenej na  

pozemku CKN parc.č.2283/2 a pozemku  CKN par.č. 2283/2 vo výmere 757 m
2
, druh 

pozemku  zast. plochy a nádvoria v kat. území Senica od vlastníkov: Ing. Milan Zelenka 

a Nadežda  Zelenková, obaja bytom  Morušova 5084/3, 903 01 Senec do vlastníctva mesta 

Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:21          proti:0        zdržal sa:2            počet poslancov: 25 

 

9.11 Dispozície s majetkom - odňatie detských jaslí 

P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 9.11. Máme tam návrh na odňatie majetku 

zo správy subjektu Materská škola L. Novomeského, Senica. Ide o tie budovy detských jaslí, 

ktoré boli v správe Materskej škôlky L. Novomeského. A viete, že od 1. 1. 2018 preberáme 

budovy do správy mesta. No a viete, že tam sídli aj Občianske združenie Domka, takže tí tam 

ostanú v  týchto priestoroch naďalej v užívaní tak, ako sú. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Končím diskusiu. Návrh znie:  Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odňatie majetku v 

katastrálnom území Senica zo správy subjektu Materská škola L. Novomeského, Senica - 

podľa predloženého návrhu. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie:  Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 623: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odňatie majetku v kat. území Senica  zo správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 

1209/2,  905 01 Senica a to: 

- budova so súp. číslom 784 – Detské jasle, postavená na pozemku reg. C KN p.č. 34/2 

- pozemok reg. C KN p.č. 34/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

3 029 m
2
 

- pozemok reg. C KN p.č. 34/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

864 m
2
 

- modernizácia osvetľovacej sústavy v obstarávacej cene 6 152 € 

ku dňu 31.12.2017 
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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 
 

9.12 Dispozície s majetkom - DESPERADO s.r.o. 

P. Grimm, primátor mesta: 9/12 - Je to návrh na prenájom časti pozemku registra CKN 

parcelné číslo 146/1. Je to spoločnosť DESPERADO s. r. o. ku kolaudácii fitnescentra 

Malina, musí vytvoriť aj 8 parkovacích miest, preto žiada o prenájom časti týchto pozemkov. 

Ide o asfaltové plochy. Mestská rada odporúča schváliť. Tak isto podnikateľská, pán Čonka? 

P. Čonka: Aj stavebná odporúča. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem. Diskusia. Pán Hutta nech sa páči.  

P. Hutta: Ja sa chcem len opýtať, akým spôsobom tam tie parkoviská vybuduje?  Iba 

vyšrafuje? Lebo v podstate  tie  asfaltové plochy sú už hotové. 

P. Olejárová, MsÚ: To už bola otázka stavebného konania.  Neviem nemám pred sebou  

materiály. 

P. Grimm, primátor mesta: On tam nebude budovať.  

P. Hutta: Iba vyšrafuje?  

P. Grimm, primátor mesta: V podstate on to bude mať v prenájme. Niečo pribuduje ale 

neviem vám povedať. 

P. Olejárová, MsÚ: Tie podmienky už posúdi  stavebný úrad. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka. 

P. Čonka:  Naša komisia odporučila s tým, samozrejme, že to musí ísť cez schvaľovací proces 

tie  parkoviská. 

P. Olejárová, MsÚ:  Áno. To vyžaduje stavebné povolenie.   

P. Grimm, primátor mesta: Takže končím diskusiu. Návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje prenájom časti v celkovej výmere 100 m² spoločnosti 

DESPERADO s. r. o. Senica za účelom vybudovania parkovacích miest  pre prevádzku 

fitnescentrum v budove so súpisným číslom 708 na dobu neurčitú, s trojmesačnou 

výpovednou lehotou za cenu 1,50  €/ m²  za rok a po b) schvaľuje prenájom nehnuteľností ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Prezentovaných 22. Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 624: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom častí v celkovej výmere 100 m
2 

(2 x 50 m
2
) pozemku CKN  p.č. 146/1, druh 

pozemku ostatné plochy vo výmere 28 099 m
2
 v kat. území  Senica:

 
spoločnosti: 

DESPERADO s.r.o., Štefánikova 705, 905 01 Senica, IČO: 36 263 206 za účelom 

vybudovania parkovacích miest pre prevádzku fitnescentrum v budove so súp. číslom 708 na 

dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 

1,50 €/m
2
/ 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 osobitného zreteľa: 

Žiadateľ realizuje  prestavbu nebytových priestorov v dome so súpisným číslom 708 na 

fitnescentrum. V rámci rekonštrukcie je nevyhnutné preukázať príslušný počet parkovacích 

miest prislúchajúcich k prevádzke. Zámer žiadateľa nie je v rozpore s potrebami mesta, 

pričom časť pozemku parc.č. 146/1 za domom so súp. číslom 708 bola vždy určená na 

parkovanie pre potreby prevádzky  v dome so  súp. číslom 708. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:18     proti:0    zdržal sa:3; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 
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9.13 Dispozície s majetkom - ArcelorMittal Gonvarri 

P. Grimm, primátor mesta: 9/13 Je to návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zámennej zmluve 

pozemkov medzi spoločnosťou ArcelorMittal a mestom Senica z dôvodu majetkovo-právneho 

usporiadania pozemkov pod stavbami. Teda my budeme stavať cyklochodník, ktorý čiastočne 

prechádza cez ich pozemok a oni majú zase na našom pozemku umiestnené retenčné nádrže. 

Takže po uzavretí tejto budúcej zámennej zmluve potom by sa na jar na mestskom 

zastupiteľstve už rokovalo konkrétne, ktoré pozemky ako doplatí ArcelorMittal, koľko, atď. 

Mestské rada odporúča schváliť podnikateľská takisto. Otváram diskusiu. Pán Džačovský. 

P. Džačovský: Pán primátor ja by som sa opýtal, my budeme o tom ešte raz hlasovať? 

P. Olejárová, MsÚ: Keď bude vypracovaný geometrický plán dáme schváliť znovu zámennú 

zmluvu. Je to na zadnej časti materiálu uvedené, že bude predložený mestskému 

zastupiteľstvu na schválenie. 

P. Džačovský: Tak kvôli čomu to teraz schvaľujeme? 

P. Olejárová, MsÚ: My sme riešili túto vec v súvislosti s prípravou projektu na výstavbu 

cyklotrasy. Spoločnosť uzatvorila nájomnú zmluvu na pozemok, ktorý sme pre uvedené účely 

potrebovali a spoločnosť chcela mať záruku tej ceny, ktorá bude na ten finančný doplatok, 

ktorý nám ona doplatí. Čiže tam išlo o to v podstate, zabezpečiť ten rozdiel, že bude 

stanovený znaleckým posudkom. Preto sme sa rozhodli na tomto postupe. 

P. Džačovský: Pretože vždy sme predávali, boli tu aj niektorí iní, ktorí priniesli znalecký 

posudok dajme tomu na 18,00 € na 21,00 €, ale bola daná na 30,00 € napr. v Senici, tak aj tak 

sa im to dávalo za 30,00 €. Áno. Že či to nebude teraz v rozpore s tým, ako sme sa chovali 

k iným? 

P. Olejárová, MsÚ: Bola tá otázka na rokovaní. Boli tie rokovania ťažké. A nakoniec teda 

vyšlo z našej strany prísľub, že takýto návrh bude predložený mestskému zastupiteľstvu. Je to 

na vás. Nájomnú zmluvu podpísali, je už určená. Ten projekt nám týmto spôsobom nezmarili. 

P. Grimm, primátor mesta: Ešte niekto v diskusií? Podávam návrh na uznesenie. Končím 

diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje: po a) uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zámennej zmluve s predmetom zámeny podľa predloženého návrhu medzi mestom Senica a 

spoločnosťou ArcelorMittal Gonvarri Slovakia. Rozdiel vo výmere zamieňaných 

nehnuteľností ArcelorMittal Gonvarri uhradí mestu Senica finančným doplatkom ceny 

stanovenej znaleckým posudkom. Po b) schvaľuje prevod vlastníctva z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: 19 bolo za, 1 sa zdržal. Takže uznesenie prešlo. 

Uznesenie č. 625: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie  zmluvy o budúcej  zámennej zmluve  s predmetom zámeny: 

časť vo výmere cca 180 m
2 

pozemku reg. CKN parc.č. 1665/19, druh pozemku ostatné  

plochy vo výmere 570 m
2 

v kat. území Senica,  vyznačená na grafickom náčrte  vo vlastníctve 

spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., IČO 35 857 749, Kasárenská 

1594/49, Senica 

za pozemok reg. CKN p. č. 1665/25, druh pozemku orná pôda vo výmere 1826 m
2
 v kat. 

území  Senica vo vlastníctve mesta Senica. 

Rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., 

uhradí mestu Senica finančným doplatkom v  cene  stanovenej znaleckým posudkom.   

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.  
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov si účastníci 

zmluvy majetkovoprávne usporiadajú pozemky pod stavbami,  mesto Senica nadobudne 

vlastnícky vzťah k pozemku pod miestnou komunikáciou a plánovanou stavbou cyklotrasy  

a  ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. nadobudne vlastnícky vzťah k pozemku, na 

ktorom má  postavené  retenčné nádrže. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21    za:19     proti:0    zdržal sa:1; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

9.14 Dispozície s majetkom - RECO s.r.o. 

P. Grimm, primátor mesta: 9/14 - je to návrh na prenájom časti pozemku registra EKN 

p. č. 2196/1 pre spoločnosť RECO s. r. o.. Ide o predĺženie nájomnej zmluvy a teda 

opakovaný nájom podlieha schváleniu mestskému zastupiteľstvu. Takže mestská rada 

odporúča schváliť, podnikateľská takisto. Pán Čonka, výstavba? 

P. Čonka: Výstavba odporúča schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Odporúča schváliť. Otváram diskusiu, končím diskusiu podávam 

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici po a) schvaľuje prenájom časti vo 

výmere 10 m² pozemkov miesta EKN p. č. 2196/1 spoločností RECO s. r. o. za účelom 

využívania reklamného a informačného zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou za cenu 232,00 € za rok. Po b) prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. Môžete sa prihlásiť a hlasovať. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 626: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom časti vo výmere 10 m
2
 pozemku reg. EKN p.č. 2196/1, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty vo výmere 9 984 m
2
 v k.ú. Senica spoločnosti: RECO, s.r.o., Sadová 

3046/39A, 905 01 Senica, IČO: 34 152 059 za účelom využívania reklamného a  

informačného zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:  

232 €/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: 

Zachovanie kontinuity zmluvného vzťahu so žiadateľom nie je v rozpore so záujmami  mesta, 

mesto nepotrebuje predmetnú časť pozemku v súčasnosti na plnenie svojich úloh, 

z nájomného vzťahu má finančný prínos. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0        zdržal sa:0            počet poslancov: 25 
 

10.1 Plán činnosti HK na I. polrok 2018 

P. Grimm, primátor mesta: Máme bod 10/1. Je to plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

na I. polrok 2018. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Tiež je to živý materiál, čo bude treba, čo 

ešte vznikne sa doplní. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018. Môžete sa prihlásiť 

na hlasovanie. 

Hlasovanie: Plán bol schválený. 

Uznesenie č. 627: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
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10.2 Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri poskytovaní dotácií  

z rozpočtu mesta v r. 2016 

P. Grimm, primátor mesta: 10/2- Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Končím 

diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje správu hlavnej 

kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016. Môžeme 

hlasovať. 

Hlasovanie: Uznesenie mestské zastupiteľstvo schválilo. 

Uznesenie č. 628: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu  hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  poskytovania dotácií  z rozpočtu mesta   

v r. 2016. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
 

10.3 Návrh na vyplatenie celoročnej odmeny HK 

P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu 10/3. Je to návrh na vyplatenie odmeny hlavnej 

kontrolórke za rok 2017. Mestská rada odporúča navrhnutú odmenu schváliť. Otváram 

diskusiu. Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje vyplatenie jednorazovej odmeny JUDr. Elene Jankovičovej, hlavnej kontrolórke za 

rok 2017 vo výške 2.043,00 €. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 629: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Vyplatenie jednorazovej odmeny JUDr. Elene Jankovičovej, hlavnej kontrolórke za rok 2017 

vo výške  2.043,00 €. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

11. Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018 

P. Grimm, primátor mesta: Prechádzame do bodu 11. Máme tam plán zasadnutí mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva na rok 2018. V prípade vzniku nejakej situácie, istotne opravíme, 

doplníme. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 

rok 2018. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Takže najbližšie mestské zastupiteľstvo máme  

1. marca a mestská rada bude 15. februára. 

Hlasovanie: Plán zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo. 

Uznesenie č. 630: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21        proti:0        zdržal sa:0              počet poslancov: 25 

 

12. Rôzne 

12.1 

P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu 12/1 v bode Rôzne. Je to Zmluva o spolupráci a 

združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti vzdelávania v 

pohraničnom regióne, výučba nemeckého jazyka v materských škôlkach a na prvom stupni 

základných škôl, do ktorého sa zapojilo trinásť obcí. Projekt bude trvať tri a pol roka, už beží. 
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K monitorovacej správe treba odsúhlasiť aj tieto zmluvy, aby zase mohli odsúhlasiť aj obce 

na svojich obecných zastupiteľstvách. Dobre, že sa deti učia cudzie jazyky od mala. Diskusia. 

Končím diskusiu, prednášam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Senici schvaľuje 

Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti 

vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenská republika a Rakúsko. Projekt BIG 

realizovaného programu Interreg V-A SK-AT 2014- 2020. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 631: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti 

vzdelávania v pohraničnom regióne SK –AT/ BIG SK – AT/   realizovaného v rámci 

Programu Interreg V-A SK-AT 2014 -2020 . 
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 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 12/2. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31. 12. 2016. Ide o také overenie správnosti údajov v účtovnej uzávierke. 

Mestská rada odporučila túto správu schváliť. Pani Vyletelová, finančná komisia? 

P. Vyletelová: Berie na vedomie. 

P. Grimm, primátor mesta: Finančná komisia takisto odporúča. Diskusia. Končím diskusiu. 

Návrh na uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Správu 

nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2016. Môžeme sa 

prihlásiť a hlasovať. 

Hlasovanie: Poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 632: 

MsZ v Senici 

b e r i e    na    v e d o m i e 

Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016. 
H l a s o v a n i e : prítomných:20        za:20         proti:0         zdržal sa:0              počet poslancov: 25 

 

12.3 

P. Grimm, primátor mesta: Posúvame sa do ďalšieho bodu 12/3. Návrh na zmenu uznesenia 

mestského zastupiteľstva číslo 18/2017/558 prijatého na 18. riadnom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Senici, ktoré bolo 21. septembra 2017. K tomuto chcem len pripomenúť 

niektoré veci na také obnovenie. Budem sa snažiť byť stručný. Teda známe fakty, ktoré už 

ovládate, že väčšinovým vlastníkom športového futbalového areálu je spoločnosť OMS 

ARENA Senica, a. s. so 73,86% a mesto Senica je menšinový vlastník s podielom 26,14 %.  

Z právneho hľadiska futbalový štadión nemožno považovať za majetok mesta, keďže v ňom 

určuje a svoj majetok eviduje spoločnosť OMS ARENA. V roku 2016 prišlo k niekoľkým 

rokovaniam mesta so zástupcami OMS ARENY, lebo väčšinový vlastník hľadal sponzorov na 

prefinancovanie nákladov spojených s prevádzkou OMS ARENY Senica, a. s.. Keďže máme 

ten podiel v OMS ARENE 26,14 %, chceme, aby sa futbal v Senici hral. Spomínate si, 

mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo pre OMS ARENU, a. s. na rok 2017  sumu 100.000,00 € 

na pokrytie prevádzkových nákladov a to formou finančného transferu, teda vždy po 

vydokladovaní príslušného mesiaca odchádzali finančné prostriedky. V tomto roku  

17. augusta, nás finančný riaditeľ OMS informoval, že väčšinovým vlastníkom spoločnosti 

OMS sa stala spoločnosť Grafobal Group a. s. a tá nemá záujem o investovanie do futbalu  

v Senici, čiže ani do prevádzky futbalového areálu. Vďaka už spomínanej odsúhlasenej 

finančnej podpore na úhradu energií vo výške 100.000,00 € klub dohral futbalové súťaže a 
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myslím si, že to bola významná pomoc, o ktorú ste sa vy pričinili, že futbal v Senici sa 

naďalej hrá. 5. septembra mestská rada odporučila primátorovi vymenovať pracovnú skupinu, 

ktorá sa bude zaoberať možnosťou prevzatia a prevádzkovania OMS ARENY, Rekreačnými 

službami mesta Senica, neskôr i otázkami prevzatia futbalového areálu opäť do majetku mesta 

pod správu Rekreačných služieb mesta Senica. Pracovná skupina, len pripomeniem, pracuje 

v zložení: ja automaticky, pani Wágnerová, pani Vyletelová, pán Hutta, Štvrtecký, pán Lidaj a 

od budúceho zasadnutia bude doplnená táto skupina o pána poslanca Džačovského. Komisia 

športu podporuje návrhy pracovnej skupiny o prevzatí štadióna pod správu Rekreačných 

služieb mesta Senica po vyrovnaní záväzkov akciovej spoločnosti OMS ARENY, vyčíslení 

vecných bremien s akceptovaním záväzku voči Slovenskému futbalovému zväzu a 

Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. Odporučila tiež mestu Senica, po vyčíslení 

hodnoty majetku OMS ARENY, doriešení majetkovo-právnych vzťahov, začať rokovania o 

možnom odkúpení podielu OMS ARENY. Komisia odporučila, aby futbalový štadión naďalej 

slúžil svojmu účelu. To som vypísal zo zápisnice.  21. septembra tohto roku mestské 

zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že schvaľujeme prenájom areálu OMS ARENY, a. s. od 1. 1. 

2018 Rekreačnými službami mesta Senica za podmienky, že do 31. 12. tohto roku 2017, bude 

majetok OMS ARENY, a. s. oddĺžený a následne bude zrušené aj záložné právo s akceptáciou 

záväzkov voči Slovenskému futbalovému zväzu a Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. 

Za splnenia týchto podmienok by dostali Rekreačné služby mesta Senica na rok 2018 v 

rozpočte 150.000,00 € na prevádzku futbalového areálu. S tým, že po prvom polroku 2018 sa 

skutočné náklady prehodnotia. Teda to je uznesenie zo septembra. 4. decembra a následne  

5. decembra tohto roku sme dostali informácie od OMS ARENY, a. s., že nedokáže splniť 

tento termín uznesenia mestského zastupiteľstva ohľadom vysporiadania si finančných 

záväzkov do konca tohto mesiaca. Z toho dôvodu, po rokovaní s pracovnou skupinou, OMS 

ARENOU, a. s. a odporúčaní mestskej rady, pracovať na novom uznesení, navrhujem 

mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie, ktorého obsahom je, že prenájom areálu OMS 

ARENY, a. s. s Rekreačnými službami mesta Senica sa posúva až k termínu od 1. apríla 2018, 

s tými istými podmienkami ako doteraz. Teda, že OMS ARENA, a. s. musí zabezpečiť 

oddĺženie majetku, následné zrušenie záložného práva do 31. marca 2018, s akceptáciou 

takýchto záväzkov voči Slovenskému futbalovému zväzu i Ministerstvu školstva Slovenskej 

republiky. Do 31. marca. To uznesenie obsahuje i schválenie sumy 35.000,00 € ako dotáciu 

pre spoločnosť OMS ARENA na úhradu nákladov spojených s prevádzkou futbalového 

štadióna na obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Ak si OMS ARENA svoje záväzky do tohto 

termínu, teda do konca marca splní, Rekreačné služby mesta Senica prevezmú prevádzku 

areálu futbalového ihriska, celého toho areálu, už len s dotáciou 115.000,00 €. A 

prehodnotenie skutočných nákladov by sa uskutočnilo na septembrovom mestskom 

zastupiteľstve. V prípade, že OMS ARENA, a. s. si záväzky nevysporiada do 31. marca 2018, 

mesto prevádzku futbalového areálu nebude od 1. apríla 2018 dotovať, ale budeme hľadať 

ďalšie možnosti podpory mládežníckeho futbalu pre ďalšie obdobie. Čiže tá podpora 

mládežníckeho futbalu ostane. To je všetko, čo som chcel povedať v rámci takej 

rekapitulácie. Otváram diskusiu. Pán Hutta, nech sa páči. 

P. Hutta: Pán primátor, možno vo viacerých veciach ťa budem opakovať, ale myslím si, že 

mesto vyvinulo maximálne úsilie na to, aby sme pomohli futbalu v Senici. Už len to, že sa 

vytvorila komisia a bola snaha dohodnúť sa s majoritným vlastníkom v nejakých ďalších 

veciach ako by mohol futbal v Senici fungovať a akým spôsobom by sa mohol v Senici 

uberať. Teraz je na strane majoritného akcionára, aby splnil to, čo deklaroval v rozhovoroch, 

ktoré prebiehali. A my už len tým gestom, že posúvame vysporiadanie celého problému do 

toho 31. marca naznačujeme tomu majoritnému akcionárovi, že máme záujem na tom, aby 

fungovalo v Senici naďalej. Ako už bolo avizované aj to v kuloároch prebiehajú reči, že 

dokázal futbalový klub zohnať nejakého generálneho sponzora, ktorý zabezpečí aspoň do júna 
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finančné prostriedky na to, aby mohlo fungovať aj prvé mužstvo, aby mohli fungovať aj 

mládežnícke a detské tímy v režime takom, ako doteraz, ako boli zvyknutí na nejakú kvalitu. 

A potom ako si povedal, uvidíme postup toho majoritného akcionára, akým spôsobom 

zareaguje na našu ponuku.  

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Pán Džačovský, nech sa páči. 

P. Džačovský: Pán primátor, aj včera, keď sme sa rozprávali tak ja som sa pýtal na možnosť 

budúceho získania predmetu nájmu do majetku mesta Senica. Myslím si, že bolo by vhodné 

pripraviť potom na to nasledujúce zastupiteľstvo, pretože pokiaľ tu má byť predkupné právo. 

Ja tento bod chápem v zmysle v tom, že Rekreačné služby nebudú môcť podpísať nájomnú 

zmluvu skôr, než bude nejaká takáto zmluva o predkupnom práve. Ale v predkupnom práve 

by mala byť určená nejakým spôsobom cena. Áno? Že akým spôsobom to bude definované. A 

taktiež nebolo nám nikomu vysvetlené, aké akceptácie záväzku voči Slovenskému 

futbalového zväzu vôbec sú? Áno? Lebo tam tie záväzky môžu byť rôzne. Teraz, čo sa tohto 

týka, lebo vieme, že majú sa tam aj nejaké veci budovať, za ďalšie investičné veci, takže by 

bolo vhodné na toho 1. 3. naozaj nachystať možnú úpravu, aby toto tam bolo zadefinované a 

bolo to zrejmé a nezameniteľné k čomu sa zaväzujeme. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujem za pripomienku. Pán Hutta. 

P. Hutta: Pán Džačovský, keďže budeš členom tej pracovnej komisie, tak sa tie záväzky 

dozvieš. Sú úplne jednoduché. Možno p. Včelka môže o tých záväzkoch? Tam ide o to, že 

poskytuje futbalový klub alebo resp. OMS ARENA futbalový štadión na zápasy reprezentácii 

zdarma, po určitú dobu. To je v podstate celý záväzok. 

P. Grimm, primátor mesta: Končím diskusiu. Áno? To by stále išlo do kola to isté. Takže 

návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 18/2017/558 prijatom na 18. mestskom zastupiteľstve konanom dňa 21. 9. 

2017 podľa predloženého návrhu, ktorý máte od písm. a) až po písm. d). Prihláste sa na 

hlasovanie.  

Hlasovanie: Zaprezentovalo sa 20 členov poslaneckého zboru. A takto navrhnuté spoločné 

uznesenie, ku ktorému sme sa prepracovali, bolo schválené. 

Uznesenie č. 633: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia MsZ č. 18/2017/558 prijatého na 18. MsZ konanom dňa 21.09.2017 

nasledovne:                            

 a)  b e r i e  na  v e d o m i e 

-   Správu o činnosti za rok 2016 - OMS ARENA Senica, a.s. 

-   Návrh OMS ARENY  Senica a.s. na krytie nákladov na prevádzku futbalového štadióna 

pre rok 2017 a Indikatívnu ponuka na odpredaj akcionárskeho podielu v OMS ARENE 

Senica, a.s. 

-   Informáciu o výsledkoch  rokovania pracovnej skupiny vytvorenej na základe uzn. MsR  so 

zástupcami OMS, a.s., OMS Arény Senica, a.s. a FK Senica  konaného dňa 13.09.2017  

a následného rokovania pracovnej skupiny dňa  20.9.2017 

b) s c h v a ľ u j e 

prenájom areálu v majetku OMS ARENA Senica, a. s. Rekreačným službám mesta Senica, 

s.r.o.  od 01.04.2018 na dobu neurčitú, s možnosťou budúceho získania predmetu nájmu do 

majetku mesta Senica. Podmienkou je oddlženie majetku a následné zrušenie záložného práva 

najneskôr do 31.03.2018 , s akceptáciou záväzku voči Slovenskému futbalovému zväzu 

(SFZ) a MŠVVaŠ SR. 

c) o d p o r ú č a  

primátorovi mesta spoločne s členmi vytvorenej pracovnej skupiny „OMS ARENA“ rokovať  
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o podmienkach a spôsobe získania majetku OMS ARENA Senica, a.s. do majetku mesta 

Senica. 

d) n a v r h u j e  

1. v rozpočte Mesta Senica pre rok 2018 rozpočtovať čiastku vo výške 115 000,00 € pre  

RSMS spol. s r.o.. na prevádzku areálu OMS  ARENA Senica, a.s. s tým, že skutočné náklady 

sa  prehodnotia po 1. polroku doby prenájmu.  

2. do rozpočtu mesta Senica na rok 2018 schváliť sumu  35  000,00 €  ako dotáciu  pre 

spoločnosť OMS  ARENA a.s. Senica   na úhradu nákladov spojených s prevádzkou 

futbalového štadióna v období od 01.01. 2018 do 31.03.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
H l a s o v a n i e : prítomných: 20         za:19          proti:0        zdržal sa:1            počet poslancov: 25 
 

12. 4 

P. Grimm, primátor mesta: Mali sme tu čínsku  delegáciu, odsúhlasili sme Memorandum o 

spolupráci. V Číne sa zúčastnila konferencie pani Mgr. Alexandra Berecová. Ja by som ju 

požiadal, keby prišla k mikrofónu a poinformovala nás o svojej pracovnej návšteve Čínskej 

ľudovej republike. Nech sa páči. 

P. Berecová: Dobrý deň. Moje meno je Alexandra Berecová a pracujem v EUROPE DIRECT 

SENICA. Chcela by som povedať pár informácií k nedávnej návšteve v Čínskej ľudovej 

republike. Spolu s mestom Senica sa tejto návštevy zúčastnilo taktiež mesto Lučenec a 

spoločnosť DEMA. Táto návšteva sa konala od 15. do 23. novembra. Navštívili sme tri mestá 

a to Peking, Changsha a Shenzen. Na základe podpísaného Memoranda s Európskou-čínskou 

komorou sme boli pozvaní taktiež na konferenciu CCPIT. Len, aby ste vedeli CCPIT je to 

Čínska rada pre podporu medzinárodného obchodu a je to najväčšia inštitúcia na podporu 

zahraničného obchodu v Číne. Na tejto konferencii taktiež vystúpil náš slovenský veľvyslanec 

pán Dušan Bella, ktorý vyzdvihol úspechy Slovenskej republiky a taktiež dôležitú spoluprácu 

s Čínskou ľudovou republikou. Navštívili sme spoločnosť OMSTAR, ktorá sa venuje výrobe 

bicyklov. Tu mala aktivitu spoločnosť DEMA. Tu je prezentácia spoločnosti DEMA, ktorú 

mal obchodný zástupca spoločnosti pán Branislav Nikodém. Tu je spoločná fotka s majiteľom 

spoločnosti. Navštívili sme taktiež spoločnosť na výrobu batérií Shenzen BAK Battery. 

A taktiež Pekingskú univerzitu, ktorá patrí medzi najstaršie, ale zároveň najlepšie čínske 

univerzity. Má okolo 4.200 profesorov a 40.000 študentov. Spolu s profesormi sme navštívili 

taktiež CHINA HI-TECH FAIR 2017 výstavu, kde prezentovali svoje produkty. Tu sme mali 

prezentáciu mesta Senica. Počas našich prezentácii sme sa najviac zamerali na cestovný ruch 

a toto sú také oblasti, ktoré ich najviac zaujali: podujatia,  naša kultúra, Golf rezort Senica, 

priehrada, ktorá je teraz vypustená, ale veľmi sa tešia, ak ju napustíme a budú ju môcť 

navštíviť. Hrady a zámky boli veľký trend pre nich. A posledný deň sme navštívili Slovenské 

veľvyslanectvo, kde nás prijal už spomínaný veľvyslanec Dušan Bella. Tu bol podpísaný 

dokument Letter of Intent, teda List záujmu, kde Čína prejavila záujem o spoluprácu 

s mestom Senica. Ďakujem za pozornosť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za podanie informácie. Otváram diskusiu. Ak sa chcete 

opýtať niečo pani Berecovej? Vraj v januári príde ďalšia partia, tak uvidíme, čo sa bude diať 

ďalej. Končím diskusiu, prednášam vám ešte návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v 

Senici berie na vedomie informáciu Mgr. Alexandry Berecovej, zamestnankyne mestského 

úradu EUROPE DIRECT o pracovnej ceste do Čínskej ľudovej republiky, uskutočnenej na 

základe poverenia primátora mesta dňa 15. až 23. novembra 2017. Môžete sa prihlásiť na 

hlasovanie. Tým by sme mali bod Rôzne uzatvorený. 

Hlasovanie: Hlasuje nás 20. Mestské zastupiteľstvo správu prijalo na vedomie. 

Uznesenie č. 634: 

MsZ v Senici 

b e r i e    na    v e d o m i e 
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Informáciu Mgr. Alexandry Berecovej , zamestnankyne MsÚ – Europe Direct o pracovnej ceste do 

ČĽR uskutočnenej na základe poverenia primátora mesta v dňoch 15.11. – 23.11.2017 a Memoranda 

o spolupráci medzi The Europe and China friendly chamber (ECFC) mestom  JI’ AN, ČĽR a mestom 

Senica, SR. 

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20          proti:0        zdržal sa:0             počet poslancov: 25 

 

13. Interpelácie 

P. Grimm, primátor mesta: Ideme do ďalšieho bodu. A je to bod 13 - Interpelácie. Nech sa 

páči.  Písomné sme nedostali. Až máte ústne pripravené niekto. Pán Sova, nech sa páči.  

P. Sova: Ja iba jednu. Pani Valášková už sme to riešili, keď si predstavíte križovatku Hlavná 

cesta - Dlhá ulica - Brezová ulica, tam sme sa voľakedy snažili, aby bol zákaz státia áut na 

krajnici. Ale tá situácia je tam už  tak nebezpečná, že tie autá  ozaj parkujú už pomaly na 

križovatke, že by sme znova vstúpili do rokovania s inšpektorátom policajtov, aby tam aspoň 

nejaké vyšrafované čiary dali, lebo tie autá zvrchu letia a ten šofér  musí až pomaly do cesty 

vojsť, aby videl, či niečo ide alebo nie. Dokonca tam je ešte prechod k ZUŠ-ke , tam je to 

dosť nebezpečné.  

P. Grimm, primátor mesta: Ja poprosím o mikrofón pánovi Šteffekovi. Chcem vám na to 

odpovedať, to bolo súčasťou pracovného stretnutia, ktoré sme tu mali pred dvomi týždňami  - 

Slovenská správa ciest,  Ministerstvo dopravy, ALFA 04 aj inšpektoráty - Okresný dopravný, 

oddelenia Okresného úradu, Krajského úradu a bude to čoskoro vyriešené. Pán Šteffek, nech 

sa páči.  

P. Šteffek, MsÚ: Boli tam spracované výhľadové pomery, ktoré určili v akých 

vzdialenostiach nemajú stáť autá, aby to bolo bezpečné. Toto bolo poskytnuté Krajskému 

policajnému inšpektorátu. Je to cesta I. triedy. Mali by to v dohľadnej dobe vyriešiť. 

P. Grimm, primátor mesta: Áno, akceptujú to. 

P. Šteffek, MsÚ: A určiť dopravné značenie, ktoré by toto riešilo. Riešili sa výhľadové 

pomery z ulice Brezová a potom aj z ulice Paulínyho - Tótha. Potom sa im ukázalo, že by autá  

nemohli stáť medzi Dlhou ulicou a ulicou Paulínyho - Tótha.  

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Pán Hutta. 

P. Hutta:  Ja sa chcem poďakovať za náš mestský výbor, za to, že sme mohli čerpať 

prostriedky z participatívneho rozpočtu. I keď všetky naplánované veci, ktoré sme tam mali,  

sa neuskutočnili, preto by  som požiadal, aby tie veci, ktoré mali byť v rámci tohto roka 

vykonané, aby boli presunuté finančné prostriedky, aby sa dokázali tieto veci, ktoré sme tam 

mali, uskutočniť.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová. 

P. Krištofová: Ja mám niekoľko interpelácií. Ja som si aj poznámky musela napísať. Chcem 

sa vrátiť ešte k našej známej autoumyvárke na Hurbanovej ulici pri Lidli, ktorá je stále  

v prevádzke, obťažuje obyvateľov, ktorí chodia po chodníku tým, že na nich ide tá voda  

z umývaných áut. Už  tretíkrát sa na to pýtam. A vždy dostanem odpoveď, že už sa na tom 

pracuje, bude tam plot. Tak by som chcela vedieť, či je to také veľmi náročné postaviť plot? 

Umyvárka vznikla za mesiac. Je to už rok pomaly, čo sa na to pýtame, a ľudia tam majú 

problémy. Takže to je jedna vec. Potom ďalšia vec: Blížia sa Vianoce, blíži sa koniec roka a 

znova sa objavujú sťažnosti občanov na nedodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o 

používaní zábavnej pyrotechniky. Pýtajú sa, či je to také nemožné kontrolovať dodržiavanie 

tohto nariadenia? Pretože trpia tým hlavne starší ľudia, trpia tým ľudia, čo majú zvieratá a sú 

veľmi nespokojní. Takže, či je to skutočne taký problém, kontrola dodržiavania tohto 

nariadenia?  3. interpelácia: zase sa bude týkať ochrany verejného poriadku, nočný pokoj v 

okolí nočných klubov na Hviezdoslavovej a  Továrenskej ulici, prípadne v ďalších častiach 

mesta. My sme, ako komisia pre životné prostredie a verejný poriadok dali už druhýkrát istý 

návrh. Neviem, či niekto čítal, lebo tieto návrhy sa dostavajú aj ďalej, ale zopakujem ich.  Bol 

to návrh na spoločné stretnutie určitých komisií, mestskej polície, štátnej polície,  aby sa 
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zhodnotila situácia, vypracovala koncepcia primárnej , preventívnej prevencie protidrogovej 

ochrany alebo niečo podobné. Viem že 29. novembra sme tu mali konferenciu, respektíve 

protidrogový seminár, ako sa toto podujatie nazýva. Je to akcia mestského úradu a Komisie 

pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri mestskom zastupiteľstve. Mali 

sme tu dvoch významných odborníkov na túto tému. A zase sme túto príležitosť nevyužili na 

to, aby sme tých ľudí, keď tu máme, aby nám poradili,  alebo aby sa zaoberali práve touto 

problematikou, priamo v meste Senica. Zdá sa mi, že tento problém sa tu ignoruje.  Požívanie 

návykových látok u mládeže, ochrana obyvateľstva na bezpečný pokojný život sa odsúva 

nejako do úzadia. Dostala som odpoveď na minulú interpeláciu od mestskej polície, ktorá 

však neuspokojila v našej komisii nikoho. A je zarážajúce, že v meste mestská polícia tento 

problém nevidí. A  je so stavom spokojná, pretože drogy tu nie sú, striekačky sú od diabetikov 

atď.. 3  týždne dozadu som zase bola zavolaná  obyvateľmi Hviezdoslavovej ulice 313. Hluk. 

Tak  som tam teda išla o tej pol jednej večer a zistila som že pred Copy Centrom, respektíve 

na parkovisku pri Kaňovom bola skupinka ľudí, mali tam osobný automobil, v tom osobnom 

automobile v kufri obrovský reproduktor. Robili si diskotéku.  Popíjali na tom parkovisku 

mladí ľudia. Jedna  partia bola v Jame, druhá vo Fenixe  a ešte tretia diskotéka bola pod 

holým nebom, napriek dosť chladnému počasiu. Tak prišla hliadka mestskej polície, zrejme 

vykonala to, čo mala vykonať, ale to je to, že ľudia volali mne a nie mestskú políciu to už čosi 

signalizuje.  Keď som sa ich pýtala, že prečo,  povedali: je to zbytočné, nám nepomôžu. Tak 

načo teda ideme navyšovať tej mestskej polícii finančný rozpočet? Takže ešte raz by som 

apelovala na to, aby sa takéto stretnutie týchto komisií a odborníkov zišlo, aby sme tu 

koncepciu urobili. A zároveň ešte by  bolo dobré dať požiadavku na BVS-ku, aby nám urobili 

rozbor odpadových vôd, koľko percent návykových látok sa v tejto vode nachádza. Bežne sa 

to robí. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Je len poprosím mikrofón pre pána náčelníka. Chcem povedať, že 

takéto stretnutie už bolo v utorok, kde sme sedeli so štátnou políciou. Prešli sme si od A po Z 

tieto veci, vyjasnili sme si legislatívne možnosti mestskej polície a štátnej polície. Tak isto 

spoluprácu. Vôbec si nemyslíme to, čo ste povedali, pani poslankyňa, že sa tu niečo ignoruje, 

že sme jednoducho spokojní. Vôbec nie sme spokojní. Ale ako zistíme, kto, kedy hodil 

delobuch? Ja to fakt neviem. Ja by som to rád vedel, naozaj.  Nedialo by sa to tu. Ja s tým 

súhlasím, že aby tu bol kľud, ticho a všetko sa používalo v súlade s VZN. To je o ľuďoch. 

Veď my keby sme sa normálne správali v tom meste, nevyhadzovali si kontajnery, nehádzali 

do potoka veci, nerozrezávali káble na stĺpoch, nerobili sme čierne skládky by sme mohli 

ušanovať na rozvoj tohto mesta. Je to vyložene o ľuďoch, o výchove, o úcte k mestu, majetku. 

My sme nad tým sedeli. Jednoducho musia nám byť rodičia nápomocní. Pán náčelník, nech sa 

páči. 

P. Janák, náčelník MsP: Dobrý deň. Najskôr by som sa rád vyjadril k tej pyrotechnike. Podľa 

prieskumu 90 % pyrotechniky je hádzanie z okien. Čo sa týka ostatnej pyrotechniky, tak 

používajú to malé deti, je to veľmi ťažké zistiť. Ja sa tu nejdem vyhovárať, je nás 20,  traja 

robia. Senica má 20.000, neviem koľko má celý kataster kilometrov štvorcových, ale vážne 

nie je možné to ustrážiť. Za minulý rok sme zistili myslím, že 2 alebo 3 priestupky. Tento 

priestupok sa dá objasniť, pokiaľ ten človek, ktorý to vidí je ochotný napísať oznámenie o 

priestupku a svedčiť proti človeku. Keď tam príde mestská polícia, nikto to pred nami hádzať 

nebude. Ale hovorím 80 - 90 % týchto delobuchov, alebo tejto pyrotechniky je používaných  

z okien. Bývam na sídlisku Sotina, čiže to vidím. To je k tej prvej časti. Potom, čo hovoril pán 

primátor, mali sme stretnutie 12. 12., bol tam riaditeľ a zástupca riaditeľa obvodnej polície, 

obvodného oddelenia, potom tam  bol riaditeľ poriadkovej polície. Hodnotili sme situáciu na 

úseku používania drog,  na úseku používania alkoholu, s tým, že z tohto stretnutia vznikla 

taká myšlienka, že by sme mohli spolu, aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny urobiť 

nejaké námatkové kontroly týchto podnikov. Ale musím upozorniť  na to, že čo sa týka 
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diskoték, tak diskotéka to nie je verejné podujatie. Teraz prišlo vyjadrenie od právnikov, že 

diskotéka je klub, je to ako pohostinstvo, nie je to verejné podujatie a zákon o verejných 

podujatiach sa na tieto akcie nevzťahuje. Pokiaľ je tam osoba do 18 rokov a požíva 

alkoholický nápoj, tak priestupku sa dopúšťa ten prevádzkovateľ, alebo tá obsluha, ktorá je v 

tejto prevádzke.  Ďalšia vec, hovorím, na tomto stretnutí sme sa bavili aj o tej bezpečnostnej 

situácii v Senici, pričom pán riaditeľ okresu, teraz sa nejdem chváliť povedal, že: "Senica je  

hodnotená ako vysoko bezpečné miesto na Slovensku, s vysokou objasnenosťou priestupkov 

a trestnej činnosti" a bol tam aj pán primátor, že veľký podiel na tomto úspechu  má mestská 

polícia. Asi len toľko.  Iba na doplnenie, že  konečne nás niekto aj pochválil.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani Drinková, nech sa páči. 

P. Drinková: Tak ja by som chcela niekoľko podnetov od občanov. Obyvatelia ma oslovili  

s takou vecou, že či je stránka mesta, ktorá sa upravovala, konečná verzia? Pretože sa im zdá, 

že je neprehľadná, že predtým bola jednoduchšia. Strašne dlho to trvá, kým si tam niečo 

nájdu, lebo vždy tam vyskočí tá úvodná strana a kým sa chcú niekde preklikať, že veľa vecí  

ani nenájdu, nedá sa v nej orientovať. Tak pýtajú sa, že či je to konečná verzia, alebo že či sa  

bude ešte nejako upravovať? To je jedna vec. Potom druhá vec, som sa ešte niekedy v 

minulosti pýtala, že ako sa budú riešiť nástupné plochy pred výškovými činžiakmi, hlavne  čo 

sa týka 12 poschodových domov. Na Robotníckej 57-čka, 58-čka , tam je parkovacie miesto a 

tam by mala  byť vyšrafovaná nástupná plocha, značka Zákaz státia,  aby sa tam dostala 

hasičská plošina, v prípade evakuácie, požiaru, stále je to v takom stave,  že sa s tým nič 

neurobilo. Ja to chodím kontrolovať, spoločenstvo vlastníkov bytov si s tým nevedia pomôcť, 

nie je to v ich kompetencii. Keď tam mesto povolí parkovisko a ten človek sa tam postaví a 

potom ja dám spoločenstvu pokutu za to, že nemajú vytvorené podmienky na trvalé nástupné 

plochy. Takže to sú také dvojsečné zbrane. Skutočne by sa malo mesto s tým zaoberať a  malo 

by to riešiť. Všade sa robia parkoviská, ja viem,  že sú parkoviská potrebné, ale taktiež je 

potrebný prístup hasičskej techniky k tým domom, keby  sa tam niečo stalo. A ďalšia vec, čo 

ma veľmi trápi, sú tie priestory Hasičskej zbrojnice. Máme 128 ročnú históriu, v roku 2019 

budeme oslavovať 130. výročie Dobrovoľného hasičského zboru a vôbec nemáme žiadne 

podmienky, žiadnu vlastnú budovu. Keď pôjdeme na akúkoľvek obec v okolí, môžete sa ísť 

pozrieť, aké tam majú vytvorené podmienky. My sme skutočne na ostudu.  Nemáme teplú 

vodu, prídeme zo zásahu, z povodní, z veternej smršte, nemôžeme si umyť ruky, osprchovať, 

o tom už  ani nehovorím. Je to fakt úplne zlé. A vyvinuli sme toľko úsilia a času zo svojho 

voľna aby sme sa niekam pohli a trvá to už strašne dlho a nikam sme sa zatiaľ nepohli. Čo 

sme rozbehli, to už neplatí! Kedy to bude? Však už pred tromi rokmi sme avizovali, že hasiči 

sa budú sťahovať, že po tejto budove veľmi túžime, že by sme ju chceli.  Našiel sa iný 

priestor.  A teraz zrazu, že už sa to bude dať? Budem veľmi rada, keď to bude.  

P. Grimm, primátor mesta: Aj ja budem veľmi rád. Ale to sú otázky na Ministerstvo vnútra. 

Už to dávno mohli odklepnúť. A dávno sme to mohli všetko robiť.  

P. Drinková:  Ale my sme zriadení zo zákona, ktorému primátor rozhoduje. Čiže ministerstvo 

nám nedá nič.  

P. Grimm, primátor mesta: Ja nerozhodujem o budove.  

P. Drinková: Nie o budove, ale o tých našich podmienkach,  aké máme. 

P. Grimm, primátor mesta: A  kde ste boli 16 rokov predtým, ohľadom týchto všetkých vecí?  

A teraz máte aj  techniku, aj všetko. 

P. Drinková: A teraz máme techniku, ktorá sa tam nedá uskladniť, je v nevyhovujúcich 

podmienkach. Keď príde kontrola, môže nám vozidlo zobrať,  pretože nie sú vykurované 

garáže. Mali sme tam voľakedy bojler, kde bola teplá voda. Keď odišiel, nikto nám tam nový 

nedal, pretože je tam nevyhovujúca elektrika. Keby sme tam dali druhý bojler, tak vyhorí celý 

domček. Takže preto sa tam neinvestuje.  

P. Grimm, primátor mesta: Pani Drinková, skôr by som potreboval podporu, aby sme to 
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dotiahli do zdarného konca pre vás. A  nie to, čo už voľakedy zase bolo. Už vážne by som 

prosil riešme  to, kde sa nachádzame a do  budúcna. Nie stále to, čo bolo. 

P. Drinková: No však aj ja to chcem riešiť. Chcem, aby sme to dotiahli do konca a aby to  

netrvalo ďalšie 2 alebo 3 roky. 

P. Grimm, primátor mesta: Tak isto máte svoju istú pozíciu, hasiči, tak pomáhajte aj vy. Ja 

tam chodím zatiaľ len vyložene sám. A zatiaľ nulová podpora. Podľa poslednej návštevy 

všetko je, dokonca konečne vyčlenili koordinátorku,  ktorá to bude robiť. Trvalo im to ja 

nemôžem za také veci, že štát, to všetko brzdí.  

P. Grimm, primátor mesta: Pán Dieneš, prosím vás,  dajte mu ešte mikrofón -  ohľadom 

webovej stránky. Vám odpovie. 

P. Dieneš, MsÚ: Takže dizajn webovej stránky je, podľa nás, konečný, ale ako sa hovorí - nič 

nie je dokonalé a  nič nie je večné. Takže sme otvorení nejakým konkrétnym návrhom. To, že 

niekto povie, že to je podľa neho neprehľadné  ja to počujem prvýkrát. Pretože doteraz máme 

dobré referencie. Ak niekto má úplne naozaj konkrétny návrh, nech sa páči naše mailové 

adresy poznáte a sú na webe. Takže, samozrejme, návrhy prijímame. Že to bude úplne inak a  

podľa toho konkrétneho človeka, ktorý to chce, tak to nezaručujeme.  

P. Grimm, primátor mesta: Ešte chcem, pani Drinková, vás požiadať, tie interpelácie o tých 

nástupných plochách. Tam ste menovali jeden činžiak. A  v  ďalších vetách ste povedali, že 

mesto povoľuje parkovisko pred vchodom ďalších bytoviek. Ale kde? Čiže konkrétne ukážte.  

P. Drinková: To tie 12 poschodové domy, tam tiež je to pri niektorých. 

P. Grimm, primátor mesta: Aby mohla pani prednostka zapísať, že kde úplne konkrétne. 

P. Drinková: Nemám. Vypíšem ich. Všetky bytové domy, ktoré sú so stavebnou výškou 22 a 

pol metra musia mať nástupnú plochu.  

P. Grimm, primátor mesta: Ďalšia interpelácia? Takže končíme Interpelácie. 

 

14. Diskusia 

P. Grimm, primátor mesta: Diskusia, nech sa páči. Pani Valášková, nech sa páči. 

P. Valášková: Ja chcem len v rámci diskusie pripomenúť jednu vec. Minule tu mal pán Krutý 

takú otázku, či do rozpočtu sú zakomponované všetky návrhy, ktoré dali mestské výbory? 

Snažili sme sa dať všetky tieto ich požiadavky. Samozrejme, všetky nešli, pretože 

uprednostnené sú väčšie investičné akcie. Chcel  ma napr. upozorniť na takú vec, že sú  tam 

požiadavky napr. lavičky. Mesto nemá problém ju tam nainštalovať, ale je to so súhlasom 

obyvateľov. Napr. 75 % obyvateľov dotknutej lokality musí súhlasiť s tým, že tá lavička tam 

bude osadená. A potom chcem pripomenúť, že sú tam také menšie projekty od tých 

jednotlivých mestských výborov, ktoré by sa dali riešiť cez participatívny rozpočet. Takže 

keď budete si na jar budúceho roku vo výboroch preberať možnosti, kde tieto peniaze použiť,  

spojte  sa so mnou, alebo aj s pánom Šteffekom, alebo pani doktorkou Olejárovou. Sú tam 

niektoré veci, ktoré do rozpočtu zaradené neboli, ale mohli by byť riešené práve cez tento 

rozpočet.  To je všetko. 

P. Grimm, primátor mesta:  Dobre. Ďakujeme.  Ešte niekto v diskusii? Ešte pán Nedoba.  

P. Nedoba: Ja som chcel dať ešte faktickú predtým, ako sa preberala tá  stránka som zabudol, 

že mám vybratú už kartu hlasovaciu. Ale iba také základné pravidlo, že ktokoľvek, kto už 

robil s nejakou správou stránky, alebo s jej vytváraním, alebo s nejakými internetovými 

projektmi, tak vie, že základné pravidlo je, že užívatelia každú zmenu považujú na začiatku za 

zlú. Čiže zmeny sú zlé. Ale postupom času, keď sa tá funkcionalita prejaví, tak si na to 

zvyknú  a ak to bude zmena k lepšiemu, tak to akceptujú.  

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ďakujeme. Končím diskusiu.  

 

15. Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí MsZ 

P. Grimm, primátor mesta: Chcel by som požiadať pani Mičovú,  predsedníčku návrhovej 
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komisie za potvrdenie platnosti dnešných uznesení. 

P. Mičová: Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 20. 

riadnom zasadnutí konanom dňa 14.12.2017 prijalo uznesenia čísla: 602 až 634. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem.  

 

16. Záver. 

P. Grimm, primátor mesta: Vážený poslanecký zbor mesta Senica, skôr ako oficiálne 

ukončíme svoje 20. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, bolo záverečné v tomto roku. 

Chcem vám vysloviť skutočne úprimné poďakovanie za celoročnú poslaneckú prácu, nielen 

na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ale aj za prácu vo výboroch, komisiách, za  

spoluprácu s jednotlivými oddeleniami mestského úradu, Mestskej polície či Mestského 

kultúrneho strediska,  Rekreačnými službami mesta Senica, Poliklinikou,  školami alebo 

Centrom voľného času. Tak isto  chcem poďakovať aj za spoluprácu vám, vedúcim oddelení, 

tiež za prípravu materiálov na mestské zastupiteľstvo či už technikom, zvukárom alebo aj TV 

SEN  za zverejňovanie našich  zastupiteľstiev. Tak isto za účasť riaditeľom našich zariadení, 

škôl, ktorí sem prichádzali a myslím si, že tieto poznatky, ako to vôbec funguje, čo všetko sa 

odsúhlasilo snáď prednášajú aj na svojich poradách vo svojich školách. Nie je to ľahká práca, 

byť poslancom a svojimi rozhodnutiami určovať ďalší vývoj, smerovanie, napredovanie 

nášho mesta. Dovoľte mi teda s blížiacimi sa vianočnými sviatkami popriať nielen vám, čo ste 

tu v zasadačke mestského zastupiteľstva, ale aj občanom mesta Senica, ale najmä 

pravidelným divákom, ktorí sledovali naše zasadnutia, aby boli vianočné sviatky vo vašich 

domácnostiach, tak ako sa nielen hovorí boli skutočne, plné lásky, pokoja, spokojnosti,  

potešenia a srdečnosti. Nadeľte si samé dobré veci. Zdravie, radosť, kopu šťastia, úsmev a ten 

aby nás hlavne všetkých zohrial. Naša pani občianka mesta, mi poslala vinš. A  chcel by som 

ho odovzdať nielen vám, ale všetkým Seničanom. Píše: "Nastal čas sviatočný, stromček sa 

ligoce, prajem vám zo srdca prekrásne Vianoce." Dovidenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Grimm v. r.                                                  JUDr. Katarína Vrlová v. r.      

   primátor mesta Senica         prednostka MsÚ 

 

 

 

O v e r o v a t e l i a :    Ing. Elena Valášková v. r.                           ..................................... 

 

                RNDr. Ľubica Krištofová v. r.                      ..................................... 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Adela Langová 

Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu. 

 

 


