Zápisnica
napísaná na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 27. júna 2019.
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ;
JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora;
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Poslanci MsZ:
Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická,
PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta,
RNDr. Ľubica Krištofová, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Vladimír Včelka, Ľubomír
Miča, Mgr. Miroslav Tehlár, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Petra Morávková,
Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Martina Otrísalová, Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová,
Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna, Ivan Paveska
Prizvaní:
JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Ľubica Lesayová,
Mgr. Milan Dieneš – vedúci oddelení MsÚ; Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Bc. Rastislav
Janák, náčelník MsP; Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ; Peter Horváth, Jaroslav Kaščák,
riaditeľ TS Senica, a. s., Peter Turza, TS Senica; Mgr. František Harnúšek, riaditeľ MsKS;
Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o.; Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof
Siwiec, Ing. Svetlana Chábelová, RNDr. Anna Parízková– riaditelia ZŠ Senica; Mgr. Mirka
Gáfriková, riaditeľka ZUŠ; Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ CVČ; Renáta Rýzková, riaditeľka
MŠ; Mgr. Eva Volková, riaditeľka, Poliklinika Senica, n. o.; Mgr. Slavomíra Jurovatá,
riaditeľka ZSS
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Filip Planka, RNDr. Ľubomír Parízek, Ing. Ján Kovár, riaditeľ
ÚPSVaR, Senica, Ing. Vladimír Kocourek, prednosta OÚ Senica
M é d i á:
Mgr. Viera Barošková, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o., Miroslava Kováríková, Záhorák,
Vladimír Miček, TASR
Ostatní

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

Bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení
prítomní, predtým, než otvoríme 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, by
som požiadal o všeobecný súhlas dám, aby sme mohli rokovať bez sák. Všeobecný súhlas
vyzerá, že je. Otváram 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás
všetkých vítam. Zvlášť vítam riaditeľov zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
zástupcov médií a zástupcov občanov. Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných
19 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. Zasadanie mestského zastupiteľstva je
uznášaniaschopné, preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnil sa pán poslanec Planka
a ospravedlnili sa, že neskôr prídu, pani poslankyňa Madunická a pani poslankyňa Mičová.
Zápisnica z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu
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poslancom. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Wágnerovú a pána poslanca
Lackoviča. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes
tvoria bez titulov pani Jankovičová, Vrlová, pán Mozolič, Lackovič a Džačovský. Chcem vás
informovať, že do funkcie riaditeľa ZŠ V.P. Tótha bol zvolený Mgr. Vladimír Šváček
a riaditeľkou ZŠ s MŠ na Mudrochovej ulici bola zvolená RNDr. Anna Parízková. Dňa 26.06.
bol obom odovzdaný menovací dekrét. Funkčné obdobie pánovi riaditeľovi Šváčkovi začína
od 01.07.2019 a pani riaditeľke Parízkovej od 01.10.2019 na 5 rokov. Prajem vám veľa
úspechov a verím, že v tejto funkcii sa vám bude veľmi dariť a budeme všetci spokojní
a napredovať naše školy budú ďalej. Kým pôjdeme odsúhlasiť dnešný program zasadnutia,
upozorňujem, že v bode rôzne, vám boli zaslané materiály a to štyri: zrušenie uznesenia
ohľadom vymenovania riaditeľa MsKS; uzavretie zmluvy o vykonaní úloh Mestskej polície
Senice na území obce Sobotište; zmena spolufinancovania rekonštrukcie a rozšírenie
kamerového systému mestskej polície Senica a ďalší projekt Zdravie na tanieri pre naše
základné školy. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie 4. riadneho mestského zastupiteľstva
rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol doplnený o tieto body a bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Senici schvaľuje program 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici
konaného dňa 27.06.2019. Prosím o hlasovanie.
1. Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3.1 Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 27. júna 2019 a riešení pripomienok.
3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.
23/2018/703
4.1 Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ dňa 02.05.2019
4.2 Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsR dňa 13.06.2019
5. Technické služby a.s. - správa o činnosti za rok 2018 a zámery spoločnosti
6. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a príprava na letnú turistickú
sezónu a rozvojové zámery spoločnosti
7. Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery n.o.
8. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018
9. MSPS, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery spoločnosti
10.1 Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Senica za rok 2018
10.2 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018 –
Záverečný účet mesta 2018
10.3 Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018 – 2020
11.1 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19
11.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19
11.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
12. Návrh Dodatku č. 3 VZN č. 42/2015, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných
verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici
13. Návrh VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni.
14. Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti – zmeny
15. Návrh zmeny VZN č. 45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Senica
16. Dispozície s majetkom mesta
17.1 Správa HK o výsledku kontroly inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica
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k 31.12.2018
17.2 Správa HK o výsledku kontroly plnenia povinností pri zverejňovaní povinných
informácií podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
17.3 Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2019
17.4 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
18. Návrh sobášnych dní na rok 2020 a Návrh zmeny prílohy č. 1 – Zásad odmeňovania
členov ZPOZ pri MsÚ v Senici účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za
jednotlivé obrady
19. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019
20. Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici
21. Rôzne
22. Interpelácie
23. Diskusia
24. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsZ
25. Záver
Hlasovanie: Ďakujem. Program bol schválený.
Uznesenie č. 102:
MsZ v Senici
schvaľuje
Program 4. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 27. júna 2019.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 2.1 - Voľba návrhovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie návrhovej
komisie, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Barcaj Drinková, pani poslankyňa
Morávková a pán poslanec Paveska. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam návrh na schválenie
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem. Takže schválili sme návrhovú komisiu v zložení pani poslankyňa
Barcaj Drinková, pani poslankyňa Morávková, pán poslanec Paveska.
Uznesenie č. 103:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Petra Morávková,
Ivan Paveska
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 2.2 - Voľba mandátovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie mandátovej
komisie, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Krištofová, pani poslankyňa Búzková
a pani poslankyňa Štítna. Má niekto iný návrh? Ak nie, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo
mandátovú komisiu v zložení pani poslankyňa Krištofová, pani poslankyňa Búzková
a pani poslankyňa Štítna.
Uznesenie č. 104:
MsZ v Senici
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Marta
Štítna
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H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.1 - Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 27.06.2019
a riešení pripomienok.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Žiadam pani prednostku, aby predložila
správu.
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní.
Uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 16 prijatým na ustanovujúcom zastupiteľstve
06.12.2018 poslanci MsZ aj primátor mesta zobrali na vedomie trvalú úlohu plniť si
povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z ústavného zákona číslo 357/2004 o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na základe týmto ústavným zákonom
stanovených povinností ste si všetci splnili tieto povinnosti v lehote novozvolených poslancov
do 30 dní od ujatia sa funkcie a následne všetci poslanci ste si všetci splnili svoje úlohy do
31.03. Na základe podkladov, ktoré som obdržala od predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu pána Štvrteckého vás môžem informovať, že druhé zasadnutie komisie sa konalo
16.05.2019. Komisia prekontrolovala všetky oznámenia a v podstate tam, kde boli zistené
nedostatky ste boli upozornení na doloženie týchto chýbajúcich dokladov alebo na dopísanie
chýbajúcich údajov vo vašom oznámení. Všetci oslovení poslanci si splnili tieto povinnosti
k dnešnému dátumu a ďalšie zasadnutie tejto komisie zvolá predseda komisie v priebehu
mesiaca júl. Uznesením MsZ číslo 54/2019, ktoré bolo prijaté 21.03.2019 odvolalo pána
Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom nástupu
novovymenovaného riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica na vlastnú žiadosť.
Uznesením číslo 99 prijatým na 3. zasadnutí konanom dňa 02.05.2019 vymenovalo na
základe návrhu pána primátora pána Púdelku za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska
Senica dňom 01.07.2019. Pán Púdelka listom doručeným na MsÚ v Senici dňa 14.06.2019
oznámil, že z osobných dôvodov nemôže uzatvoriť pracovnoprávny vzťah súvisiaci
s výkonom funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senici. Na základe tejto
skutočnosti sa predkladá v bode Rôzne - návrh na zrušenie uznesenia číslo 99, ktorým bol pán
Púdelka vymenovaný za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom 01.07.2019.
Nový návrh na vymenovanie riaditeľa mestského kultúrneho strediska predloží pán primátor
na nasledujúce MsZ. Uznesenie z týchto dôvodov, ktoré som odprezentovala nebolo splnené.
Uznesením prijatým v roku 2017 číslo 492 bola schválená zámena areálu rekreačných služieb
mesta Senica pozostávajúca zo stavieb a pozemkov na Tehelnej ulici za areál pozostávajúci zo
stavieb a pozemkov na Hurbanovej ulici, kde v súčasnosti sídli naša Hasičská zbrojnica nášho
Hasičského zboru mesta. Vzhľadom k tomu, že následne uznesením číslo 59 prijatým
21.03.2019 bola schválená zámena Hasičskej stanice a súvisiacich stavieb a pozemkov vo
vlastníctve SR za zasadačku OÚ Senica, ktorá je vo vlastníctve mesta, tak uznesenie z roku
2017 stráca opodstatnenie a preto v bode Dispozície s majetkom je predložený návrh na
zrušenie uznesenia z roku 2017. Hlavná kontrolórka predložila správu o plnení uznesenia
číslo 19/01/J/2/b v znení neskoršieho dodatku v písomnej podobe. Viac uznesení s termínom
plnenia k dnešnému dňu prijatých nebolo. Na všetky písomné interpelácie, ktoré boli
vznesené na poslednom MsZ bolo buď zodpovedané ústne na rokovaní alebo písomne.
Odpovede na interpelácie sú zverejnené na webovej stránke mesta pod titulom MsZ
Interpelácie. Toľko k informáciám z mojej strany.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Má niekto pripomienky, otázky?
Ak nie, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola schválená.
Uznesenie č. 105:
MsZ v Senici
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schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 27.06.2019.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.2 – Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia MsZ v Senici
č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali písomne. Má niekto
záujem o diskusiu? O otázky? Ak nie, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 106:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4.1 a 4.2 – Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ v Senici
konanom dňa 02.05.2019 a uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsR
v Senici konanom dňa 13.06.2019.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Rokujeme o oboch bodoch spoločne. Má
niekto otázku alebo záujem o diskusiu? Nie je záujem. Tak hlasujeme za obe uznesenia
spoločne. Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. MsZ v Senici zobralo na vedomie uznesenia prijaté na 3. riadnom
zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 02.05.2019 a uznesenia prijaté na 4. riadnom
zasadnutí MsR v Senici konanom dňa 13.06.2019.
Uznesenie č. 107:
MsZ v Senici
berie na vedomie
1. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 02. 05. 2019.
2. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 13. 06. 2019.
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 5. – Technické služby a.s. - správa o činnosti za rok 2018 a zámery
spoločnosti.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Materiál ste dostali v písomnej podobe, bol
prerokovaný na MsR, bol prerokovaný aj na viacerých komisiách, ktorých sa zúčastňujete,
takže by som mal len taký návrh, že pokiaľ máte otázky, tak je tu pán riaditeľ, ktorý je
pripravený ich zodpovedať. Má niekto záujem o diskusiu? Poprosím pána poslanca Sovu.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. My sme uvedené správy prerokovali na Majetkovej
komisii a členovia komisie ma splnomocnili, aby som aspoň jednou vetou sa vyjadril k týmto
správam a také malé uznesenie alebo také malé odporúčanie budem citovať jednou vetou:
„K uvedeným správam od spoločnosti zriaďovateľskej pôsobnosti mesta členovia komisie
odporúčajú efektívnejšie využívanie potenciálu mestského majetku.“ Keďže sme Majetková
komisia, tak aspoň takéto stanovisko. Pretože určité spoločnosti sú tam v strate. Je otázne, že
čo je to, čím je to spôsobené, či sú to veci, ktoré sa dajú ovplyvniť alebo sa nedajú ovplyvniť,
to je jedna stránka veci. A keď môžem, ja by som sa vyjadril, ešte taký osobnejší názor. Čo sa
týka Polikliniky Senica, tam je nejaká strata okolo 100-tisíc euro, nepamätám si presne to
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číslo. To fungovanie polikliniky je nastavené tak dlhodobejšie ako je nastavené s tým, že
výnosy lekárne vlastne kryjú stratu chodu polikliniky. Tu je dôležité si uvedomiť, či chceme
takto postupovať a pokračovať ďalej, pretože keď si zoberieme, pokiaľ by sa zvýšilo nájomné
doktorom, ktorí sú tam v prenájme, je dosť možné, že si budú hľadať nejaké iné priestory
a poliklinika zostane prázdna. Vidíme, že vedľa polikliniky bola prednedávnom postavená
multifunkčná budova, kde prešli niektorí lekári, takže mohli by to riešiť aj takýmto spôsobom
a podstatné je uvedomiť si jednu vec, že mesto dotuje plaváreň, mesto dotuje zimný štadión,
mesto dotuje aj polikliniku. Je potrebné si stanoviť nejaké priority a myslím si, že
momentálne podstatnejšie pre človeka občana v Senici, aby tá poliklinika bola zachovaná
v takom stave v akom je a bohužiaľ je tá dotácia, bude musieť asi pravdepodobne, pokiaľ sa
nenastavia nejaké iné parametre, tá dotácia bude musieť byť aj naďalej, pretože si myslím, že
ľudia skôr potrebujú zdravie ako sa niekde okúpať alebo korčuľovať. Ale to je vec na ďalšiu
diskusiu a na ďalšie nastavenie parametrov. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja vnímam to odporúčanie z Komisie pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb, teda na efektívnejšie využitie. Teraz sme
v technických službách, ale môžem sa vyjadriť teda, aby to bolo v súvislosti aj s poliklinikou,
tak pán poslanec, ste v Správnej rade tak, ako ja a viete, že sme to dosť obsiahle riešili, že tá
strata 100-tisíc euro je veľmi vysoká a sú tam rôzne riešenia, ktorými sa to dá docieliť, aby
sme sa priblížili k nule a myslím, že aj postupne sa k tomu budeme, k týmto jednotlivým
procesom aj dopracovávať. Takže je tu záujem, aby tie straty na mestskom majetku boli
minimálne, preto sa rokuje aj s mestským podnikom služieb, aby tá strata tam nebola,
respektíve, aby sme minimalizovali tieto vplyvy, ktoré sú zo strany mesta, aby takáto strata
nebola. Ja len ešte doplním v rámci Technických služieb. a.s. Senica – správa o činnosti za
rok 2018 a zámery spoločnosti, že stanovisko finančnej komisie je, že berie na vedomie
a odporúča MsZ na rokovanie. Má niekto ešte záujem o diskusiu? Tak dávam hlasovať
o materiáli technické služby, že MsZ v Senici berie na vedomie informatívnu správu
Technické služby Senica, a.s. za rok 2018. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Bola zobraná na vedomie informatívna správa Technických služieb Senica.
Uznesenie č. 108:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informatívnu správu - Technické služby Senica a. s. za rok 2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 6. – RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a príprava
na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť Komisia pre správu mestského
majetku a služieb zobrala na vedomie, odporučila efektívnejšie využívanie, je to všeobecne
pre všetky správy a stanovisko finančnej komisie – Finančná komisia berie na vedomie
a odporúča MsZ na rokovanie. A taktiež prebehla viacerými diskusiami a rokovaniami
v komisiách, tak pokiaľ má niekto otázky a záujem o diskusiu, pán riaditeľ je pripravený
zodpovedať. Poprosím pána poslanca Kalmana.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som bol až do konania VZ
v tomto roku predsedom dozornej rady, tak sa vyjadrím k hospodáreniu tejto spoločnosti. Asi
všetci cítime, že Rekreačné služby mesta Senica fungujú k spokojnosti všetkých ľudí v Senici
alebo teda aspoň väčšiny. Verím, že tomu tak je a čo sa týka plavárne, tak vieme, že tam tá
investícia, ktorá bola v predchádzajúcom a ešte predchádzajúcom roku, tak bola spravená
dobre. Nejaké malé veci sa tam dorábali a čo sa týka ostatných vecí, veľmi otvorená otázka
vonkajšieho bazéna na kúpalisku a teda aj z hľadiska toho, čo povedal môj predrečník, by ste
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mali asi otvoriť veľkú verejnú diskusiu, že kam by mali plynúť peniaze, pretože všetky
opravy do tohto nášho majetku – plaváreň – viac ako 1 mil. eur. Ten vonkajší bazén
a kúpalisko bude stáť pravdepodobne státisíce eur, ak by sme to chceli dať do nejakého stavu
normálneho a využívanie je veľmi krátke, obmedzené. Všetci chápeme, že tieto veci sú vždy
stratové. Tam asi neexistuje, aby sme dosiahli nejaký zisk. Ale teda z hľadiska toho, že kde sú
priority mesta, tak asi by sme mali otvoriť veľkú diskusiu o tomto. A osobne ma teda mrzí, že
bola dosiahnutá strata v tomto roku a to je vlastne požiadavka aj na vedenie mesta, aby ďalej
nám povedalo svoje zámery, že ako chce vlastne dotovať tieto spoločnosti, aj polikliniku aj
rekreačné služby, lebo zjavne ani jedna z tých dvoch spoločností v súčasnom stave nie je
schopná zarobiť ani na jednoduchú reprodukciu toho majetku, ktoré majú zverené. Takže aj
jedna vec, aj druhá vec, strata je spôsobená odpismi a ani jedna z tých spoločností
nenakumuluje prostriedky na to, aby sa mohla starať o majetok, ktorý má zverený od mesta.
Takže toto je taká veľmi ťažká téma do budúcnosti, ale teda čo sa týka výsledku rekreačných
služieb mimo toho, čo som teraz povedal, tak je pre mňa dobré, ak má ktokoľvek otázky ako
na mňa na predsedu dozornej rady, tak nech sa páči, som vám k dispozícii všetkým. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My sa na toto veľmi pripravujeme,
dokonca v septembri vedúci pracovníci, čo sa týka mestského úradu, tak pripravujeme
trojročnicu, aby sme investície mali dopredu naplánované. Následne, aby sme ich s vami
prediskutovali, aby bolo jasné vedieť dopredu, že pokiaľ sú finančné prostriedky, čo je
priorita a následne, akým spôsobom sa budú míňať, taktiež je tu veľká otázka investícií
a keďže tých investícií je potreba veľmi veľa a tých finančných prostriedkov nie je dostatok,
tak otvára sa priestor na to, aby sa otvorila diskusia, respektíve, urobený prieskum mestom
Senica, o čo ľudia majú záujem. Pretože máme tu potrebu investícií, či je to amfiteáter, či je
to kúpalisko, Dom kultúry, poprípade to môže byť športová hala a ďalšie, takže toto bude
urobený určite s komunikáciou s občanmi tak, aby sa stanovila priorita, že do čoho chcú
investovať. Alebo teda môže byť možnosť, že do každého trochu, ale tam to potom nebude
vidieť, takže aby sa vytvoril ten spôsob aj spolu s rozhodovaniami s občanmi, akým
spôsobom naložiť s finančnými prostriedkami z možnosti investícií a určiť prioritu, že najprv
sa urobí jedna budova, následne druhá budova, ale v akom poradí, aby teda to bolo nielen
o poslancoch, ale aj občanoch, aby sa mohli vyjadriť a potom bude na vás, že či nám ten hlas
dáte alebo nedáte alebo akým spôsobom zaujmete aj vy stanovisko. Pôjde tam odporúčanie
z mesta a následne bude diskusia aj s vami. Takže pracujeme na tom, aby to bolo jasné,
prehľadné a zadefinované investície už dopredu. Aby sme sa o tom nemuseli rozprávať
a doťahovať každý rok, takže hlavné investície budú určené tak, aby to bolo jasne
zadefinované. Má niekto ešte záujem o diskusiu k RSMS. Ak nie, prosím o hlasovanie
a zobratie na vedomie výsledok hospodárenia za rok 2018 a prípravu na letnú turistickú
sezónu a rozvojové zámery spoločnosti RSMS, spol. s r.o.
Hlasovanie: Takže správa bola zobratá na vedomie.
Uznesenie č. 109:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výsledok hospodárenia za rok 2018 a prípravu na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery
spoločnosti – RSMS, spol. s r. o.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 7. – Poliklinika Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018
a zámery n.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú
oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov predloženú výročnú správu
Polikliniky, n.o. Senica k 31.12.2018 berie na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť
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na rokovanie MsR a MsZ. Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ správu na
rokovanie. Čo sa týka pre Komisie pre správu majetku, obchodu a služieb, tak je tam tá
štandardná, ktorá už bola prednesená. Správy spoločnosti zobrali na vedomie a odporučili
efektívnejšie využívanie potenciálu mestského majetku. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie,
poprosím o hlasovanie. MsZ v Senici berie na vedomie výsledok hospodárenia za rok 2018
a zámery spoločnosti Poliklinika Senica, n.o.
Hlasovanie: Správa bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 110:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery spoločnosti Poliklinika Senica n. o.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8. – Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko Finančnej komisie. Bez
stanoviska. Finančná komisia pri tomto bode nebola uznášaniaschopná. Komisia pre správu
mestského majetku, obchodu a služieb, zobrali na vedomie, odporučili efektívnejšie
využívanie potenciálu mestského majetku. Má niekto záujem o diskusiu? Nie. Návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu Stoma Senica, a.s. za rok
2018. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018 bola vzatá
na vedomie.
Uznesenie č. 111:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu Stoma Senica a.s. za rok 2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 9. – MsPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery
spoločnosti na rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko Finančnej komisie – bez
stanoviska. Finančná komisia nebola pri tomto bode uznášaniaschopná a Komisia pre správu
mestského majetku, obchodu a služieb zobrali na vedomie a odporučili efektívnejšie
využívanie potenciálu mestského majetku. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Ak
nie, predkladám návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie správu o výsledku
hospodárenia MsPS, spol. s r.o. z roku 2018 a zámery spoločnosti na rok 2019. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Správa bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 112:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v roku
2018 a zámery spoločnosti na rok 2019.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10.1 – Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Senica za rok 2018
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Záujem
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o diskusiu neevidujem, takže predkladám návrh. MsZ v Senici berie na vedomie odborné
stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2018. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Bod bol schválený, vzatý na vedomie.
Uznesenie č. 113:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok
2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10.2 – Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho
riadení za rok 2018 – Záverečný účet mesta 2018
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko Finančnej komisie. Finančná
komisia odporúča MsZ schváliť záverečný účet mesta Senica. Komisia opätovne zobrala na
vedomie efektívnejšie využitie potenciálu mestského majetku. Má niekto záujem o diskusiu?
Neevidujem záujem. Predkladám návrh na uznesenie MsZ v Senici schvaľuje záverečný účet
mesta Senica za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Schvaľuje prebytok rozpočtu
vo výške 333.496,39 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona č. 583/2004
Zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu vo výške 254.230,90 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške
79.265,49 €. Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1, pís. c) zákona č. 583/2004
Zbierky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 78.827,15 € navrhujem použiť na tvorbu
rezervného fondu vo výške 78.827,15 € a po C – berie na vedomie správu nezávislého
audítora za rok 2018. Poprosím vás o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Záverečný účet mesta bol schválený.
Uznesenie č. 114:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta za rok 2018 a celoročné hospodárenia bez výhrad.
b/ s c h v a ľ u j e
Prebytok rozpočtu vo výške 333 496,39 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 254 230,90 EUR navrhujeme použiť na:
-tvorbu rezervného fondu vo výške 79 265,49 Eur
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške 78 827,15 Eur navrhujeme použiť na:
-tvorbu rezervného fondu vo výške 78 827,15 Eur
c/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora za rok 2018
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10.3 – Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018 – 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko Finančnej komisie. Finančná
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komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Neviem, či Komisia pre správu
mestského majetku a služieb má nejaké iné stanovisko k tomu. Nemali. Má niekto otázky
alebo záujem o diskusiu k tomuto bodu? Poprosím pána poslanca Kalmana.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Bolo dobrým zvykom
v minulom aj v predminulom aj vo všetkých funkčných obdobiach, že k takto dôležitým
bodom ako je záverečný účet si pán finančný riaditeľ pripravil prezentáciu, aby ľuďom
porozprával, o čom to je. Teraz sme tu len také hlasovacie stroje, že my o tom niečo vieme,
ale ľudia o tom nevedia vôbec nič. Ako skončilo mesto, ako sa čo podarilo, do čoho išli
peniaze a čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Viete, to je jedna vec. A ja by som ešte zároveň,
keď už toto hovorím, tak by som vás požiadal, aby sme v bode 16. Dispozície s majetkom
mesta ku každému jednému prejednávanému bodu dali všetko na tabuľu, aby ľudia videli,
o čom tu hlasujeme, čo sa tu predáva, čo sa prenajíma. Prestali sme aj túto vec robiť a mňa sa
ľudia pýtajú, prečo je to tak predané, prečo je tam taký nájom. A poprosil by som vás, aby
sme teda už vrátane dnešného zastupiteľstva uviedli každý bod Dispozície s majetkom tak,
aby mali ľudia, ktorí sledujú toto naše zastupiteľstvo buď naživo alebo zo záznamu, aby
vedeli, o čom rokujeme. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: K záverečnému účtu bola pripravená aj
prezentácia, v rámci rôzneho môžeme predniesť, pokiaľ by bol záujem, takže respektíve
v rámci diskusie. Čo sa týka dispozícií s majetkom, myslím si, že je to prehľadné, ale môžeme
ísť trošku podrobnejšie, nie je s tým problém. Čo sa týka monitorovacej správy Akčného
plánu, má niekto záujem o diskusiu alebo nejaký iný návrh, pripomienku? Ak nie, požiadam
vás o uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica
2018 – 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Takže schválili sme Monitorovaciu správu Akčného plánu.
Uznesenie č. 115:
MsZ v Senici
schvaľuje
Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica 2018-2020.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.1 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta
č. 1/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia
Programov mesta.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko Finančnej komisie. Finančná
komisia berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu na rokovanie. Poprosím pána
finančného riaditeľa, aby to priblížil.
Ing. Róbert Mozolič, finančný riaditeľ: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, vážení prítomní. Dovoľte, aby som vám predložil informáciu o prvej zmene
rozpočtu, ktorá bola vykonaná 25.03.2019 a bola vykonaná Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19
z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta v celkovej
výške 94.519 €, ktoré boli aj účelovo premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu. Túto
informáciu prekladáme mestskému zastupiteľstvu na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto otázky? Ak nie, dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok
2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19 následným finančným premietnutím do finančného
vyjadrenia Programu mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 116:
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MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením
primátora č. 1/19 s následným finančným premietnutím do finančného
vyjadrenia Programov mesta.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko Finančnej komisie. Finančná
komisia berie na vedomie a odporúča MsZ na rokovanie. Poprosím opäť pána Mozoliča.
Ing. Róbert Mozolič, finančný riaditeľ: Ďalej predkladáme informáciu o druhej zmene
rozpočtu, ktorá bola vykonaná v roku 2019, ktorá bola vykonaná Rozpočtovým opatrením
primátora č. 1/19 a to z dôvodu presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu. Celkový objem príjmov a výdavkov zostáva nezmenený. Táto informácia tak isto sa
predkladá MsZ na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujme o diskusiu? Neevidujem.
Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu
mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19 s následným finančným
premietnutím do finančného vyjadrenie Programu mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Informácia bola vzatá na vedomie. Ďakujem.
Uznesenie č. 117:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.3 – Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána Mozoliča o informáciu. Ešte
by som dal stanovisko Finančnej komisie, ktorá mala pozmeňovací návrh než začne - Návrh
na zmenu rozpočtovať prijatie investičného úveru vo výške 350-tisíc euro len na
rekonštrukciu Domu smútku v Senici. Tu hlasoval 1 za a 4 sa zdržalo. Pozmeňovací návrh
nebol schválený a pôvodný návrh na zmenu rozpočtu nebol schválený. Stanovisko Finančnej
komisie návrh na zmenu rozpočtu nebol schválený. Takže poprosím o stanovisko.
Ing. Róbert Mozolič, finančný riaditeľ: Ďakujem. MsZ predkladáme návrh na tretiu zmenu
rozpočtu v roku 2019, ktorá je v rámci zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
v plnej kompetencii mestského zastupiteľstva. Úvodom by som vysvetlil, aké sú také hlavné
dôvody predkladaného návrhu. Mesto má v druhom polroku 2019 zámer prijať investičný
úver. V rámci rozpočtu znamená, že ide o príjem finančných operácií, ale keďže § č. 14 ods. 3
zákona 583 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nám hovorí, že obec môže
vykonať rozpočtové opatrenie uvedené v odseku 2 písmena d), to znamená na úrovni rozpočtu
finančných operácií. Túto zmenu môžeme vykonať len do 31.08. príslušného rozpočtového
roka. To znamená, že dnešné rokovanie je posledné riadne rokovanie MsZ, na ktorom sa
môže schváliť zmena rozpočtu na úrovni finančných operácií. Čo nám tento návrh na zmenu
rozpočtu prináša. Na úrovni finančných operácii rozpočtujeme 500-tisíc eur na prijatie
investičného úveru. V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme pol milióna eur na investičné
akcie a to na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 350-tisíc a na nákup pozemkov v celkovej
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výške 150-tisíc. Ide tu vlastne o získanie pozemkov do majetku mesta na výkup pod
cyklotrasou či jednotlivé scelenie alebo zjednotenie a scelenie pozemkov. Ďalej v tomto
návrhu ešte rozpočtujeme bežné príjmy, ktoré neboli zatiaľ rozpočtované, ale už boli plnené
v priebehu roka a to znamená príjmy z pokút, dobropisov a z poistného plnenia. Ďalej
rozpočtujeme transfer zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu Rozvoj sektorových
zručností zamestnancov a tak isto na jeho realizáciu. Na záver rozpočtujeme finančné
prostriedky na zhotovenie pamätníka Štefánika, ktorý je umiestnený pri ZUŠ. Na záver už len
taká jedna moja poznámka na upresnenie, že v predloženom návrhu MsZ neschvaľuje ani
samotný investičný úver, neschvaľujeme ani samotné dispozície s majetkom, tie budú
súčasťou programu ďalších zasadnutí MsZ. V tomto bode schvaľujeme len návrh na zmenu
rozpočtu už zo spomínaných dôvodov. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som to len doplnil. Keďže chceme
alebo je záujem o rekonštrukciu Domu smútku v Senici, najmä teda o to vnútorné vybavenie,
ktoré je to zázemie, ktoré nie je vidieť, ktoré je v pôvodnom stave, tak a je to momentálne
v období, kedy sa javí, že veľká investícia bude len Sokolovňa, tak aj pre mestský úrad na
stráženie investícií je jednoduchšie pokiaľ ideme postupne a nenecháme si to na jeden veľký
úver na budúci rok a potom budeme robiť naraz, či je to zimný štadión, zateplenie školy
a ostatné veľké investície, napríklad výmeny led osvetlenia v Senici alebo ostatné zámery,
ktoré máme, o ktorých budete neskôr hlasovať, tak je pre nás výhodnejšie aby teda tá práca
bola urobená kvalitne a dobre, aby sme si to ľahšie odkontrolovali, že urobíme to v tomto
polroku, začneme teraz, aby sme to mali jednoduchšie a možno aj lacnejšie, pretože ceny nám
neustále rastú. Aj keď sa hovorí, že kríza je pred nami, ale zatiaľ cena práce rastie a pokiaľ
budeme čakať ďalší rok so všetkými investíciami, tak tá cena pokiaľ nám narastie o 5%, tak
pri 350-tisícovej investícii, ktorá je predpokladaná v dome smútku, tak je to ďalších
17.500,00 €, pričom úver nás bude stáť asi 4.000,00 €, takže aj tam je určitým spôsobom
šetrenie. Čo sa týka ďalších vecí, je to zatiaľ len návrh, bude na zastupiteľstve a na ďalšom
rokovaní, že ktoré pozemky, akým spôsobom sa budú kupovať. Jedná sa najmä o pozemky,
ktoré nám boli ponúknuté od spoločnosti OMS a nachádzajú sa vedľa polikliniky vpravo, kde
my máme veľkú časť pozemku, ale tieto pozemky spoločnosti OMS zasahujú do nášho
pozemku a prišla ponuka zo spoločnosti OMS Dojč, či by mesto nemalo záujem si pozemky
sceliť a využiť ich pre svoje zámery s tým, že momentálne v územnom pláne je tam
plánované športové využitie, ale môže prísť aj k zmene územného plánu, pretože napríklad
Štátny fond rozvoja bývania začal uvažovať o tom, aj pôde návrh zákona, tak ako nám bolo
riaditeľom zo Štátneho fondu rozvoja bývania prezentované, že budú sa môcť stavať nové
bytovky, ktoré nebudú obmedzené limitom, lebo momentálne teraz, kto má záujem bývať
v nájomnom byte s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, tak môže mať iba určitý
príjem. Každý kto má aj len o cent vyšší príjem, už nemôže v týchto bytovkách bývať. Ale
pochopili, že pokiaľ chcú dostať ľudí do práce, či je to do Nitry, do automobilky, ale aj do
Trnavy a pokiaľ tí ľudia sa majú sťahovať, tak samozrejme nikto za 520,00 € v čistom sa
sťahovať zo svojho bydliska nebude. Preto uvažujú, že na nové bytovky, ktoré sa budú stavať,
zatiaľ neuvažujú, že by to upadlo aj na tých pôvodných, by takýto limit nebol. Tak tým
pádom my by sme dokázali vytvoriť bytovku, kde by mohli bývať ľudia, ktorých my budeme
potrebovať a to by bolo napríklad aj na týchto pozemkoch vzadu, by mohla byť nová bytovka
pre doktorov, pre zdravotný personál polikliniky, ale aj učiteľov alebo kohokoľvek, koho my
v meste potrebujeme, pretože napríklad v nedávnej minulosti prechádzali lekári z Malackej
nemocnice na Myjavu, pretože Myjava im poskytla výhodné ubytovacie zariadenia, ale my
tiež potrebujeme lekárov do polikliniky a musíme im mať možnosť niečo ponúknuť. Takže
tento pozemok pokiaľ sa scelí bude to jednoduchšie pre mesto, aby dokázalo investovať
a urobiť nejakú celú koncepciu celého priestoru. V minulosti, pokiaľ viem, nejaký súkromný
investor tam aj takúto koncepciu vytvoril, že boli by tam aj športoviská, aj nové nájomné
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byty, ktoré by boli vhodné a možnosť využiť teda aj pre ľudí, ktorí majú vyšší príjem, ale pre
mesto Senica, respektíve pre obyvateľov by boli prínosom tým, že by poskytovali službu,
ktorú by sme si my tu zadefinovali, ktorá je pre nás podstatná. Takže toto je takáto myšlienka.
Ďalej v minulosti stále všetci rozprávali o tom, že máme záujem osvetliť cyklotrasu, avšak ani
nie všetky pozemky na cyklotrase sú naše, ale pozemky mnohokrát iba pod tou danou
komunikáciou asfaltovou sú naše a pokiaľ my máme záujem vybudovať aj osvetlenie, tak
musíme začať vykupovať tieto pozemky. Aj pokiaľ chceme osádzať lavičky aj iné, môžeme
to len na určitých miestach a my potrebujeme súvislý pás, kde dokážeme tú elektrinu
natiahnuť, takže toto je ďalší priestor, aby sme dokázali vykupovať tieto pozemky preto, aby
sme dokázali, či do budúcna, rozšíriť cyklotrasu alebo vybudovať tam osvetlenie, poprípade
urobiť zeleň, takže sú tu rôzne možnosti a je možné, lebo teraz napríklad v rámci Komisie
výstavby bol návrh, že bol návrh na odkúpenie časti pozemku pri ulici Sv. Gorazda, kde
Komisia výstavby zamietla tento predaj s tým, že navrhla danému vlastníkovi zámenu
pozemkov. Jedná sa teda, že by sa zamieňali pozemky pri cintoríne a následne tieto pozemky
pri ulici Sv. Gorazda, takže takýto bol návrh z Komisie výstavby a možno aj v tomto prípade,
možno teraz, možno za polroka, za rok, príde k nejakej dohode a bude potrebné mať
k dispozícii možnosť čerpať úver. Preto chystáme túto možnosť zobrať úver s tým, že až
v septembri, poprípade v nasledujúcom ďalšom zastupiteľstve sa presne rozhodne, že áno, ide
sa čerpať úver, ale až po diskusii s vami na čo konkrétne sa tento úver bude čerpať a bude sa
to zvlášť schvaľovať. Takže teraz je to len o splnení zákonných náležitosti, že vôbec tento
úver budeme môcť v nasledujúcom polroku čerpať, ale pokiaľ nepríde z vašej strany
k schváleniu, tak ani nemusí byť vôbec čerpaný, takže ešte o tomto sa bude len rozhodovať.
Teraz je to len o naplnení zákonných povinností. Takže pokiaľ má niekto záujem o diskusiu.
Pán poslanec Kalman?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Celý tento bod je vlastne
o tom, že mali by sme pripraviť v zmysle legislatívy v Senici do 31.08., aby sme prejavili
vôľu, že chceme prijať úver. Aby to bolo v poriadku s pravidlami. A zasadnutie na Finančnej
komisii, ktoré prebiehalo veľmi rozporuplne, keď som sa ja konkrétne pýtal, že čo by malo
byť predmetom obstarávania z toho úveru, tak dostal som informáciu, že mala by to byť
rekonštrukcia domu smútku, konkrétne nič viac k tomu, jedine, že 470-tisíc € je tam nejaká
celková suma, 120-tisíc € sú tam cesty, ktoré z nejakého dôvodu teraz nebudeme robiť tie
chodníky a zostáva 350-tisíc € a 350-tisíc € je to, čo chceme robiť. A čo sa týka pozemkov,
tak vôbec žiadnu informáciu som nedostal, len tú, že zoznam pozemkov leží u vás na stole,
pán primátor. Ja by som dal do pozornosti tuto poslaneckému zboru, ktorí sú tu noví, že akým
spôsobom sme sa my aj s vami pán primátor, v minulom ročnom období postavili
k investičnému úveru 1 mil. €. Rozprávali sme sa o tom niekoľko mesiacov, že či vôbec ten
úver ideme brať alebo nebrať. Ešte predtým ako sme teraz v tejto krízovej situácii, že poďme
to rýchlo schváliť. Boli minimálne dve stretnutia, kde sme si povedali, že čo by sme asi chceli
investovať, do čoho by sme chceli investovať a najprv sme sa rozprávali o sume 1,8 mil. €,
potom 1,5 mil. €, nakoniec bol z toho milión a v konečnom dôsledku sme napokon vykonali 7
investičných akcií a predchádzala tomu široká debata, veľmi široký konsenzus, kde každý
z poslancov vedel presne, čo sa má robiť. A dnes neexistuje zoznam pozemkov, ale asi musí
byť, lebo ste povedali, že 150-tisíc € je taká akurátna suma, takže asi z niečoho je to
vypočítané. A ten zoznam pozemkov do dnešného dňa nemáme k dispozícii. Teda ja ho
nemám, neviem, kolegovia asi tiež nie. A čo sa týka tej rekonštrukcie a nacenenia
rekonštrukcie toho Domu smútku v Senici, neviem, že kto to videl, že aké sú tam položky
a prečo to je nacenené práve v takej výške a prečo sú tam napríklad niektoré položky áno
a niektoré nie. Ja teda osobne si myslím, že bez ohľadu na to, čo vy si želáte alebo to
zdôvodnenie, čo ste povedali, tak si myslím, že je tu veľa iných vecí, ktoré by sa mali v Senici
financovať a nie financovať nákup pozemkov. To je prvý bod. Za druhé, myslím, si, že takto
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rýchlo meniť rozpočet, keď sme ho schvaľovali v marci, to znamená po troch mesiacoch,
bavíme sa o pol milióna eur, čo je naozaj veľmi veľa peňazí a je to také veľmi rýchle a nedali
ste si námahu, aby ste nás informovali o tom skôr a neviem teda, či konkrétne ostatných áno
alebo nie, ja hovorím za seba a za náš klub, lebo my o tom nevieme nič. A za tretie, myslím
si, že mali by sme sa my zjednotiť vopred do čoho chceme investovať a keď nejaký
konsenzus všeobecný vznikne, tak potom to dajme na zastupiteľstvo a poďme sa o tom
rozprávať. Pre mňa je to veľmi rýchle, pre mňa je to úplne v disproporcii oproti nejakej
transparentnosti, o ktorej sme sa rozprávali vždy a ten kontrapunkt k tomu, čo bolo pred
dvomi rokmi 2017 a 1 mil. eur za pána primátora Grimma a toho, čo sme teraz dostali, že
rozhodnite a zahlasujte je očividný. Ďakujem za slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som sa k tomu vyjadril, že pred dvomi
rokmi sme sa bavili o niečom a následne bolo predložené niečo úplne iné. V tomto štádiu som
vysvetlil, že vychádzame z toho, na čo projektovú dokumentáciu máme. Vychádzame z toho,
že jednoducho veci čím ďalej sú drahšie a drahšie, práca je drahšia, tým pádom aj ten človek
v tej fabrike za ten materiál chce viac, aj ten človek, ktorý vykoná tú prácu na tom dome
smútku chce viac a bude to len a len drahšie. Čo sa týka domu smútku, bol som tam, môžete
ísť aj vy, lebo o tom, či sa zoberie ten úver ako taký, budeme hlasovať v septembri. To
znamená v septembri môžeme povedať áno, nechcem, ale v prípade, že teraz neodhlasujeme
toto, tak v septembri si nemôžeme povedať – áno, máme záujem robiť dom smútku, ktorý má
chladiace zariadenia zo 70-tych rokov, má tam kvantum pôvodných vecí, ktoré pomaly a iste
dosluhujú. Môžeme ísť do režimu údržby, kedy povieme, že dáme 15 – 20-tisíc € zase do
toho, aby ďalší rok sme vydržali, tak isto ako to bolo v minulosti pri výťahu zariadenia
sociálnych služieb, ktorý sa neustále financuje a kde máme záujem vybudovať nový, pretože
samozrejme toto sú náklady, ktoré už potom následne sa nám nikdy nevrátia preto, že niektoré
projekty vychádzajú, niektoré nevychádzajú. Tak je tu priestor na to, aby sme dokázali
skontrolovať aj takúto stavbu ako je dom smútku. Projektová dokumentácia je na majetkovoprávnom oddelení. O tomto ste sa rozprávali na Finančnej komisii, neviem, či na tom istom
dokonca poschodí ste sedeli alebo na niektorom inom, kde nie je najmenší problém sa
presunúť na majetkovo-právne oddelenie, kde je kompletne celý projekt, kde je vyriešené
hlavne to zázemie, ktoré nie je toľko vidieť, je to strecha, sú to chladiace zariadenia, ktoré sú
tam nevyhnutné, ktoré sú v havarijnom stave a sú to veci, ktoré si myslím, že nás počkajú. Či
je to teraz alebo do dvoch rokov 100%, ale asi vo vyššej miere. Rozdiel 470-tisíc € a
350-tisíc € je len v tom, či máme záujem a máme dostatok finančných prostriedkov na to, aby
sme mohli urobiť aj kompletne nové chodníky. Samozrejme, že by to bolo pekné, ale máme aj
v havarijnom stave iné budovy. Nie ste tu prvý rok, máte určite o tom dostatočný prehľad,
takže nemyslím si, že sa bavíme odrazu. Bavíme sa o tom, že momentálne máme záujem
o takomto úvere sa baviť. Máme na to celé leto, kedy si to môžete prejsť, kedy môžete potom
v septembri vystúpiť a povedať: „Nie, bol som v dome smútku, nemáme záujem.“ a môžete
presvedčiť ostatných poslancov o tom, že dom smútku je v poriadku a nie je potrebné do neho
investovať a že dokážeme vydržať a je dôležitejšie niečo iné. Vôbec s tým nie je problém. Ale
v prípade, že dnes sa nezhodneme na tejto zmene, tak následná diskusia začína v januári,
respektíve v decembri a môžeme začať najskôr v januári. Keďže je tam záujem urobiť aj
strechu domu smútku, tak bavíme sa o tom, že najbližšia tá rekonštrukcia pripadá asi na apríl,
to znamená o rok neskôr. Možno že bude kríza a budú ceny výrazne nižšie a bude to pre nás
výhodnejšie. Možno kríza nebude, ide volebný rok a minimálna mzda výrazne vzrastie a ceny
budú o 5-7% vyššie. Takže je to len o tom, aby sme si aj toto zjednotili, že nerozprávame
o tom, že je to len dom smútku. To je náš zámer. V prípade, že vy ako poslanecký zbor cez
celé prázdniny sa dohodnete na tom, že to bude niečo úplne iné, dnes to nie je vôbec záväzné.
Dnes je to záväzné len o tom, že môžeme zobrať pol milióna úver a môžeme ho čerpať
v budúcnom polroku. Ale o tom, či to bude dom smútku alebo niečo iné, rozhodnete vy. To
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znamená, môže sa na konci rozhodnúť aj tak, že to bude len 350-tisíc € a 150-tisíc € vôbec na
pozemky sa nezoberie, aj keď pokiaľ si pamätám, ja som mal záujem urobiť verejnoobchodnú súťaž na pozemky, kde ste povedali, že pozemky sú zlato. Dnes mi poviete, že
nemáte záujem nakupovať podľa vás to zlato. Takže je potrebné si tiež povedať, že o čo
máme záujem. Či máme záujem ostať v statuse quo a nemať priestor do budúcna sa rozvíjať
a mať pozemky, ktoré sa dajú riešiť, alebo teda máme záujem predať. Alebo povedzme, áno,
máme záujem zachovať tento status, len pokiaľ si pozriete situáciu a my sme sa o tom
rozprávali, takže pokiaľ by ste mali záujem, tak ste si to určite aj na mape a inde mohli
pozrieť, takže tiež povedať, že nemám vôbec žiadny prehľad mi príde trošku nespravodlivé.
Tak ste si mohli pozrieť, akým spôsobom spoločnosť OMS vlastní pozemky, resp. ako
zasahujú do našich pozemkov a že je pre nás výhodnejšie sceliť tieto pozemky tak, aby sme
mohli, poviem, lepšie zorganizovať dané územie, pretože v minulosti to bolo naplánované na
športovú halu, potom tam bol myslím Sotinský dvor a rôzne iné veci. Ja nehovorím, že tam
má byť niečo megalomanské. To bude predmetom ďalšej diskusie. Ale môže sa stať to, že
pokiaľ budeme čakať rok, tak kúpi tie pozemky niekto iný a následne s nami bude
obchodovať ešte možno za vyššie ceny. Momentálne nám to ponúkajú tak ako to bolo
predložené, ale opäť znalecký posudok je na majetkovo-právnom oddelení zaslaný za
znaleckú cenu – okolo 32€/m2. Majú tam 5500m plus sú tam ďalšie veci. Takže sú to veci,
o ktorých sa dá diskutovať a ktoré sú predmetom a budú predmetom užšej diskusie
v septembri, kedy si povieme presne – tento pozemok áno, tento pozemok nie. O toto máme
záujem, nemáme záujem. Je to diskusia, ktorá bude so všetkými poslancami, ktorí budú mať
záujem prísť na stretnutie, na ktoré budú pozvaní, takže dnes je to o tom, či vôbec máme
záujem diskutovať, lebo inak sa dostávame do režimu, že budeme môcť o týchto veciach
rokovať a riešiť ich v januári 2020. Áno, pán poslanec?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Faktická, veľmi krátko. Rok 2017, rozprávali sme
sa asi o 15-tich projektoch. To, že sa robilo nakoniec len parciálna časť tých 20 projektov je
pravda, lebo sa vyčerpalo len 770-tisíc €. Takže nie je pravda to, čo hovoríte, že niečo iné
bolo naplánované, niečo iné bolo spravené. A za druhé. Ak príde niekto na Finančnú komisiu
prezentovať, že o niečom má rozhodnúť tá Finančná komisia, tak predpokladám, že prinesie
všetky materiály na základe ktorých sa môžu členovia Finančnej komisie rozhodnúť
relevantne. Ak považujete za normálne, že vy mi teraz odporúčate, aby som sa ja zobral na
Finančnej komisii a na tom istom poschodí si išiel pozrieť nejaké výkresy a projektovú
dokumentáciu, to ja nepovažujem za normálne. A čo sa týka, že najprv predaj, potom nákup
pozemkov, veď to je práve, to je to, o čom tu hovorím. Že najskôr sa bavíme o tom, že ideme
predať pozemky za státisíce eur a teraz ideme nakupovať pozemky za státisíce eur. Ja si
nemyslím, že je tu ujasnená situácia, že čo chceme robiť. A ak teda nie je tajný ten zoznam
pozemkov za 150-tisíc €, mohli by ste ho prosím vás prezentovať, že čo tam vlastne je?
Budete taký dobrý? Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Bavíme sa o polohe, kedy mesto Senica vie
využiť pozemky a o polohe, kedy pozemky nevie využiť. Takže nebavíme sa o tom, či ideme
kupovať pozemky a ideme predávať pozemky. Ideme riešiť pozemky, ktoré reálne vieme
využiť a vieme s nimi hospodáriť a mať, aby z nich mali občania prospech a pozemky,
z ktorých občania prospech mať momentálne alebo v najbližšom období asi mať nebudú,
pretože mesto Senica na to nemá projekt, ani nejaký úmysel, akým spôsobom by tento
pozemok mohol využiť. Tým, že sa nejdú predávať pozemky, my neustále vymýšľame tak
isto ako je to napríklad pri rekreačných službách, kedy neustále uvažujem o tom, že
momentálne v budove, v ktorej sú, ktorú opúšťajú, pretože sa sťahujú do inej budovy, či jej
predmetom bude predaj, alebo budeme sa snažiť ten areál využiť v nejaký iný prospech,
v prospech mesta a mesto Senica by to od Rekreačných služieb Senica kúpilo. Takže je to
neustále táto úvaha, akým spôsobom mesto vie využiť daný konkrétny pozemok, danú
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konkrétnu nehnuteľnosť. V prípade, že my nemáme momentálne ani len náznak toho, že je to
využiteľné, tak preto bol návrh na odpredaj týchto pozemkov, na druhú stranu je tu návrh na
to, aby sme niektoré pozemky kupovali. Poviem, že sú tu pozemky ďalšie, o ktorých určite
budeme musieť byť informovaní, pretože sú to pozemky, ktoré by pre niekoho mohli byť
špekulatívne zaujímavé a dávať niekomu priestor 4 – 5 mesiacov dopredu, aby nás niekto iný
ako mesto Senica predbehol, mi tiež nepríde úplne vhodné zo strany mesta a strategické. To
znamená, v rámci verejnosti určite nie, keď máte záujem následne, nemám problém vám ich
úplne odprezentovať, pretože my sme kontaktovali aj iných vlastníkov pozemkov, ktoré by
sme tiež mali z dlhodobého, by som povedal, záujmu kúpiť a niektorí sa vyjadrili, že majú
záujem, ale v prípade, že momentálne začnem o nich rozprávať teraz, budeme brať úver
v septembri, kupovať ich budeme niekedy v novembri, tak dávame konkurenčnú výhodu
ľuďom, ktorí nemusia mať takýto proces a môžu ich kúpiť okamžite. Nepríde mi to
strategicky vhodné zo strany mesta a pokiaľ máme záujem takéto pozemky kúpiť, budete
o nich informovaní a budete ich vy musieť schváliť samozrejme. My ich sami schváliť
nemôžeme. Ale dávať niekomu možnosť, že mesto Senica uvažuje, že s týmto konkrétnym
človekom je schopný sa na tejto cene dohodnúť 5 mesiacov dopredu, mi nepríde vôbec
vhodné. Áno? Môžeme sa interne o nich baviť, ale na verejnosti určite nie. Pán poslanec
Sova? Alebo resp. technická pán Kalman, aby sme to mali uzavreté?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Z mojej strany už posledná technická k tomuto. Ďakujem za
vysvetlenie. Prečítal som si kdesi, že spolupráca je základom, tak by som vás poprosil, aby
sme naozaj spolupracovali a o takto dôležitých veciach toto zastupiteľstvo by malo byť
informované vopred. Bez akýchkoľvek ostatných a bočných vecí, že niekto by mal
konkurenčnú výhodu alebo čosi. My ani jeden z nás nepôjde kupovať tie pozemky, ani jeden
z nás ich nebude predávať tie pozemky, ale všetci z nás budeme hlasovať, že či to chceme
alebo nechceme urobiť. Ja dnes nemám vedomosť o 150-tisícoch eurách, či budú vynaložené
zmysluplne alebo nebudú vynaložené zmysluplne. Ide mi len o to, aby sme sa bavili ako dvaja
partneri. Ďakujem. Všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán Kalman, za posledný mesiac ste boli
dvakrát u mňa. Naposledy ste sa trošku viac ponáhľali a rozprával som vám aj o niektorých
pozemkoch. Nie je problém. Ale musí byť na to čas, musí byť aj z vašej strany na to čas. Ja
nemám najmenší problém to riešiť, ale to, že my ich nikto z nás nebude kupovať, neznamená,
že tu v rámci toho, že to vysielanie je nahrávané aj všetko ostatné, aby sme riešili konkrétny
pozemok. Áno, sú pozemky, ktoré sú všeobecne známe a sa ponúkajú ako je teda OMS Dojč,
o ktorých rozprávam, pretože sú v ponuke aj verejne, kde nás môže ktokoľvek predbehnúť
a potom tým pádom možno nám to bude komplikovať, ale sú pozemky, o ktoré sa zaujímame
z iniciatívy vedenia mesta, ktoré si myslím, že budú pre nás z dlhodobého hľadiska
strategické a možno k nim nepríde, pretože budeme rokovať len o cene a ak sa nedohodneme
na cene, tak to nepôjde ani na pretras. Ale dnes sa nerozprávame o konkrétnych pozemkoch,
o konkrétnych peniazoch na konkrétnu investíciu. Dnes sa rozprávame o zapracovaní do
rozpočtu s tým, že v septembri už konkrétne budete vedieť a poviete áno – nie. Ale celé leto
bude mať niekto iný konkurenčnú výhodu, kedy sa môže s tými ľuďmi dohodnúť a riešiť ten
predaj skôr než pre mesto Senica a následne poviem zvýši cenu, pretože budú vedieť, že pre
mesto Senica sú zaujímavé. Prečo by sme takéto niečo mali robiť a prečo by sme mali dávať
niekomu informáciu, že mesto Senica má záujem za 5 – 6 mesiacov tento konkrétny pozemok
kúpiť? Zoberie peniaze a povie: „Áno a teraz plus 10%.“ Prečo niekomu máme dávať toľko
priestoru dopredu? Pán poslanec Sova?
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja sa opýtam čisto teoreticky pána ekonóma. Máme tu, pardon,
napísané, že rozpočet finančných príjmov, finančných operácií mesta sa zvyšuje o 500-tisíc €.
Prvá otázka je v tej odrážke na strane 1. v správe – musí tam byť tá odrážka, že prijatie
komerčného investičného úveru na rekonštrukciu domu smútku a nákupu pozemkov alebo
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stačí konštatovanie 500-tisíc € a tým pádom sme vybavení, teda pokiaľ by sme to tak chceli
robiť? A druhá otázka je, keď schválime ten rozpočet 500-tisíc €, či sa môže zobrať aj menší,
tých 350-tisíc € ? To sú také dve otázky, aby sme sa posunuli ďalej.
Ing. Róbert Mozolič, finančný riaditeľ: Čo sa týka definovania, tak je to uvedené
v dôvodovej správe, ale čo sa týka rozpočtu, ja musím v tej výdavkovej časti uviesť určitú
položkovú klasifikáciu. Takže niekde to uvedené musí byť. Potom to zmenou rozpočtu
môžeme ďalej zmeniť. A čo sa týka, že prijatie v rozpočte 500-tisíc €. Oficiálne môžeme pri
prijímaní úveru zobrať len 350-tisíc €. Teraz si rozpočtujeme tú hranicu 500-tisíc €. Potom pri
prijímaní konkrétneho úveru v tom druhom polroku to môže byť hodnota 100-tisíc €, 200, ale
maximálne do pol milióna. Konkrétne prijatie môže byť iné tak ako je rozpočtované, len
nesmie byť prekročená tá rozpočtová čiastka. Rozpočtovaná čiastka.
Ing. Roman Sova, poslanec: Dobre, tak ja teda len sa pripojím k tomu, aby sme sa stretli
k tomu a nejakú diskusiu otvorili, aby bolo jasné, že kam. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto ešte záujem o diskusiu? Ak nie,
dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zmenu v rozpočte mesta Senica na rok
2019 s následným finančným premietnutím do programu mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem za schválenie.
Uznesenie č. 118:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2019 s následným finančným premietnutím do Programov
mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12. – Návrh dodatku č. 3 VZN č. 42/2015, ktorým sa určujú a menia
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovania budov v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pribudne nám jedna nová ulica s tým, že
komisia odporučila názov ulice podľa predloženého návrhu a to na ulicu Družstevnú, ktorá sa
nachádza v mestskej časti Čáčov. Má niekto záujem o diskusiu? Na obrazovke je vidieť, ktorá
časť. Keďže nie je záujem o diskusiu, tak dávam návrh na uznesenie. Takže návrh dodatku
č. 3 VZN č. 42/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej
lehote a neboli k návrhu VZN uplatnené žiadne pripomienky a z toho dôvodu dávam návrh.
MsZ v Senici schvaľuje Návrh dodatku č. 3 VZN č. 42/2015, ktorým sa určujú a menia názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovania budov v Senici. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. VZN dodatok č. 3 k VZN bolo schválené.
Uznesenie č. 119:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2015, ktorým sa určujú a menia
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Boč č. 13. – Návrh VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh VZN č. 63 bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote a neboli k návrhu VZN uplatnené žiadne
pripomienky. Stanovisko Finančnej komisie bolo jednohlasné. Finančná komisia odporúča
MsZ na schválenie a Komisia pre vzdelanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti
taktiež jednohlasne odporúča MsZ schváliť VZN č. 63. Týmto VZN teda meníme sumy, čo sa
týka ZUŠ, kde sa znižujú aj jednotlivé poplatky a taktiež na strane druhej je to reakcia na
vládne opatrenie, kedy väčšina detí v ZŠ a niektoré teda v predškolskom veku na MŠ budú
mať dotáciu 1,20 € na obed, čím sa zvyšujú náklady na prevádzku, pretože musíme zakúpiť
nové vybavenie a taktiež musíme vziať viac pracovníkov, hlavne na ZŠ, aby sme dokázali
pokryť tento zvýšený záujem na základe danej dotácie od štátu vo výške 1,20 € na obed. Má
niekto záujem o diskusiu? Ak nie je záujem o diskusiu, tak dávam návrh. MsZ v Senici
schvaľuje návrh VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom na ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Zmena VZN bola schválená.
Uznesenie č. 120:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh VZN č.63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21

proti:1

zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 14. – Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej
činnosti – zmeny
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame tu na základe žiadosti pani
členky Mgr. Kataríny Soukupovej, ktorá sa vzdala v tejto činnosti v tejto komisii
a navrhujeme tam pani Ing. Silviu Samekovú za členku tejto komisie, ktorá je momentálne
riaditeľkou knižnice v meste Senica, takže tak ako pani Mgr. Katarína Soukupová bola
predtým riaditeľkou, tak teraz je to opäť nahradené pani riaditeľkou z knižnice. Má niekto
záujem o diskusiu? Tak dávam návrh MsZ v Senici, aby zobralo na vedomie vzdanie sa
členstva Mgr. Kataríny Soukupovej v Komisii pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: A teraz poprosím o hlasovanie. MsZ
v Senici volí Ing. Silviu Samekovú za členku Komisie pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Prosím predsedu Mandátovej komisie pani poslankyňu
Krištofovú o potvrdenie voľby člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na
svojom 4. riadnom zasadnutí konanom dňa 27.06.2019 zvolilo počtom hlasov 23 z 24
prítomných poslancov MsZ, Ing. Silviu Samekovú za členku Komisie pre prevenciu
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kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem.
Uznesenie č. 121:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Vzdanie sa členstva Mgr. Kataríny Soukupovej v Komisii pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ v o l í
Ing. Silviu Samekovú za členku Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej
činnosti.
V o ľ b a: prítomných:24

za:23

proti:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 15. – Návrh zmeny VZN č. 45 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prichádza k zmene, keďže zákon 30/2019
Z.z. určil prevádzku hazardných hier, následne teda, my sa nesmieme opakovať, to, čo máme
vo VZN. Norma nižšej právnej sily nesmie kopírovať to, čo určuje norma vyššej právnej sily,
takže preto tento čas, ktorý tam je určený vynechávame, keďže ho určuje zákon. Má niekto
záujem o diskusiu? Ak nie, tak ešte poviem, že návrh na zmenu VZN č. 45 bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote a neboli k návrhu VZN
uplatnené žiadne pripomienky. Keďže o diskusiu záujem nevidím, tak predkladám návrh.
MsZ v Senici schvaľuje zmenu VZN č. 45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Senica. Prosím o hlasovanie:
Hlasovanie: Ďakujem, návrh na zmenu VZN prešiel.
Uznesenie č. 122:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu VZN č.45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Senice.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.1 – Dispozície s majetkom mesta – MsPS, s.r.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na odpredaj pozemku parcely reg. C
parcela č. 2296/4 v katastrálnom území Senica. Poprosím o grafiku, pokiaľ máme nachystanú.
Takže pri Čáčovskej ceste sa nachádza pozemok, na ktorom bolo vybudované parkovacie
miesto MsPS, ktoré je vlastníkom komunikácie, resp. parkoviska a my máme pozemok, takže
urobíme len prevod na MsPS, aby jeden vlastník vlastnil aj parkovisko aj pozemok. Niekto
záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje odpredaj pozemku
podľa predloženého návrhu za 20 €/m2 a schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona
138/1991 Z.z. o majetku obci v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8, pís. b) ako
pozemok zastavaný stavbou vo výstavbe nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Predmetný majetok je pre
mesto prebytočný. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Prevod bol schválený.
Uznesenie č. 123:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
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odpredaj pozemku CKN parc. č. 2296/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 62 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o.,
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31424287 za cenu:
20 €/ m2
b/ s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno b/ ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 16.2 – Dispozície s majetkom mesta – Volek a Havlíková
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na odpredaj časti pozemku reg C,
parcela č. 2766/4 v katastrálnom území Senica. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu na svojom zasadnutí dňa 12.06.2019 odporučila odpredaj pozemku. Komisia pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí dňa 12.06.2019 odporučila
MsZ schváliť odpredaj nehnuteľnosti a mestská rada odporučila predložiť na schválenie MsZ.
Jedná sa o časť pozemku vo výmere 9 m2. Má niekto záujem o diskusiu? Poprípade nejaké
dovysvetlenie. Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odpredaj pozemku
podľa predloženého návrhu za cenu 30 €/m2 a schvaľuje prevod z dôvodu osobitného zreteľa
podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Prevod bol schválený.
Uznesenie č. 124:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku CKN parc. č. 2766/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 3968 m 2,
ktorá je vyznačená na GP č. 9/2019 na oddelenie pozemku p.č. 2766/55 ako novozameraný
pozemok CKN parc.č. 2766/55, druh pozemku orná pôda vo výmere 9 m2 v kat. území Senica
žiadateľom: Jozef Volek, Tehelná 432/2, 905 01 Senica a Adriana Havlíková, Tehelná
432/2, 905 01 Senica, každému z nich podiel 1/2 za cenu:
30 € / m2
b) s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Ide o pozemok, ktorý tvorí dlhé roky súčasť oploteného dvora rodinného domu so súpisným
číslom 432 a ktorý vzhľadom na zanedbateľnú výmeru a umiestnenie je pre mesto
nevyužiteľný.
Pre mesto je pozemok prebytočný.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22 proti:0

zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 16.3 – Dispozície s majetkom mesta – Harmónia, n.o. OCEAN
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na prenájom časti pozemku reg. C
parcela č. 146/1, parcela číslo 152/39 a časti pozemku reg. E, parcela č. 215 v katastrálnom
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území Senica. Pozemok sa nachádza v zariadení pre seniorov, ktorý je oplotený, kde majú
vybudované aj terasy a riešia tam voľnočasové aktivity. Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučila prenájom pozemku. Komisia pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb odporučila schváliť prenájom a mestská rada
odporučila na schválenie MsZ. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, predkladám návrh na
uznesenie. MsZ schvaľuje prenájom častí podľa predloženého návrhu za cenu 350 €/rok
a schvaľuje podľa predloženého návrhu ako prípad osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 125:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prenájom častí v celkovej výmere 420 m2 pozemkov CKN parc.č. 146/1, druh pozemku
ostatná plocha vo výmere 28099 m2, parc.č. 152/39, druh pozemku ostatná plocha vo výmere
198 m2 a pozemku EKN parc.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat.
území Senica organizácii: Harmónia, n.o. OCEAN, Štefánikova 3013/65B, 905 01 Senica,
IČO: 45732671 za účelom využívania oddychovej zóny pre klientov zariadenia sociálnych
služieb v dome so súpisným číslom 3013 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou za cenu:
350 € / rok
b) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb poskytuje služby pre seniorov a
imobilných klientov, pre ktorých uzatvorená oddychová zóna v bezprostrednej blízkosti
zariadenia je jediným možným spôsobom trávenia času mimo budovy.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.4 – Dispozície s majetkom mesta – Bytový dom 1172
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na prenájom časti pozemku reg. C,
parcela 1221/6 v katastrálnom území Senica. Nachádza sa za bytovým domom na Agátovej
ulici, kde Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí
neodporučila pozemok odpredať, ale pokračovať v nájme, pretože pôvodne bola žiadosť
o predaj. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí
odporučila schváliť prenájom nehnuteľnosti a mestská rada schválila, dáva návrh na
schválenie s pripomienkou, že predmetom nájmu z dôvodu potreby zachovania voľnej
prístupovej trasy do dvora nebude územie vedľa bytového domu, ale len územie, ktoré tvorí
časť, zadnú časť dvora. To znamená tak ako to máte teraz nakreslené vo svojich materiáloch.
Z toho dôvodu pôvodná výmera z 215 m2 sa znížila na rozsah 165 m2. Záujem o diskusiu.
Pán poslanec Krutý.
Mgr. Pavol Krutý, poslanec: No, v podstate som teraz dostal od teba odpoveď na moju
otázku, že doteraz tí občania mali prenajatý v podstate aj ten prechod medzi rodinným domom
a ja by som bol teda za to, aby to mali prenajaté ako doteraz. Bol by som nerád, keby tam po
30 rokoch sa niečo mení v týchto vzťahoch.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže návrh, aby to ostalo v pôvodnom
režime. Toto je pôvodne ako to mali doteraz, resp. do konca augusta majú prenajaté a na
mestskej rade to bolo zmenené, že ten prechod tam bol zúžený. Vypustený úplne ten, z ľavej
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strany, tá časť a kúsok pravej strany okolo domu. Takže keď je to posledný návrh, tak dávam
návrh o poslednom návrhu. To znamená, že MsZ schvaľuje prenájom časti vo výmere 215m2,
to je tak, ako je predložený teraz na tabuli pred vami, pozemku CKN 1221/6, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie, celkovo vo výmere 400 m2 v katastrálnom území Senica.
Vlastníkom bytov v bytovom dome so súpisným číslom, tak ešte to preruším. Tak ešte poďme
do diskusie. Pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja sa ospravedlňujem, ten pozemok už sme riešili x rokov
dozadu a boli tam také nedostatky, že tam tá pani, ktorá tam má ten rodinný dom, tam sú
potom bráničky, ktorými chodia tí susedia z tej druhej strany, z tej druhej ulice do toho
pozemku. Ja sa chcem len spýtať, samozrejme, súhlasím s návrhom p. Krutého, že nech sa
zachová taký status, aký tam je, len aby, myslím si, že tie spory tam budú vznikať tým, že tí
ľudia majú tam to nejaké zvykové právo využívať tie bráničky, že sa tam nedokážu dostať cez
tie svoje rodinné domy, ktoré vlastne z tej druhej ulice to majú zastavané úplne, takže myslím
si, že tam bude vznikať stále nejaký taký šum tých ľudí, ktorí tam majú záujem o to, aby to
tam bolo normálne využívané. I keď som spomínal aj na Komisii pre správu mestského
majetku, že možno aj prinútiť tých ľudí, ktorí majú záujem o ten nájom, aby tam si to vyčistili
a možno dohliadať tam na tie vzťahy jednotlivých tých obyvateľov IBV.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som len k tomu povedal, že ono ten
nájom už teraz trvá a myslím si, že oni tam nejaké to právo prechodu majú, resp. chodia tam,
oni ich nejakým spôsobom akceptujú, ale asi tam pokiaľ si robia naprieky, priznám sa, že ja
tie zase detaily ohľadom toho neviem, len samozrejme, kedysi to asi bolo vytvorené k tomu
bytovému domu, preto sa asi aj všetky komisie zhodli. Ja keď som si to pozrel, tak boli aj
vzadu bráničky, takže predpokladám, že chodia aj do toho zadu a chodia aj teraz a pritom už x
rokov tam ten nájom beží, takže asi nejakým spôsobom sú dohodnutí. Priznávam, že neviem,
ako presne.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Keďže mám informácie, že tam aj tí ľudia zneužívajú ten
pozemok na to, že vlastne tam prehadzujú nejaké zbytočnosti, ktoré im vadia v ich
záhradkách a možno to tam trošku nejakým spôsobom na to brať ohľad a samozrejme vyjsť
v ústrety tým ľuďom, ktorí majú o to záujem o ten nájom, tam nechať v tom stave, v akom
tam bol doteraz.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže ono tým, že im asi robia napriek, tak
preto to chcú mať v nájme, aby si tam mohli robiť poriadok. Priznám sa, že neviem, poprosím
pani poslankyňu Štítnu.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Musím povedať, že sa musím priznať, že neviem, viem
teda o ktorý pozemok ide, ale nepoznám presne tú situáciu, ale pokiaľ som sa informovala,
dostala som informáciu, že to, čo predkladá mesto, nie pán Krutý, je výhodnejšie, pretože ten
pozemok v tom prípade môžu využívať všetci. Takže ja by som bola rada, keby sme všetci
dostali vysvetlenie, že keď mám o niečom hlasovať, tak musím vedieť, prečo došlo k tej
zmene. Viem, že už pán Hutta tu niečo povedal k tomu, ale poviem vám pravdu, že bolo by
lepšie ešte nejaké dovysvetlenie, že skutočne ktorý z tých návrhov je lepší pre všetkých
občanov.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Otázka je, že čo je lepšie. To znamená aj
tak to všetci využívať nemôžu, áno. Teraz keď sa na to pozrieme, ako to je, tak sú tam rodinné
domy, ktoré majú momentálne, napriek tomu, že to je prenajaté, aspoň to je tá informácia,
ktorú mám ja. Hovorím, nemám ju úplne presnú, len s tou informáciou, s ktorou pracujem.
Tak oni chodia do tej svojej záhradky aj cez tie pozemky napriek tomu, že ten bytový dom to
má prenajaté a sú tam nejaké spory, že údajne, áno, aby som nikomu neublížil, tí, ktorí tam
majú záhradky, tak im tam vysýpajú do toho ich dvora ako keby trávu a iné veci, takže že si
v minulosti robili z toho smetisko. Preto prišlo k tomu nájmu, to , čo ja mám tú informáciu,
aby mohli oni bojovať za to, že tam chcú mať poriadok a čistotu. Teraz je to tam poviem, že
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čisté, vyčistené. V minulosti tam bol chvíľu problém, keď opravovali ten bytový dom, tak tam
sa o to toľko nestarali, pretože tam chodili že vraj aj z tých rodinných domov si robili
rekonštrukcie a vozili si materiál zozadu. Nebol som tam, nesledoval som to, priznám. To je
tak ako ja som len tú informáciu získal a viem, že na mestskej rade teda prišlo k tej zmene, čo
sa týka tej ľavej strany toho prístupu, pretože by mal záujem zase ďalšiu bráničku využívať aj
ten vedľajší rodinný dom. Tam sú tie bráničky asi 4, keď tak teraz počítam a pozerám na tú
mapu, s tým, že ostatní tak či tak chodia cez prenajatý pozemok, len jeden byt nechodil cez
ten prenajatý pozemok a pokiaľ ja som mal tú nejakú informáciu, tak oni sa báli toho, aby im
tam z toho vedľajšieho rodinného domu neparkovali alebo niečo iné, pretože oni majú
rodinný dom, garáž je pre nich, oni majú kde parkovať a oni majú tam pod tým bytovým
domom, veď býva tam 6 rodín a sú tam len 4 garáže. To znamená, chýba im tam nejaké to
parkovacie miesto. Na druhú stranu, mali by to asi nechávať aj v rámci hasičov a iných vecí
voľné, to priznám sa, že zase toto neviem úplne. Takže to sú také informácie, že do konca
augusta majú nájomnú zmluvu, a to v režime, v akom je to teraz. Teraz ako to máte na mape,
toto je momentálne predmetom nájmu do konca augusta, čo majú. A tým, že ide o opakovaný
nájom, tak je potrebné schválenie od MsZ. Zmena nastala na mestskej rade, kedy sa povedalo,
že táto pravá strana, tento úzky vstup ostane pre všetkých voľný, že ten sa im neprenajme, iba
ten zad. O tomto sa bavíme, o takomto úzkom vstupe, lebo oni ho využívajú. Takže je to
okolo bytového domu, neviem. Viac k tomu neviem, pokiaľ tak môžete, pani JUDr. Olejárová
k tomu dať nejakú informáciu. Takže keďže nebol mikrofón, tak Komisia výstavby, že je za
udržanie vstupu pre požiarne potreby, že aby to ostalo neprenajaté, ale istým spôsobom asi
toto zastaviť to nikto nezastaví, je to na vás. Poprosím, ešte poprosím pani poslankyňu
Krištofovú.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja som chcela, aby sa dal ten pohľad z googlu
a mne sa tam zdalo, že to tam nie je príliš upravené, keď to mali prenajaté. Tam bol nejaký
odpad, že aký to má zmysel? Oni si to budú udržiavať alebo čo je vlastne zmyslom toho
prenájmu, keď to tam vyzerá takto?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže s faktickou, pán poslanec Krutý.
Mgr. Pavol Krutý, poslanec: Ja mám informáciu, že tie haluze sú z tých rodinných domov.
Že im to tam proste ako keby susedia dávajú. A že vraj toto je náhoda, že to tam vyzeralo pri
tej fotke akurát takto.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja sa len opýtam pani poslankyne Štítnej.
Vy ste dali posledný návrh, aby sa hlasovalo o pôvodnom návrhu, áno?
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Áno.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Aby sme mali jasno, že či bol návrh, či nie,
lebo musíme ísť hlasovať o poslednom návrhu a potom ideme následne, v prípade, že hlas
neprejde, tak ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Krutého. Takže ideme, ešte faktická,
pán poslanec Krutý.
Mgr. Pavol Krutý, poslanec: Môžeme prenajať to vzadu a na ďalšom zastupiteľstve
môžeme prenajať ten bok, áno?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Teoreticky môžeme. Možno by bolo dobré
to vyriešiť naraz, aby sme sa k tomu nemuseli vracať. Predsa len budeme tu mať náročnejšie
body.
Mgr. Pavol Krutý, poslanec: Dobre, tak hlasujme o poslednom.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže poprosím vás teraz tá mapa ako je,
teraz hlasujeme. Ešte pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja myslím, že nič nebráni ani tým, ktorí majú tam tie záhradky,
aby chodili, i keď im to prenajmeme celé ten pozemok ako bol pôvodne. Tam nevznikne
žiadna bránička, nič, len tam sa zmení niečo. Teraz keby sme hlasovali za tento návrh, tak kto
sa bude starať o ten kúsok tam, neviem.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre, ďakujem. Takže ideme hlasovať iba
o tej zadnej časti. Takže predkladám návrh tak ako bol teda pôvodný. Návrh na uznesenie
schválenie prenájmu časti vo výmere 165 m2podľa predloženého návrhu za 0,30€/m2/rok
a schvaľuje sa to ako prípad osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Kto je za? Alebo
hlasujte.
Hlasovanie: Takže návrh neprešiel.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na návrh pána poslanca
Krutého. Poprosím o grafiku, aby to bolo zrejmé. Takže toto je pôvodný návrh, ktorý bol
v komisiách. Takže návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje prenájom časti vo výmere 215m2
pozemku CKN parcela č. 121/6 podľa predloženého návrhu za 0,30€/m2/rok a schvaľuje ho
podľa predloženého návrhu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poprosím vás o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh pána poslanca Krutého prešiel.
Uznesenie č. 126:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prenájom časti vo výmere 215 m2 pozemku C KN parc. č. 1221/6, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 400 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome
so súp. číslom 1172 na Agátovej ulici v Senici za účelom jeho využitia obyvateľmi
bytového domu na voľnočasové aktivity a záhradu na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou za cenu:
0,30 € /m2/ 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:
Predmetná časť pozemku tvorí dvor bytového domu, nie je využívaný verejnosťou a mesto
ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Zachovanie kontinuity nájomného vzťahu nie je
v rozpore so záujmami mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:19

proti:0

zdržal sa:4

počet poslancov:25

Bod č. 16.5 – Dispozície s majetkom mesta – T.N. Investments, s.r.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na prenájom pozemku CKN parcela
č. 669/100 a časti pozemku CKN parcela č. 669/1 v katastrálnom území Senica. Takže pokiaľ
pôjdeme na plánik, je to tzv. bytový dom Fontána, ktorý je tam rozostavaný a je potrebné
k nemu aspoň urobiť právny stav, keďže je tam aj zmena investora spoločnosť T.N.
Investments, aby táto rozostavaná stavba bola v nájme s tým, že pokiaľ vidíte aj plánik, tak
prenajímame len časť pod budovou a dva metre okolo budovy. Nie je tam priestor na to, aby
sa tam budovali parkovacie miesta alebo niečo iné. Vlastníci troch bytových domov v okolí,
mal som s nimi rokovania, ktorí sa vyjadrili, že nemajú záujem o budovanie parkovacích
miest ani pre nich, ani pre nikoho iného v rámci vnútrobloku, okrem jedného. Jeden jediný
obyvateľ sa vyjadril, že by mal záujem, aby sa tam vybudovali vo vnútrobloku parkovacie
miesta. Takže ostatní nie, takže preto nie je návrh na väčšiu plochu, ktorá by sa im mohla
prenajať a ostáva to len pod tou budovou a tým, aby to mohli mať takto oplotené, aby tam
nevnikali cudzie osoby, aby sa nestalo, že tam niekto vbehne, aby si mohli splniť, by som
povedal zákonnú povinnosť zhotoviteľa, zabezpečiť stavbu, aby sa nestal nejaký úraz alebo
čokoľvek iného. Takže takýto je stav s tým, že Komisia pre výstavbu, územné plánovanie,
dopravu odporučila prenájom pozemku. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu
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a služieb odporučila schváliť prenájom a mestská rada odporučila na schválenie MsZ.
Prihlásený pán poslanec Sova.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja iba najprv jednu poznámku v tom, že síce je tam napísané
v tej správe dôvodovej, že to je nový majiteľ. Nie je to nový majiteľ, je to ten istý majiteľ, len
je tam iná firma, ale ten človek, ktorý je v pozadí, je stále ten istý. Také komplikované meno
Louigi Landolt, ešte sú tam 4 priezviská, ktoré má mimo toho. Takže je to ten istý človek, to
je prvá vec, aby bolo jasné. Je to problém dlhodobý s týmto bytovým domom, ktorý neviem,
ako sa vyrieši nakoniec do dôsledkov. Dve veci by som chcel povedať. Že keby sa náhodou aj
dostaval ten dom, aby sme neboli zas my potom tlačení, že ako to bolo pri bytovom dome pri
Moruši. Máme postavený dom, musíte nám tam predať alebo prenajať nejaké miesta na
parkovanie, pretože čo už s tým domom, keď už je postavený. Darmo teraz my hovoríme, že
ľudia to nechcú, ale ani tam to nechceli. A druhá vec je, dávam pozmeňujúci návrh, aby
výmera pozemkov, ktorá nie je pod budovou, to znamená, že pod budovou môže byť, klasika
1,50 €/m2, ale pozemky, ktoré nie sú pod budovou, aby sme neriešili nájmom, ale aby sme to
riešili poplatkom za záber mestského pozemku pri zaužívanie pri realizácii rôznych stavieb.
Pretože po toľkých ťahaniciach, aby sme stále niekomu vychádzali v ústrety, nech aspoň
mesto z toho niečo má. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Aký to mal byť presný poplatok by bolo
dobré upresniť a ja len medzitým poviem, že rokoval som s touto spoločnosťou už aj predtým,
tou predchádzajúcou spoločnosťou dohromady trikrát asi ohľadom tejto bytovky, kde sme im
vysvetľovali postoj mesta, že nebude záujem ich pustiť do toho vnútrobloku, pretože teraz
bola nová petícia, resp. nebola to petícia, bolo to prejavenie vôle vlastníkov týchto troch
bytových domov, ktorí okrem jedného všetci podpísali, že nemajú záujem ani pre seba, nie to
ani pre inú bytovku budovať akékoľvek parkovacie miesto vo vnútrobloku, takže toto im bolo
prezentované, že takáto snaha v prípade, že od nich príde, tak jednoducho s vysokou
pravdepodobnosťou, lebo rozhodujete vy, ale s vysokou pravdepodobnosťou hraničiacou
s istotou, nebude schválená. Takže preto si myslím, že do takéhoto stavu by sme sa nemali
dostať, ako to bolo pri Moruši. Povedal som im viacero možností, ktoré si môžu oni riešiť
v rámci iných pozemkov so súkromníkmi a je na nich, akým spôsobom sa k tomu postavia. Ja
by som bol rád, aby sa dostaval ten bytový dom, ale na druhú stranu tak ako sa občania
vyjadrili, že nemajú záujem to budovať ani pre seba vo vnútrobloku, tak myslím si, že
zastupiteľstvo by malo túto vôľu rešpektovať a nebudovať takéto parkovisko vo vnútrobloku.
Takže predpokladám, že takýto problém by nemal byť, ale ešte raz by som sa vrátil k tomu
poplatku, aby sme to mali úplne presné.
Ing. Roman Sova, poslanec: Neviem ho špecifikovať. Poprosím pani kontrolórku alebo
právne oddelenie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže za užívanie verejného priestranstva.
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka: Je to miestna daň za užívanie verejného priestranstva,
ale priznávam sa, že neviem momentálne povedať, že aká je tá suma za 1m2, aby sme si to
prepočítali, aby to náhodou nebolo menej ešte ako je to 1,50 €. Návrh, ktorý podal pán
poslanec je 1,70 € pod pozemok a zvyšok, to je 78m2 by bolo ako forma užívanie verejného
priestranstva.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte niečo na doplnenie?
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka: To je o miestnych daniach.
Ing. Roman Sova, poslanec: Tak presuňme to nakoniec, spravme ostatné dispozície.
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka: Minútku len to potrvá.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dám ešte slovo, máme tu pani poslankyňu
Krištofovú, pani poslankyňu Vyletelovú, takže možno následne budeme vedieť. Ja len
poprosím, keďže je prihlásená pani poslankyňa Krištofová, tak najprv pani poslankyňu
Krištofovú.
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RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Chcem sa opýtať, tá budova tam vznikla pred x
rokmi na pozemku, ktorý ten investor nevlastnil, čiže ten pozemok je stále mestský, áno?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Áno.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Že proste je to trošku divné, že niekto si postavil na
našom pozemku budovu, či by sa potom nedalo zarátať to nájomné už od samotného začiatku
tej stavby spätne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: On tam určite nájomný vzťah bol, pretože
inak by nedostali stavebné povolenie. Takže ono najprv nájom bol a až následne aj zmenou,
lebo aj keď je na konci ten istý, tak je to v zmysle práva je to iný právny subjekt, takže tam
treba nové zmluvy, tak oni nejaký nám platili. Priznám sa, že neviem dokedy, kedy presne tá
zmluva skončila, ale aby sme mali aspoň túto časť poriešenú, tak je tu ten návrh, aby sa im
prenajal ten pozemok s tým, že predpokladám, že ten záber zaužívania verejného priestranstva
by malo byť viac ako 1,50 €. Zatiaľ asi ideme najprv na faktickú, pán poslanec Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem, verím, že citujem z platného VZN. Poplatok je
1m2/deň/0,10€, čiže 0,10€ za deň, najnižšia sadzba. Pri najnižšej sadzbe, kde sa jedná
o prekročenie povolenej doby užívanie, je sadzba 0,50€/deň pri tejto dani pre Senicu.
Ďakujem. Ešte že za 15 dní máme tým pádom ten ročný prenájom.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže v podstate sa bavíme o nejakých
36 €/rok/1m2.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Tým je samozrejme vyvolaný aj tlak na toho stavebníka, aby
čo najefektívnejšie tú budovu dostaval a čo v najkratšom čase, aby neznepríjemňoval život
tým okolo bývajúcim.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak je tu možnosť, že môže prísť potom
napríklad k rokovaniu, to len hovorím, že aj keď dva metre nevyužije a zoberie to naozaj, že
obehne iba tú budovu, veď uvidíme. Takže návrh máme. Ideme ešte na pani poslankyňu
Vyletelovú.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem len opýtať, že či my musíme mať
vyčíslené aj teda za ten záber tú sumu pri tomto schvaľovaní, že či to, keď my tam dáme, že
v zmysle VZN.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nemusíme mať, len aby ste vy mali
prehľad, o to ide, áno. Aby vy ste vedeli, o čom hlasujete. To je podľa mňa podstatné, aby
nebolo povedané, že hlasujete a neviete, o čom.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja si myslím, že podstatné je to, ako sme aj teraz
skonštatovali, že aby sme ho donútili, aby čo najskôr to dostaval.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nemám ja osobne s tým problém. Ja viem,
že u mňa boli, teda oni majú záujem to čím skôr dokončiť. Jediné, čo riešime, sú parkovacie
miesta, aby splnili myslím, keď si správne pamätám 17 parkovacích miest. Ja som za mestský
úrad povedal, že pred budovou im poskytneme jedno parkovacie miesto, ktoré je pre telesne
ťažko postihnutých, pretože si myslím, že toto by bolo vhodné, aby mesto poskytlo, toto
jedno parkovacie miesto na tej ceste, pretože to, ako to bolo v minulosti, za to taká osoba,
ktorá je ťažko zdravotne postihnutá, nemôže a nebudeme ju nútiť ísť 50-70m niekam, takže
preto ja som im povedal, že jediný ústupok z mesta, kedy uvoľníme naše parkovacie miesto,
tak by to malo byť práve takéto miesto rovno pred tou budovou pre ťažko zdravotne
postihnutú osobu a ostatné miesta oni si musia vyriešiť iba sami a tým, akým návrhom prídu,
je to na nich. Oni deklarujú záujem dostavať, ale taktiež prišli s tým, že majú problém, kde
postaviť parkovacie miesta. Ja som povedal, že dobre, ale vnútroblok nie je riešenie
momentálne, ale môžeme to dať na návrh, pokiaľ máte záujem, predložím návrh, že
v septembri môžeme o tomto návrhu hlasovať. Pokiaľ by bol taký záujem, môžeme to dávať
do vnútrobloku, ale potom vám len zdokladujem to, že tí obyvatelia, ktorí tam teraz
momentálne bývajú, takýto záujem nemajú ani pre seba a nie to pre niekoho iného. Takže
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v prípade, že taký záujem máte, tak mi ho dajte a následne to budeme riešiť ďalej v rámci
toho. Takže vrátime sa k poslednému návrhu, ktorý by bol, že ako je predložený návrh
spoločnosti, aj parcela s tým, že cena sa rozdelí na 1,50€/m2/rok, ktorý je pod budovou
a následne ostatné pozemky, ktoré nie sú pod budovou, budú riešené v zmysle VZN č. 53
formou dane za užívanie verejného priestranstva a schvaľuje sa takýto prenájom v zmysle
prípadného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Kto je za? Resp. prosím
hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem, návrh pána poslanca Sovu prešiel.
Uznesenie č. 4/2019/127:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku CKN parc.č. 669/100, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 248 m2 v kat. území Senica spoločnosti: T.N.INVESTMENTS s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46 222 529 za účelom dostavby
bytového domu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
1,50 € /m2/ rok.
Časť pozemku CKN parc. 669/1, ktorý nie je pod stavbou sa bude riešiť formou dane
za užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN č. 53 o miestnych daniach.
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:
Na pozemku C KN parc.č. 669/100 sa nachádza rozostavaný bytový dom „Fontána“ na
Robotníckej ulici v Senici vo vlastníctve žiadateľa, ktorý hodlá realizovať jeho dostavbu.
Vzhľadom na stupeň rozostavanosti bytového domu, mesto podporuje zámer jeho dostavby.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.6 – Dispozície s majetkom mesta – AUTO GAMES Slovakia, s.r.o.,
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na prenájom pozemku reg. C,
parcela č. 26/17 a 26/18 v katastrálnom území Senica požiadala spoločnosť AUTO GAMES
Slovakia, s.r.o.,. Komisia pre výstavu, územné plánovanie a dopravu neodporučila pozemok
odpredať, ale uzatvoriť nájomnú zmluvu. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu
a služieb odporučila schváliť prenájom nehnuteľnosti a navrhla zvýšenie nájomného na
5 €/m2/rok. Mestská rada odporučila predložiť tento návrh na schválenie MsZ a taktiež
súhlasila s cenou 5 €/m2/rok. Máme aj mapu, kde sa nachádza, je to hneď vedľa mestského
úradu v centre mesta pozemok 26/17, 26/18. Má niekto záujem o diskusiu? Obdobné
v priebehu asi 100 m budú ďalšie nasledujúce dva body. Takže teraz máme prvý. Keď nie je
záujem o diskusiu, dávam návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje prenájom pozemkov podľa
predloženého návrhu za 5 €/m2/rok a schvaľuje podľa predloženého návrhu prípad osobitného
zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 128:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov CKN v kat. území Senica:
- parc.č. 26/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2
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- parc.č. 26/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2,
spolu vo výmere 113 m2 spoločnosti: AUTO GAMES Slovakia, s.r.o., 29. Augusta 36/A,
811 09 Bratislava, IČO: 36726435 za účelom užívania parkovacích miest na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
5 € /m2/ 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:
Na pozemkoch sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcu, realizované
so súhlasom mesta, ako vlastníka pozemkov.
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.7 – Dispozície s majetkom mesta – Peter Kurta
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na prenájom časti pozemku reg. C,
parcela č. 26/5 v katastrálnom území Senica. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu neodporučila pozemok odpredať, ale uzatvoriť nájomnú zmluvu. Komisia pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb odporučila MsZ schváliť prenájom
nehnuteľnosti za uvedenú cenu. To bolo 3 €/m2/rok. Mestská rada navrhla schváliť nájomné
v sume 5 €/m2/rok. Takže to máme ešte bližšie k nám k mestskému úradu. Má niekto záujem
o diskusiu? Len pripomeniem, že táto spoločnosť asi v tomto rozsahu nebude mať úplne
záujem, lebo ona mala záujem o odkúpenie, takže možno bude mať záujem o menšiu časť
nájmu, resp. to už je asi aj možno ona. Lebo oni mali záujem o odpredaj, takže tam sa to
presne zameria, len orientačne, aby sme to videli. Takže ak nie je záujem o diskusiu. MsZ
schvaľuje prenájom časti podľa predloženého návrhu za 5 €/m2/rok a schvaľuje prenájom ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 129:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prenájom časti vo výmere 140 m2 pozemku C KN parc.č. 26/5, druh pozemku ostatná plocha
vo výmere 2788 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Peter Kurta, J. Mudrocha 1354/40,
905 01 Senica na účely prístupu k prevádzke a parkovanie vozidiel na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
5 € /m2/ 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:
Pozemok, ktorý je priľahlý k budove so súpisným číslom 727, je jedinou prístupovou trasou
k prevádzke v uvedenej budove a je využívaný ako spevnená plocha na zabezpečenie dovozu
a vývozu tovaru z prevádzky a na parkovanie vozidiel zabezpečujúcich uvedené služby.
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:20 proti:0
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zdržal sa:0; 2 nehlasovali

počet poslancov:25

Bod č. 16.8 – Dispozície s majetkom mesta – Eduard a Silvia Rehákových
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na prenájom pozemku reg. C,
parcela č. 26/19 v katastrálnom území Senica. Opäť ďalšia časť, kde teda by bola prenajatá
daná časť vo výmere zhruba 112 m2 za 5 €/m2/rok. Má niekto záujem o diskusiu? Komisia
pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí dňa 12.06.2019
odporučila MsZ schváliť prenájom nehnuteľnosti, ale navrhla zvýšenie nájomného na
5 €/m2/rok. Mestská rada tento návrh na schválenie MsZ odporučila a rovnako navrhla
schváliť nájomné v sume 5 €/m2/rok. Ak nie je záujem o diskusiu, prosím, dávam návrh na
uznesenie. MsZ schvaľuje prenájom pozemku podľa predloženého návrhu za 5 €/m2/rok
a schvaľuje prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého
návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 130:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku CKN parc.č. 26/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
112 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Mgr. Eduard Rehák a manželka Mgr. Silvia
Reháková, obaja bytom Jozefa Závodského 2574/9, 905 01 Senica za účelom užívania
parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
5 € /m2/ 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:
Na pozemku sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcov, realizované so
súhlasom mesta, ako vlastníka pozemku.
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:20 proti:0 zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 16.9 – Dispozície s majetkom mesta – Holický a Selucký
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na odkúpenie pozemku reg. C
parcela č. 1726/7 v katastrálnom území Senica. Ide o návrh na odkúpenie pozemkov, ktoré sa
nachádzajú pod chodníkom na Železničnej ulici, kde Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie, dopravu na svojom zasadnutí 12.06.2019 odporučila odkúpenie pozemku.
Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí odporúča
MsZ schváliť odkúpenie pozemku. Mestská rada odporučila predložiť návrh na schválenie
MsZ. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje
odkúpenie podielov podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel.
Uznesenie č. 131:
MsZ v Senici
schvaľuje
odkúpenie podielov na pozemku CKN parc. č. 1726/7, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 90 m2 v kat. území Senica od vlastníkov:
- Holický Pavol ( manž. Angela r. Hanušová) (SPF), zastúpený správcom Slovenským
pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková 36, 817 15 Bratislava, vlastník v podiele
12/16
29

za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom
- Holický Ján ( manž. Zuzana r. Kadlečíková) (SPF), zastúpený správcom Slovenským
pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková 36, 817 15 Bratislava, vlastník v podiele
2/16
za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom
- Selucký Jaroslav, Štefánikova 701/13, 905 01 Senica,vlastník v podiele 2/16 za cenu 200 €
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21 proti:0 zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 16.10 – Dispozície s majetkom mesta – ZDS, a.s.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena na pozemkoch reg. C parcela č. 3845/7, parcela č. 3872/59 a pozemku reg.
E, parcela č. 1422 v katastrálnom území Senica. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu odporučila zriadenie vecného bremena. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila MsZ schváliť zriadenie vecného bremena a mestská rada
odporučila predložiť na schválenie MsZ. Jedná sa podľa nákresu o trasu vecného bremena
v časti Horných surovín. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zradenie vecného bremena podľa predloženého návrhu.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujem.
Uznesenie č. 132:
MsZ v Senici
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN parc.č.
3845/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, parc.č. 3872/59, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 370 m2 a na pozemku E KN parc.č. 1422,
druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6614 m2 v kat. území Senica v prospech:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré
bude spočívať v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:
a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.
Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako
diel 1, diel 2 a diel 3 spolu vo výmere 47 m2 v geometrickom pláne č.29-2/2018 na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 3845/7,
3872/59, 14012/1. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu
15 €/m2 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

Bod č. 16.11 – Dispozície s majetkom mesta – Zrušenie uznesenia RSMS
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.
17/2017/492 a ukončenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve. Takže prechádzame na
zrušenie zmluvy, kedy sme chceli zamieňať budovy RSMS pozostávajúcich z budov
a pozemkov a taktiež zámenu areálu, ktorá je na Hurbanovej ulici, keďže teraz už máme pre
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Senica súčasný areál na Hurbanovej ulici. Má niekto záujem
o diskusiu? Ja len poviem, že Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
odporúča MsZ schváliť zrušenie uznesenia č. 17/2017/492 a mestská rada odporučila
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Takže keď nie je záujem o diskusiu dávam
návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje zrušenie uznesenia podľa predloženého návrhu
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a ukončenie budúcej zámennej zmluvy podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 133:
MsZ v Senici
schvaľuje
1. zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 17/2017/492 zo dňa 29.06.2017, ktorým bola schválená
zámena areálu, pozostávajúceho z budov a pozemkov v hodnote 232 000 € vo vlastníctve
Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za areál, pozostávajúci z budov a pozemkov
v hodnote 131 000 € vo vlastníctve mesta Senica v zmysle priloženého uznesenia.
2. ukončenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve, uzatvorenej dňa 18.08.2017 v zmysle
uznesenia MSZ č. 17/2017/492 medzi spoločnosťou Rekreačné služby mesta Senica, spol.
s r.o. , Tehelná 1152/53, Senica a mestom Senica, ktorá nadobudla účinnosť 30.08.2017.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.12 – Dispozície s majetkom mesta – ZŠ V.P. Tótha
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ
V.P. Tótha 32 Senica. Jedná sa o učebňu v exteriéry, o ktorej sme hlasovali na
predchádzajúcom zastupiteľstve, ktorú sme získali do nášho vlastníctva. Teraz majetok
postupujeme ZŠ. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb odporučila
schváliť zverejnenie majetku do správy ZŠ a mestská rada odporučila predložiť na schválenie
MsZ. Máme aj fotky. Ak nie je záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. MsZ
schvaľuje zverenie majetku podľa predloženého návrhu v hodnote 13 432,88 €. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel. Zdržal sa jeden poslanec.
Uznesenie č. 134:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku: „Učebňa v exteriéri - prístrešok“, postavená na pozemku CKN parc.č.
1215/24 v kat. území Senica v celkovej hodnote 13.432,88 € do správy subjektu: Základná
škola, V. Paulínyho 32, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 16.13 – Dispozície s majetkom mesta – ZŠ s MŠ Mudrocha
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ
s MŠ na Mudrochovej ulici. Jedná sa o pozemok, ktorý je v rohu, ktorý je možný pridať
k areálu ZŠ. V minulosti bol prenajatý, teraz neprišlo k dohode o nájme. Preto dávame návrh
na zverenie do ZŠ s MŠ. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie a dopravu neodporučila
odpredaj predmetného pozemku. To bolo danému súkromníkovi, ale len jeho prenájom.
Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb odporučila MsZ schváliť zverenie
majetku do správy ZŠ s MŠ a mestská rada odporučila predložiť tento návrh na schválenie
MsZ. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, predkladám návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje
zverenie majetku podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 135:
MsZ v Senici
schvaľuje
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zverenie majetku: pozemok CKN parc.č. 3465/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 522 m2 v kat. území Senica do správy subjektu: Základná škola s materskou
školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.14 – Dispozície s majetkom mesta – ZŠ Komenského
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na bezodplatné nadobudnutie
majetku do vlastníctva mesta a následné zverenie majetku do správy ZŠ na Komenského ulici
959 Senica. Jedná sa o bezplatné nadobudnutie detského ihriska, ktoré sa nachádza v areáli
školy, kde teda vidíte, že darcami budú Rodičia a priatelia dvojky, občianske združenie,
a taktiež detské ihrisko slúži deťom na ZŠ na Komenského ulici. Neviem, či toto mala
Komisia pre správu majetku, či sa k tomu vyjadrovala, lebo nemám k tomu vyjadrenie
komisií. Takže má niekto záujem o diskusiu? Pani JUDr. Olejárová?
JUDr. Gabriela Olejárová: Tento materiál nebol prerokovaný na žiadnej komisii ani
mestskej rade vzhľadom k tomu, že v tom čase sme ešte materiál nemali, s tým, že dohodli
sme sa s pani Ing. Vyletelovou, že vzhľadom na charakter si môžeme dovoliť pripraviť
materiál priamo na rokovanie MsZ.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie,
predkladám návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje bezodplatné nadobudnutie majetku detského
ihriska v celkovej obstarávacej hodnote 22.507,61 € podľa predloženého návrhu. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujem.
Uznesenie č. 136:
MsZ v Senici
schvaľuje
1) bezodplatné nadobudnutie majetku - detského ihriska v celkovej obstarávacej hodnote
22 507,61 € v zložení:
- šplhacia zostava S15 – 2 ks v obstarávacej hodnote 9 385,01 €
- lanová pyramída LP01 – 1 ks v obstarávacej hodnote 4 470 €
- šplhacia zostava S13N + C + F – 1 ks obstarávacej hodnote 3 558,60 €
- stavebné práce – dodávka a montáž obrubníkov, navážka valúnov v hodnote
4 326 €
- zemné práce v hodnote 768 €,
umiestneného v areáli Základnej školy na Komenského ulici 959 v Senici na základe
darovacej zmluvy, uzavretej s : Rodičia a priatelia dvojky, občianske združenie, Komenského
959, 905 01 Senica, IČO:42289785,
2) následné zverenie majetku - detského ihriska v celkovej obstarávacej hodnote 22 507,61 €
v zložení:
- šplhacia zostava S15 – 2 ks v obstarávacej hodnote 9 385,01 €
- lanová pyramída LP01 – 1 ks v obstarávacej hodnote 4 470 €
- šplhacia zostava S13N + C + F – 1 ks obstarávacej hodnote 3 558,60 €
- stavebné práce – dodávka a montáž obrubníkov, navážka valúnov v hodnote
4 326 €
- zemné práce v hodnote 768 €
umiestneného v areáli Základnej školy na Komenského ulici 959 v Senici do správy subjektu:
Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

32

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.1 – Správa HK o výsledku kontroly inventarizácie majetku
a záväzkov mesta Senica k 31.12.2018
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali v písomnej podobe. Má
niekto záujem o diskusiu, o otázky? Pani poslankyňa Vyletelová.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Prepáčte, ja by som sa rada vyjadrila k tomu materiálu
predtým. Myslela som si, že pán primátor to spomenie, že je to dar rodičovského združenia.
To tam nezaznelo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Občianskeho združenia Dvojky.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Rodičia a priatelia Dvojky.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Obdobne to bolo aj pri tej prvej ZŠ , keď
taktiež z RZ rodičia prispeli na vybudovanie exteriérovej školy. Vždy som im poďakoval, aj
teraz im ďakujem za to, že svojou trochou, aj s finančnými prostriedkami pomáhajú tomu, aby
naše školy sa rozvíjali a ich deti mali pekné prostredie k tomu, že vôbec môžu takto voľne
tráviť čas, resp. v rámci prvej ZŠ na V. P. Tótha, tak môžu mať učebňu aj takto vonku, keď je
teplo. Takže určite všetkým veľká vďaka. Ešte sa opýtam, či niekto má otázky k správe HK
o výsledku kontroly inventarizácie majetku? Ak nie sú otázky, predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly inventarizácie
majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2018. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. Resp. bol zobraný na vedomie.
Uznesenie č. 137:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly inventarizácie majetku a záväzkov mesta
Senica k 31.12.2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.2 – Správa HK o výsledku kontroly plnenia povinností pri
zverejňovaní povinných informácií podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť, správa vám bola predložená
v písomnej podobe. Má niekto otázky alebo záujem o diskusiu? Ak nie, predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly plnenia povinností
pri zverejňovaní povinných informácií mesta podľa § 5 z. č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola zobraná na vedomie.
Uznesenie č. 138:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia povinností pri zverejňovaní
povinných informácií mestom podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.3 – Správa o činnosti HK za 1. štvrťrok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správa o činnosti HK za 1. štvrťrok 2019.
Opäť ste ju dostali v písomnej podobe. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, tak predkladám
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návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu o činnosti HK za 1. štvrťrok 2019.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Takže zobrali sme na vedomie správu o činnosti za 1. štvrťrok.
Uznesenie č. 139:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2019.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.4 – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tému kontroly máte predloženú, má niekto
záujem o diskusiu, pripomienku? Takže MsZ v Senici schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK
na II. polrok 2019. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Plán kontroly bol schválený.
Uznesenie č. 140:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18. – Návrh sobášnych dní na rok 2020 a návrh zmeny prílohy č. 1 –
Zásad odmeňovania členov ZPOZ pri MsÚ v Senici účinkujúcich na
občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Takže
budeme hlasovať dvakrát. Tak prvý návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje určenie
sobášnych dní na rok 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel.
Uznesenie č. 141:
MsZ v Senici
schvaľuje
Určenie sobášnych dní na rok 2020.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22

proti:0

zdržal sa:0;1 nehlasoval počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na druhé uznesenie, pokiaľ
nie je záujem o diskusiu. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zmenu prílohy č. 1
Zásad odmeňovania členov ZPOZ pri MsÚ v Senici účinkujúcich na občianskych obradoch
a úhrady za jednotlivé obrady. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 142:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu prílohy č. 1 – Zásad odmeňovania členov ZPOZ pri MsÚ v Senici účinkujúcich na
občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 19. – Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? O zmenu?
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Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje plán zasadnutí MsR a MsZ na II.
polrok 2019 a berie na vedomie rámcový program zasadnutí. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 143:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019
b/ b e r i e n a v e d o m i e
rámcový program zasadnutí.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:23 proti:0

zdržal sa:0; 1 nehlasoval počet poslancov:25

Bod č. 20. – Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu
v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Bola vám v písomnej podobe predložená
zmena organizačnej štruktúry MsÚ, kedy tam boli špecifikované jednotlivé body a úpravy
tak, aby to reflektovalo potreby a súčasný stav, keďže ešte v minulosti tam boli dvaja
zástupcovia a podobne. Takže tu sú veci, kde máte základný prehľad o organizačnej štruktúre.
Má niekto záujem o diskusiu, o otázky? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici
berie na vedomie informáciu o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v Senici. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 144:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 21.1 – Rôzne – Návrh na zrušenie uznesenie MsZ č. 2019/3/99
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zrušenie uznesenia MsZ v Senici
č. 2019/3/99 prijatého na 3. riadnom zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 02.05.2019. Tak
ako na začiatku pani prednostka v rámci uznesení uviedla, tak napriek tomu, že sa prihlásil
pán PaedDr. Rastislav Púdelka do výberového konania, mal záujem pracovať ako riaditeľ
mestského kultúrneho strediska, oznámil písomne MsÚ, že z osobných dôvodov nenastúpi do
tohto pracovného vzťahu, preto zatiaľ aj v zmysle uznesenia, ktoré bolo prijaté, že do nástupu
nového riaditeľa bude pokračovať ako riaditeľ súčasný, takže pán Mgr. František Harnúšek,
tak toto je zmena, keďže sa rozhodol nenastúpiť, aby sme mali správne určené, že pán
PaedDr. Rastislav Púdelka nie je a teda nebude riaditeľom Mestského kultúrneho strediska
v Senici. Záujem o diskusiu má pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, chcem sa opýtať na ďalší postup mesta pri
obsadzovaní tejto funkcie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predpokladám, že v rámci tohto, teraz je
otázka, že či to urobiť v lete, aby sme niekomu nezmarili šancu, ale skôr vyhlásime nové
výberové konanie s tým, že tam bude dlhšia doba na to prihlásenie, ale je teraz otázka, či to
robiť iba v rámci leta, pretože mnohí sú na dovolenkách a rôzne, aj to výberové konanie,
takže asi nám to bude trvať trošku dlhšie, keďže pán PaedDr. Púdelka nám to oznámil
relatívne neskoro. Tak predpokladám, že tento postup bude až niekedy v septembri a budeme
musieť riešiť, čo ďalej, čo sa týka toho výberového konania, ale oznámime to asi skôr, aby
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bola dlhšia doba možnosti sa prihlásiť, ale predpokladám, že tá doba bude veľmi dlhá kvôli
tomu, že tie letné prázdniny niekoho by mohli obmedziť pokiaľ by sme urobili výberové
konanie alebo nejaký konkurz 15.08. a niekto má dlhodobo objednanú dovolenku a nemohol
by sa zúčastniť, bola by škoda. Takže predpokladám, že tam to bude trvať až niekedy do
konca septembra alebo niekde až takto.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Je aj taká možnosť, že by bol oslovený druhý v poradí?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Možnosť taká je, pretože to výberové
konanie, ktoré robíme je nad rámec zákona, pretože zákon hovorí o tom, že návrh podáva
primátor, to znamená, je tam možnosť, že ja predložím návrh a vy schvaľujete, takže otázka
je, či ísť do druhého v konaní. Myslím si, že toto bude diskusia celková s vami, aby sme sa
dohodli, že či výberové konanie, či osloviť druhého alebo ísť osloviť priamo niekoho úplne
iného. Ale toto bude diskusia, ktorá asi teraz bude v najbližších dňoch prebiehať, aj
komunikácia s vami, že aký postup zvoliť. Ja som sa rozprával s pánom Mgr. Harnúškom,
ktorý povedal, že je ochotný zatiaľ pokračovať, schopný pokračovať, takže nie sme tlačení do
toho, že musíme rýchlo urobiť akékoľvek rozhodnutie, ale môžeme zatiaľ pokračovať v tom,
aby plynulo funkcia a činnosť mestského kultúrneho strediska pokračovala. Má niekto ešte
záujem o diskusiu? Ak nie, predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici ruší uznesenie MsZ
v Senici č. 2019/3/99 prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 02.05.2019.
Odporúča primátorovi mesta predložiť návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho
strediska Senica. Zatiaľ radšej bez termínu by som to nechal, pretože uvidíme tie letné
prázdniny, ako sa všetko bude stíhať a ostatné veci. Takže, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 145:
MsZ v Senici
a/ r u š í
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senici č. 2019/3/99 - prijaté na 3. riadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 02.05.2019
b/ o d p o r ú č a primátorovi mesta
predložiť návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 21.2 – Rôzne – Zmluva o vykonaní úloh Mestskej polície Senica na
území obce Sobotište
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh vám bol predložený emailom. Jedná
sa najmä o to, že Mestská polícia v Senici môže zasahovať len v katastrálnom území mesta
Senica a pokiaľ sa jedná o Kunovskú priehradu, tak tam nám končí katastrálne územie tesne
za plážou, za chatou nad plážou a pokiaľ máme záujem, aby sa udržoval poriadok aj v rámci
tejto oblasti, čo sa týka Kunovskej priehrady, tak máme záujem uzatvoriť s obcou Sobotište
spoluprácu, aby mestská polícia mohla zasahovať aj v okolí priehrady, ale len v okolí
priehrady nie, aj v obci Sobotište s tým, že aj toto musí schváliť obec Sobotište na svojom
zasadnutí, až následne môže byť zmluva uzavretá. Má niekto záujem o diskusiu? Keďže nie je
záujem o diskusiu, prekladám návrh. MsZ v Senici schvaľuje zmluvu o vykonaní úloh
Mestskej polície Senica na území obce Sobotište. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 146:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmluvu o vykonávaní úloh Mestskej polície Senica na území obce Sobotište.
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H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 21.3 – Rôzne – Kamerový systém - Mestská polícia Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Mesto Senica bolo úspešné v rámci
projektu rekonštrukcie a rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Senica, kedy sa
jedná o 19 kamier, ktoré budú rozmiestnené v meste Senica, aby bolo viacej monitorované
a efektivita mestskej polície mohla byť vyššia. Budú monitorované aj vstupy do mesta
motorovými vozidlami, to znamená, ak príde ku krádeži, tak budeme vedieť, akým smerom
vozidlá odchádzali a budeme mať prehľad aj o centre. Takže takáto mapa bola zverejnená
myslím aj na webovom sídle mesta Senica a budeme to centrum mať viac zmonitorované,
lepšie zmonitorované s tým, že do budúcna my máme záujem ešte ďalej rozširovať kamerový
systém, ale bola schválená dotácia, kde sme mali mať podmienky, že spolufinancovanie mesta
je vo výške 1.388,00 €, keďže bolo čiastočné krátenie, tak výška spolufinancovania by bola
vo výške 3.060,94 €. Pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, pri tejto príležitosti sa chcem spýtať na možnosti
umiestnenia kamery na Hurbanovej ulici za Perlou. Tam sa s tým počíta, áno?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tam myslím, že sú dokonca dve.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Lebo dokonca tam sú ochotní, hovoril som s jedným pánom,
ktorý tam býva v tých súkromných bytovkách a ten by bol ochotný samozrejme po
prerokovaní s mestom aby mesto tam mohlo umiestniť kameru bezplatne. Nie, ako sa to deje
teraz, že si samosprávy pýtajú peniaze za kameru, ale on by bol ochotný poskytnúť priestory
strechy na umiestnenie kamery.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tu je problém, že mnohokrát veľa ľudí
požaduje kameru, následne tie samosprávy nesúhlasia s umiestnením kamery a keď súhlasia,
tak sú tam poplatky, ktoré ročne zaťažujú rozpočet, takže bolo by vhodné, aby takýto
zbytočný poplatok sa neplatil. Tým pádom by sme mohli tých kamier nakupovať viacej.
Rokujeme aj s ďalšími. Toto umiestnenie kamier bolo vypracované v spolupráci so štátnou
políciou s policajným zborom, ktorí budú mať aj prepojenie na naše kamery a policajný zbor,
resp. teda štátna polícia uvidí aj obraz týchto kamier a budú aj oni vedieť sami rýchlejšie
zasiahnuť a sami zasiahnuť bez toho, aby my sme ich museli informovať, pretože bude tu
v podstate bezdrátové spojenie šifrované, kde oni uvidia výstupy z tých kamier taktiež. Takže
viacej očí bude sledovať kamery, ktoré sa budú umiestňovať. Pán poslanec Sova?
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja len sa chcem poďakovať za umiestnenie tých kamier 4 a 5,
pretože občania mali dosť veľké problémy práve v tomto priestore s mladými ľuďmi, ktorí
tam v piatok robili neskutočný bordel. Takže som rád, že aj táto plocha, tento priestor bude
zabraný kamerami. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Z toho dôvodu, že mestská polícia
v komunikácii so štátnou políciou rozmiestňovali tieto kamery, tak vytipovali najviac kritické
miesta, ktoré by mohli byť a plus bol záujem o umiestnenie kamier, ktoré budú monitorovať
vstupy a výstupy z mesta. Takže toto bola asi základná myšlienka k tomu.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ak si môžem zobrať chvíľku slovo. Viete, ja som
sa tak isto stretol s týmto pánom, aj som mu ukazoval presne tú mapu, takže tú informáciu
má, že budú tam dve kamery a my ešte z participatívneho rozpočtu na starom sídlisku ideme
dávať osadiť kameru k tomu ihrisku s umelou trávou, lebo tam sú dlhodobo problémy, hlavne
cez leto, takže rozširujeme to.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Osobne vnímam, že otázka bezpečnosti
bude čím ďalej väčšou témou a ten kamerový systém nám pomôže efektívnejšie zasahovať,
pretože aj keby sme mali dvojnásobný počet mestských policajtov, tak samozrejme, nemôžu
byť všade, preto tá možnosť tých kamier určite je dobrá a bude sa rozširovať. Takže teraz,
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pokiaľ už nie je záujem o diskusiu, tak by som dal návrh na tú zmenu, ako som hovoril
z 1.388,00 € na 3.060,94 € spolufinancovanie. Takže predkladám návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje zmenu uznesenia podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem, Návrh prešiel.
Uznesenie č. 147:
MsZ v Senici
schvaľuje
- zmenu uznesenia č. 3/2019/100, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie, zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie
kamerového systému Mestskej polície Senica“.
Pôvodný text uznesenia:
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 1 388,00 €,
sa mení a nahrádza novým textom:
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 3 060,94 €
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 21.4 – Rôzne – Zabezpečenie spolufinancovania žiadosti ZŠ
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica o poskytnutí finančných
prostriedkov v rámci rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2019
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže je tu záujem troch ZŠ s tým, že od
budúceho roka určite bude mať záujem aj ďalšia ZŠ o to, aby bol projekt, ktorý by lepšie
v rámci aj toho názvu, že Zdravie na tanieri, mali deti kvalitnejšiu stravu pre seba a sú tu
riaditelia škôl, ktorí sú schopní prípadné otázky vysvetliť a spresniť. Keďže nie je záujem
o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje spoluúčasť mesta podľa
predloženého návrhu v bode 1, 2 a 3. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 148:
MsZ v Senici
1) s c h v a ľ u j e
- spoluúčasť Mesta Senica ako zriaďovateľa Základnej školy Komenského 959, Senica na
projekte „ZDRAVÁ STRAVA - ZDRAVÝ ŽIVOT“ predkladaného v rámci rozvojového
projektu „ Zdravie na tanieri 2019“ MŠVVaŠ SR vo výške 10% rozpočtu projektu t.j.
800,00 €
2) s c h v a ľ u j e
- spoluúčasť Mesta Senica ako zriaďovateľa Základnej školy Sadová 620, Senica na projekte
„ Hravo-zdravo na Sadovej“ predkladaného v rámci rozvojového projektu „ Zdravie na tanieri
2019“ MŠVVaŠ SR vo výške 10% rozpočtu projektu t.j. 487,00 €
3) s c h v a ľ u j e
- spoluúčasť Mesta Senica ako zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou,
J.Mudrocha 1343/19,Senica na projekte „ Zdravie, pohyb, krása“ predkladaného v rámci
rozvojového projektu „ Zdravie na tanieri 2019“ MŠVVaŠ SR vo výške 10% rozpočtu
projektu t.j. 572,00 €
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H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21 proti:0

zdržal sa:0; 1 nehlasoval počet poslancov:25

Bod č. 22 – Interpelácie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Písomné interpelácie neboli doručené
žiadne a v prípade, že sú, tak môžete ich dať ústne a následne písomne doložiť do troch dní.
Má niekto záujem o interpeláciu? Faktická, pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Keďže možno nejde ani o interpeláciu, tak som to riešil
takýmto spôsobom, som sa predbehol. Dobre, diskusia. Takže odoberám si slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže nasleduje pán poslanec Sova.
Ing. Roman Sova, poslanec: Chcem sa opýtať viacero vecí. Prvá vec. Občania ma začali
oslovovať ohľadom cesty na Hurbanovej ulici pri autobusovej stanici pri Lidli asi takým
spôsobom, že doteraz sa to záhadným spôsobom neriešilo a zrazu začínajú okolo toho nejaké
šumy, tak bol by som rád, keby niekto z mesta vysvetlil, že aký je tam zámer, či je nejaká
snaha investora tam riešiť dopravu, vstup do Slovenského hodvábu a akým spôsobom by sa
mala vyriešiť cesta tam do bloku medzi Perlou a tým bytovým domom. To je prvá otázka.
Druhá otázka – možno, že aj ostatní ste dostali mail, že na Kunovskej priehrade kapú ryby.
Začína tam sezóna kúpeľná, takže keby niekto vedel dať odpoveď na otázku – či voda, ktorá
tam je, je závadná – nezávadná, čo sa tam deje, aby obyvatelia vedeli. Tretia otázka. Túto
sobotu bola dosť veľká kalamita, čo sa týka búrky a narážam na cintorín. My sme tam minulý
rok alebo predminulý rok z nášho participatívneho rozpočtu za volebný obvod č. 7 vyčlenili
peniaze na revitalizáciu stromov a tie stromy aj tak do značnej miery boli poškodené,
popadali. Ja sa chcem spýtať, či ozaj táto revitalizácia bola spravená, kto to robil a či to bolo
robené tak, ako sa patrí. A posledná otázka je iba taká pre informáciu pre občanov, ako je
mesto a školy pripravené na stravovanie zadarmo od 01.09.? Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja sa len opýtam, Hurbanova ulica pri Lidli,
to sa bavíme o tom semafore, ktorý tam je, že by tam mala vzniknúť určitým spôsobom
križovatka, áno?
Ing. Roman Sova, poslanec: Tam bolo viacero riešení už aj dávnejšie. Teda aký je stav, či sa
tam ide niečo robiť. Mal tam byť spravený obchvat z toho bytového domu. Prístup tých
obyvateľov z jednej strany, z druhej strany.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ťažšie sa to bude teraz vysvetľovať bez
mapy, ale keď som nastúpil v rámci funkcie, tak bolo tam určité domové združenie, ktoré
zastupuje pán Slávik, ktorý zastupoval ten konkrétny bytový dom. Ja som sa ho pýtal, že či to,
čo navrhujú, resp. to, čo prešlo, pretože v rámci ich územného konania to dané riešenie prešlo
už, že či je vhodné aj pre ostatných, ktorí v tej časti bývajú. Tak povedal, mali byť aktívni,
toto je riešenie iba pre tú danú osobu a jednoducho tam bude problém, že od Holíča do tejto
časti sa nepočíta, že bude možné odbočiť. To znamená, tí ľudia pôjdu okolo plavárne, cez
hlavnú križovatku a späť. To isté, pokiaľ z tejto časti budú vychádzať, nebudú môcť
vychádzať doľava, pôjdu len doprava, ani rovno nebudú môcť ísť, len doprava. Či sa budú
točiť na kruhovej križovatke a pôjdu späť, budú zahusťovať kompletne celé mesto. To je stav,
ku ktorému som ja prišiel a ktorý tu je. To znamená, nerieši sa to momentálne, pokiaľ viem,
alebo sa to posúva veľmi pomaly, lebo toto je riešenie, ktoré tu je asi 5 rokov a o ktorom sa
dlhodobo hovorí, ale toto je riešenie, ktoré presadzovali obyvatelia tohto daného domu,
pretože to mala byť križovatka kompletná ďalšia so 4 pruhmi, ktorú oni odmietali a tým, že
iba oni jediní boli aktívni, tak investor danej križovatky dokonca ušetrí finančné prostriedky,
tak im v tom ustúpil a Slovenská správa ciest, keďže to nie je naša cesta, tak tento postup
odobrila. Nemyslím si, že to je šťastné riešenie, je to riešenie, ktoré bolo vyrokované s tými,
ktorí boli aktívni a nie s tými, ktorí boli neaktívni, resp. ostali pasívni. To je asi môj pohľad,
nehovorím, že to je úplne zlé riešenie, ale myslím si, že mohlo byť aj lepšie riešenie s tým, že
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bojím sa toho, že do budúcna tí ľudia ostatní pochopia, že toto nie je pre nich vhodné riešenie
a my to budeme musieť z mestských peňazí dobudovať napriek tomu, že teraz to mohol
vybudovať investor a mesto to nemuselo stáť nič. Ale toto je stav, do ktorého som ja prišiel.
Čo sa týka Kunovskej priehrady, tak máme tu správcu rekreačnej oblasti. Resp. ešte k tomu sa
má záujem vyjadriť pán náčelník, tak možno vám to viac priblíži, čo sa týka Hurbanovej
ulice.
Bc. Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Dobrý deň. Čo sa týka Kunovskej
priehrady, tak sú tam dva problémy. Prvý problém je ten, že je prehriata voda, ktorá už má
27°C a druhý problém je ten, že tam zostali rastliny. Tá Kunovská priehrada nebola dobre
opucovaná, vyhnívajú, vznikajú tam kusy a ryby sa dusia. V tejto situácii som sa pýtal aj
kolegu, policajta, ktorý má toto na starosti, tak hovoril, že jedinou možnosťou momentálne
bolo asi tam pustiť skútre, aby to popretŕhali.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pána Štvrteckého poprosím.
Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Tak vlastníkom alebo teda prevádzkovateľom je
Slovenský vodohospodársky podnik. Povodie Moravy na základe skutočnosti aj nás občania
informovali o tom, že sa tam nachádzajú na brehu ryby. Sme informovali tento Slovenský
vodohospodársky podnik a tak isto aj Rybársky zväz, tu pobočku Senica. My sme prijali
opatrenia v priestoroch pieskovej pláže a v okolitých miestach sme tieto ryby pozbierali,
avšak tlačili sme aj na pohrádznu, aby si spravili úpravu aj v ostatných priestoroch. Čo sa týka
kvality vody, regionálny úrad v tomto roku zaradil prírodné kúpalisko do monitoringu
prírodných kúpalísk. Čo znamená, že v pravidelných intervaloch sa vykonáva rozbor kvality
vody. Je to každých 14 dní. V tomto roku už tento rozbor bol vykonaný, avšak výsledky
trvajú v rozmedzí 7 – 14 dní. V prípade nevyhovujúceho stavu sme hneď telefonicky
informovaní, avšak zatiaľ aktuálny stav o kvalite vody nemáme. Ale určite zatiaľ je
vyhovujúca, pretože by sme boli ihneď telefonicky informovaní o tomto stave a v prípade
takéhoto stavu prijímame opatrenia také, že dávame zákaz kúpania v priestoroch pieskovej
pláže. V ostatných priestoroch je za to zodpovedný správca prírodného kúpaliska a to je
Slovenský vodohospodársky podnik.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neviem, či informácia stačí. Tak ideme bod
tri – búrka a cintorín. Ja som bol celé doobedie v nedeľu na cintoríne, kde sa odstraňovala
kalamita, kde boli aj príslušníci civilnej ochrany, aj Dobrovoľný hasičský zbor mesta Senica,
kde odstraňovali následky tejto kalamity s tým, že sme sa aj rozprávali so zástupcom
technických služieb, ktorý povedal, že urobili minulý rok aj predminulý rok údržbu. Robili ju
v rozsahu, v akom im bola povolená táto údržba. Mne bolo len ľúto, že ľudia nerešpektovali
to ohrozenie, ktoré tam bolo, pretože mnohé veľké kmene boli ulomené, ale držali vo vetvách
stromov a pokiaľ by zafúkalo, tak mohli padnúť. Napriek tomu, že tam boli ochranné pásky
mestskej polície, tak nerešpektovali a chodili do tohto, by som povedal, veľmi nepríjemného
a nebezpečného územia. Takže stromy nám tam niektoré popadali, niektoré boli zlomené
v polovici, tak riešime tento stav tak ako sa monitoroval park, tak musíme zmonitorovať
a označiť každý jeden strom, aby sme ho mali zmonitorovaný. V parku máme označený
každý jeden strom elektronicky, máme k nemu popis v akom je stave, aká je potrebná k nemu
údržba, takže toto nás určite bude čakať aj v rámci cintorína, pretože máme záujem
o predchádzanie škôd a hlavne, aby neprišlo k ohrozeniu ľudských životov. Mimo iné v rámci
tej kalamity nám stromy popadali aj v jasliach, či v materských školách, takže všetko sa
odstraňovalo už v sobotu a v nedeľu. A v rámci cintorína, kto robil, kedy robil, tak jedine,
pokiaľ by sme dali slovo, predpokladám technickým službám, ktoré majú v správe cintorín,
takže pánovi Kaščákovi, že vie, alebo vám písomne odpovieme. Písomne stačí. Dobre. Boli tri
body? Aha, bezplatné stravovanie. No, to je veľmi zjednodušený ten názov. Ja som preto
hovoril, že o dotácii 1,20 €. Mesto Senica sa na toto pripravuje, aby sme dokázali pokryť
tento nárast, by som povedal stravníkov, ale máme záujem aj o zvýšenie kvality stravy. Boli
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sme zaradení do pásma 2 v rámci toho VZN č. 63, ako sme dnes o ňom hlasovali s tým, že
bola možnosť ísť aj do pásma 3. Napríklad v iných okolitých mestách mali poslanci záujem
ísť dokonca do drahšej stravy, aby deti mali ešte kvalitnejšiu stravu, ale myslíme si, že
stravovacia jednotka v pásme 2 dokážeme dostatočne kvalitne deťom poskytnúť stravu, preto
sme ani my nenavrhovali ísť do vyššieho pásma stravovania a ísť, by som povedal, drahšieho
alebo do vyššieho doplatku, preto sme v tom pásme 2 a pripravuje sa všetko k tomu,
a uvidíme najmä, keďže až dnes sme schvaľovali VZN č. 63, koľko detí bude mať reálne
záujem o to stravovanie, pretože máme tam aj daný paušál 5 €, keďže my budeme musieť
nabrať nových zamestnancov, aj týmto zamestnancom, niektorým tým, že budú tam zvýšené
výkony, budeme musieť pridať na plate, aby nám neutiekli, pretože poviem príklad z Trnavy.
Keď sa dozvedeli o tejto strave, že by mali o ďalších 120 obedov variť viac, tak tie kuchárky
dali hromadnú výpoveď, takže to sú veci, ktoré my taktiež musíme riešiť, že oni už za tie
platy nemajú záujem robiť, takže toto všetko riešime a myslíme si, že pomaly a iste k 01.09.,
resp. k 02.09. budeme pripravení tak, že budeme vedieť poskytnúť stravu všetkým, ktorí majú
záujem. Samozrejme na Komenského ulici máme trošku problém, čo sa týka kapacity jedálne,
ale ten september bude prelomový, budeme sa snažiť od tých rodičov čím skôr získať tú
informáciu, keďže ešte raz opakujem, dnes máme to VZN, aby sme vedeli, koľko tých
stravníkov bude, ale robí sa všetko pre to, podali sme aj žiadosti o dofinancovanie, aby sme
mali nové konvektomaty, nové veci, aby sme dokázali dostatočne rýchlo a v tom úseku
navariť to dané kvantum toho jedla. Poprosím teda ďalej pani poslankyňu Vyletelovú.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som sa chcela opýtať, keďže som zachytila tú
informáciu, že sa začína rozkopávka ulíc v tom našom obvode ohľadom kladenia optických
káblov, že či teda je to reálne – nie je a resp. či to je len jeden operátor alebo ako to bude s tou
rozkopávkou? A potom ďalšia vec, ak teda to je pravda, akým štýlom budú opravované
chodníky potom? Keď už som pri tých chodníkoch, tak sa chcem opýtať, že či mesto nejako
rieši, čo som zaznamenala, tak začínajú sa dosť často chodníky používať pre automobily. A je
to čím ďalej tým častejšie. Chcem poukázať najmä na kultúrny dom, ktorý samozrejme, že má
vzadu parkovanie, ale asi vyriešené nejako inak, nie pre seba, tak keď je tam nejaká akcia, tak
parkujú na tej pešej zóne vpredu, čo teda nie je asi moc vhodné. A nie je to vždy kvôli tomu,
že by si tam nejaký veľký materiál vykladali, teraz tam bol Ekotopfilm, tak som tam chvíľu
stála, tak si tam bral jeden plagát, ale musel mať auto odparkované vpredu, lebo však komfort.
A to už nehovorím o tom, že rozbitý chodník je od pošty smerom k okresnému úradu a tam si
veselo tie SBS-ky chodia po tom chodníku, aj tam stoja aj nákladiaky. Neviem, či to rieši
mestská polícia alebo či to máme zachytené niekde na kamerách, ale je tých prípadov viac.
Tým chodníkom sa mesto nevenuje, venujeme sa len cestám. Aj Moyzesova bola urobená tak,
že áno, bude to najprv s chodníkmi, ale potom bol tam ten prísľub, že bude rozkopávka kvôli
optickým káblom, takže nebudeme to vlastne dvakrát opravovať. Takže by som chcela
odpovede na tieto otázky.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Rozkopávky a oprava chodníkov, to je
téma, ktorej sme sa venovali od začiatku a ideme do režimu tak ako aj teraz sú niektoré
rozkopané, majú tam termíny, pretože báli sa počasia a iných vecí. Pokiaľ ideme do
rozkopávky, začíname, resp. je tu okamžite už od toho decembra požiadavka, že sa opravujú
v celej šírke, aby sa neopravovali len polovica chodníku, ale proste máme záujem o celú šírku
chodníku, pretože potom to vyzerá veľmi zle. Prichádza k poškodeniam v tých spojoch
a v ostatných častiach, takže toto sme riešili aj s SPP, teraz riešime s nejakými optickými
káblami, ktoré sú na Priemyselnej ulici a presne táto téma prišla aj s operátorom, ktorého máte
vo vašej časti, ktorí majú záujem rozkopať chodník zhruba každých 15 m orientačne a urobiť
tam kráter 1 m x 0,5 m, tým pádom by ten chodník naozaj, nehovorím, že je nový, ale stále je
ucelený. V tomto prípade už by bol naozaj rozkopaný celý, takže bola im predložená
požiadavka, že v tomto my takýmto spôsobom nesúhlasíme s takýmto postupom. Boli tu na
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rokovaní, celé sme si to prešli a išli rokovať oni v podstate s investičným ich oddelením,
akým spôsobom sa bude postupovať ďalej, pretože inak by už začali, ale my sme nesúhlasili
s tým, aby každých 15 m bol ten chodník prerušený a znovu lepený a všetko ostatné. Takže tá
snaha z našej strany bude, v prípade rozkopávky, robiť ucelené celky, ktoré nejakým
spôsobom oni zasiahnu, ale nie ako to bolo, poviem IBV záhrady, že opravíme štvrť
chodníka, opravíme iba nejaký úzky pás chodníku a polka je taká, polka taká. Takže tu je tá
snaha, aby v prípade, že oni potrebujú rozkopávku, aby ju vymenili v celej šírke, aby to
vyzeralo normálne aj trošku esteticky, keďže je to ich potreba toto rozkopanie. Ja vnímam
potrebu optického kábla, ktorá je vhodná, ale na druhú stranu, musíme si dať to, že v prípade,
že ich do tohto pustíme, tak môžeme okamžite začať plánovať kompletne nové chodníky, lebo
to bude hrboľ a čokoľvek iné za dva roky sa nám tu bude droliť, rozbíjať v tých spojoch
a následne budeme mať reklamácie alebo hlásenie od občanov, že je rozbitý a rôzne úrazy
a pády. Takže zatiaľ v spomínanej časti rokujeme o inej možnosti, ako to urobiť, resp. ako
urobiť to tak, aby to potom bol ucelený celok, ktorý je možné normálne užívať, aby neboli
hneď negatívne reakcie od obyvateľov. Chodníky pre automobily. Ja som zaregistroval pred
mestským úradom, čo sme okamžite vyriešili. Od 01.07. začína zmena zákona, kedy je zákaz
jazdenia po chodníkoch, takže na toto určite budeme viac dbať a v prípade, že sú takéto
nejaké reakcie, že viete o niektorých, tak začneme to promptnejšie sledovať, pretože aj my
sme tu mali SBS, ktorá už dnes parkuje na parkovisku a nechodí nám zaparkovať hneď pred
mestský úrad, kedy v minulosti bolo povedané, že Technické služby, a.s., Senica nemôžu
strojom uhŕňať pred mestským úradom, pretože by dolámali dlažbu takým tým malinkým
autíčkom a následne na to sem prišlo 3,5 t vozidlo, ktoré je obrnené, takže toto sme už
vyriešili a budeme riešiť všetkých ostatných. Tak len je potrebné vedieť, pokiaľ poviete, že
kde a akým spôsobom, písomne, určite toto začneme viac sledovať. Snažím sa chodiť po
Senici peši, ale teda je to väčšinou vo večerných hodinách, takže už vtedy nejazdia,
nezásobujú, ale vieme to určite riešiť. Čo sa týka kultúrneho domu, tak pokiaľ bolo napríklad
takéto podujatie, tak oni si aj zaplatili alebo bolo tam povolenie na zabratie verejného
priestoru, kedy to vozidlo bolo elektrické, že sa propagovala ekológia a ekologické veci,
poprípade nejaký polep na Ekotopfilm, že prídite, takže to nebolo o tom, že niekto si tam iba
zaparkoval za týmto účelom, ale bolo im to aj predtým povolené. A zase hovorím, od 01.07.
ten zákon aj bude zakazovať parkovanie na chodníkoch ako takých. Ešte keď tak pán náčelník
doplní.
Bc. Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Ja by som ešte doplnil pána primátora.
Teraz sme mali problém vlastne s tým, že mestská polícia bola oprávnená riešiť parkovanie na
chodníku len v tom prípade, keď tam niekto parkoval a bolo tam menej miesta ako 1,5 m. Ale
pokiaľ len prešiel po chodníku a zaparkoval a táto povinnosť bola splnená, že 1,5 m tam bolo
dodržaných, tak my sme to nemohli riešiť. Čiže jazdiť po chodníkoch sme nemohli riešiť, iba
parkovanie. Teraz na popud miest tá situácia bude taká, že on môže zaparkovať na chodníku
v rámci zákona, čo je 1,5 m pokiaľ nie je dopravnou značkou upravené inak, že môže byť aj
menšia, ako máme napríklad na Sadovej ulici a môže to byť iba vedľa cesty. Čiže on môže
vyjsť na ten obrubník chodníka a môže zaparkovať, ale nemôže ako teraz, že dôjde pred
banku a tam odparkuje a má 1,5 m, čo nemôžeme riešiť. Na podnet primátora, nám to bude
dané už do kompetencie a môžeme riešiť celú Senicu.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Faktická pripomienka alebo ešte pani
poslankyňa.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja len kvôli tomu, že tie chodníky sú rozbité
a v podstate sa neriešia, tak si myslím, že aj tými autami to ešte viacej poškodzujeme. To
znamená, ja sa vrátim ešte k otázke, či som tomu dobre rozumela. Takže tie optické káble sú
zatiaľ pasé, lebo objavilo sa to aj na stránke mesta aj v novinách. A dosť sa na to pýtajú
občania, lebo my tam zle chytáme internet v tej našej oblasti. Aj hore, myslím nad Okružnou,
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tam majú s tým tiež problém. Takže?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je to otázka na to, že v akom stave budú tie
chodníky. Nie je to pasé, rokuje sa stále s nimi. Takže hľadáme riešenie tak, aby tie chodníky,
keď skončia boli v poriadku aby ste neprišli a nehovorili, že tie chodníky sú úplne zlé, rozbité
a ideme znovu a mesto vyfinancujte niečo iné.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: No my ich máme rozbité stále a čakáme, že ich niekto
ešte dorozbíja. Na Moyzesovej, tam sa to povedalo, áno, je to nevyhnuté, ale na čo to budeme,
keď sa to aj tak rozbije. Tak sa to potom opraví naraz.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale je tam myslím na ulici Horvátha , ktorý
je možno 7 – 8-ročný chodník a je tam ako vcelku celkom ucelený, že nie je v takom zlom
stave, ale aj ten by bol rozbitý, takže rokujeme o tom, aby tie chodníky, keď už ich niekto ide
rozkopať, aby neostali úplne, by som povedal, každých 15 m. No ten odtieň bude iný
samozrejme, aj ten povrch bude trošku iný, ja len poviem, že taktiež hľadáme spôsoby, že
v prípade, že niekto robí rozkopávku, či nevieme túto rozkopávku využiť na to, že napríklad
vymeníme kabeláž pre verejné osvetlenie alebo iné, aby sme využili tú možnosť, že už keď je
niekto v tej zemi a zaplatil ten výkop, že my iba teda urobíme výmenu alebo obnovu káblov,
čo sa týka verejného osvetlenia, aby sme sa do budúcna tomuto vyhli, aby sme nemuseli to
my znovu na vlastné náklady rozkopať, položiť a znovu zakopať a opraviť. Takže hľadáme aj
takéto možnosti, aby sme dokázali ušetriť finančné prostriedky do budúcna. Takže venujeme
sa tejto téme.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Faktická, pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Fakt jednou vetou na margo náčelníka, čo hovoril, mestskej
polície, 1,5 m. Na Kolónii pri reštaurácii Fit-Pit majú chodníky 1,49 m. To je všetko, čo som
chcel povedať. Hlavne cez obed.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani poslankyňa Krištofová.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som poprosila tú prezentáciu. Chcela by som
predniesť interpeláciu za tých, čo chodia do Čáčova pešo a na bicykli. Pribudol nám tam
kruhový objazd na ceste, je to spojnica Senica s Čáčovom a chcem sa opýtať, že či malo
mesto možnosť pripomienkovať túto stavbu alebo či sa zúčastňovali konania, pretože tuto
vznikla dosť vážna prekážka, práve dnes som mala to šťastie, bola som tam 5 minút a takto
chodia Čáčovania do Čáčova. Proste, keď sa ten kruhový objazd dokončí, on je vlastne
prekážka medzi Senicou a Čáčovom a cyklista, resp. človek s kočíkom má problém sa dostať
tam hore k tej lávke. Toto mohla byť cyklotrasa, ja som to takto aj vyznačila, že takto musia
obchádzať tí ľudia pešo, musia ísť až na pumpu, že či táto cyklotrasa už úplne padla, pretože
to bola jediná možnosť, ako sa pešo alebo na tom bicykli dostať bezpečne do Čáčova a proste
sme o túto možnosť prišli tým kruhový objazdom. Či sa vôbec uvažovalo o tom, že niekto
chodí aj pešo alebo na bicykli v Senici. Takže vidíte, tá mamička s tým kočíkom sa tam
trápila cez tú jamu. Všetka česť tým ľuďom, pracujú aj dnes, v tých horúčavách sa to snažia
dokončiť, ale proste toto sme si urobili nejakú veľkú chybu, že jedna cesta prakticky možná,
ktorá je tá spojnica. Ešte by som chcela povedať, že dobre, že je tam okolo plota SH
cyklotrasa, ale to je len taká šotolina navozená a nespája to centrum mesta. Je to vlastne zo
Sotinej. Zároveň by som chcela ešte poprosiť, aby sa táto cesta okolo toho plotu občas aj
pokosila a hlavne, čo sa týka lávky na Kolónii, tam presahujú stromy až do cesty. Takže toto
by som poprosila nejakým spôsobom dať do pozornosti. Aj keď sa budú v budúcnosti robiť
plány a územný plán a ja neviem, návrhy ciest, že aby sme si takto nelikvidovali možnosti.
Takže to je jedna. Ďakujem. A druhá interpelácia, by som sa chcela opýtať mestskej polície,
prípadne iných orgánov mesta, ako sú pripravené na Nočné Senice, čiže masovú účasť
mládeže na nočných podujatiach hlavne teraz v lete, keď sú otvorené okná a ľudia by chceli aj
občas spať.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka druhého bodu, tak než náčelník
odpovie, tak my sme mali pozvaných aj prevádzkovateľov všetkých pohostinských zariadení,
kde sme ich upozorňovali na niektoré veci a že budeme aj, by som povedal, využívať
možnosti správneho konania, to znamená pokút v prípade, že nebudú dodržiavané veci, ako
napríklad, že terasy síce môžu byť otvorené do 23:00, živá hudba do 22:00, takže toto, na toto
boli upozornení, tí, ktorí prišli a mali záujem to vedieť, takže toto riešiť určite budeme, ale
k tomu sa vyjadrí ešte aj pán náčelník.
Bc. Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Začínajú letné prázdniny a toto je problém
každý rok. Tieto dva mesiace sú kritické. Nie je tak ani problém s tými diskotékami, to si ako
vieme zabezpečiť, že upozorníme týchto majiteľov, aby si zatvorili okná alebo zatvorili dvere.
My sme mali aj teraz sťažnosti. Sťažnosť je momentálne v riešení na úrovni pána primátora
a problém je v premiestňovaní týchto detí. Čiže keď sa uzatvorí diskotéka alebo keď idú
okolo tej jedenástej, tak najväčší problém je, keď sa presúvajú po meste. Presúvajú sa veľké
skupiny s tým, že začali nám sem chodiť už teraz piatky, soboty, z okolitých obcí, čo
chodievali na zábavy alebo chodievali na diskotéky do iných obcí, miest, tak radšej sa budú
zgrupovať v Senici. Bolo mi to potvrdené s tým, čo sme teraz riešili alkohol, tak sú to 13, 16
detí a nie sú to Seničania, sú to z okolitých obcí, z Jablonice, Šaštín-Stráže a neviem, čo tam
ešte bolo. Hovorím, že túto situáciu sa budeme snažiť riešiť, ako len budeme môcť, len
hovorím, že najväčší problém je presúvanie sa týchto detí vo večerných hodinách. To
spôsobuje najviac hluku.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: A pána Ing. Šteffka asi poprosím v rámci
vyjadrenia tej kruhovej križovatky, ktorá patrí VÚC.
Ing. Ivan Šteffek, vedúci oddelenia: Križovatka nie je dostavaná, to treba povedať, to
znamená, že ešte sa stále dobudováva a v projekte je samozrejme chodník aj priechod pre
chodcov, aj spojenie s existujúcimi chodníkmi, takže toto je ešte stavba nedokončená.
No obíde to kruhový objazd nie až v takom rozsahu, ako ste to nakreslili, ale bude tam
prechod ako je tá žltá, žltý kruh, to znamená, že v tom priestore tam je prechod. Tak je to
podľa projektovej dokumentácie. Musí ostať pred kruhovým objazdom priestor, kde môže
auto zastaviť, to znamená, že nemôže to byť na hranici križovatky. A toto bude dokončené,
určite. Lebo teraz sa robia verejné osvetlenia, to znamená, že oni tam ešte ťahajú káble atď.,
takže je to nedokončená stavba. Oni to zatiaľ vyštrkovali na podnet mesta, lebo tam boli úplne
jamy, že sa vôbec nedalo prejsť. To znamená, že oni to dočasne vyštrkovali s tým, že potom
štrk odoberú a dajú to do stavu podľa projektovej dokumentácie. Cyklotrasa tak isto sa môže
potom na to napojiť, akože rozšíriť. Tam je taká možnosť. S tým sa plánuje pri ďalšom
projektovaní cyklotrás. Takže bude tam existovať prepoj medzi touto cyklotrasou cez ulicu
a spojením na mesto. Len toto je projekt, ktorý robil investor, to znamená, že následne budú
projekty na cyklotrasu. Toto je developer, ktorý je súkromný. V rámci obchodu Billa. To len
potom zoberie do správy VÚC a tak isto chodníky okolo toho.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má ešte niekto záujem o diskusiu,
interpeláciu? Takže ukončujem bod interpelácie.

Bod č. 23. – Diskusia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec
Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja nechcem zdržiavať, čas je pokročilý. Len mám tu niekoľko
poznámok. Chcel by som zaviazať pani hlavnú kontrolórku, keďže začína leto. V sobotu bude
veľká akcia na Kunovskej priehrade v rekreačnej oblasti, bude horko určite. Myslím, že tá
akcia bude kvalitne pripravená, ľudia si tam prídu na svoje. Chcel by som pani kontrolórku
požiadať o preverenie nájmov, ktorí tam majú platiť chatári za vybudované svoje veci. Platia
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tam každý rok nájom za využitie betónových plôch, ktoré tam majú v rámci altánkov
a všelijakých tých plôch, čiže chcel by som požiadať pani kontrolórku, aby dala na to
septembrové zastupiteľstvo tých, ktorí platia, tých, ktorí neplatia tie nájmy. Ďalej na Námestí
oslobodenia č. 16, to je polyfunkčný dom pri pošte. Pri tých dažďoch obrovských tam tieklo
veľké množstvo vody aj po Hlavnej ulici, aj sa to tam dostalo dozadu do dvora a tam sa pýtali
občania na možnosť ochrany aj svojho majetku, či by nebolo možné nejako zabezpečiť vrecia
s pieskom, ktoré by mali nachystané a v prípade potreby by ich dokázali použiť. Neviem.
Pýtam sa na možnosť. Ďalšia vec, či už mesto uvažovalo nad tým, oddelenie, ktoré to má na
starosti, dopravné, či by cyklisti nemohli využívať jednosmerné cesty aj na pohyb
v protismere. Viem, že to funguje napr. aj v Trnave, je tam nejaká dodatková tabuľka, ktorá
by toto riešila. Po tých jednoduchších uliciach nekomplikovaných, či by sme dokázali
dopravným značením pomôcť cyklistom aj v tom, že by mohli aj v tom protismere sa
pohybovať. A posledná vec, kruhový objazd pri Kauflande, vieme všetci, že je v dezolátnom
stave. Neviem, akým spôsobom, či už bol upozornený správca na tento stav a akým spôsobom
sa to bude riešiť, hlavne kedy. Nepotrebujem odpoveď teraz, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak prvý bod bol na pani kontrolórku, tá to
bude musieť vyriešiť, asi písomne si to nachystá v rámci toho, aj keď teda nie je to uznesenie,
nie je to interpelácia, že to je, tak by som to nazval, že taká žiadosť. Čo sa týka toho
zabezpečenia, tak hlásime a vyzývame Slovenskú správu ciest, aby zabezpečila vpuste, ktoré
sú na ich komunikácii, aby boli vyčistené, aby ten odtok bol jednoduchší, takže s nimi
komunikujeme. Ja som bol na Slovenskej správe ciest v utorok, kde sme riešili aj kruhovú
križovatku pri obchodných domoch, kde sme ich opätovne upozornili na to, že ten stav je
kritický a tým, že je rozbitá, že môže tam aj prísť k určitému zraneniu, pokiaľ niečo uletí tým,
ako sa vozidlo pohybuje. Tak ako sme mali na začiatku roku prisľúbené, majú záujem
prebudovať alebo opraviť celú cestu, čo znamená 1/51 aj vrátane kruhovej križovatky nám to
bolo prisľúbené, ale z toho dôvodu, že tam sú námietky iných súťažiteľov, ktorí neboli
úspešní, tak momentálne je to na posudzovanie týchto námietok a nevedia, kedy vôbec budú
môcť pokračovať. Takže momentálne je to opäť zastavené na verejnom obstarávaní ako
takom. Následne akonáhle budú môcť a bude ešte vhodné počasie, tak sa to bude vykonávať.
Takže takýmto spôsobom máme tieto informácie. Oni vedia, v akom je to stave kritickom.
Zatiaľ nemajú schválené, že by to bol nejaký pre nich havarijný stav, ktorý by mohol obísť aj
verejné obstarávanie, lebo v tom prípade by mohli oni obchádzať verejné obstarávanie,
nemuseli by postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zatiaľ k tomuto nepristúpili.
Takže to je takáto základná informácia, ktorá je z tohto týždňa.
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka: Ja by som sa chcela vyjadriť k tej požiadavke, že
v rekreačnej oblasti preveriť v podstate pod tými nejakými stavbami nájmy chatárov. Takto
pred rokom tam bol taký rozsiahlejší komplexný vykonaný dohľad zo spoločného obecného
úradu, takže táto úloha bola splnená pred rokom. Možno máš informáciu o nejakej novej
stavbe alebo niečo nové, tak potom by si mal konkrétne povedať, že o čo sa jedná, lebo
minulý rok sa tomu tak rozsiahlo venovalo, tak aby to nebolo duplicitné.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Pani prednostka, nepotrebujem žiadne, ani nemám nejakú
znalosť, že by tam niekto niečo staval. Chcel by som preveriť stav, že tí, ktorí majú platiť
nájom, či ho aj zaplatili. Lebo sa tam stávalo, že tí, ktorí peniaze majú, neplatili ten nájom
a tak. Čiže chcel by som vedieť, kto z tých ľudí, ktorí tam tie chaty majú, si splnili aj
povinnosť zaplatiť nájom za plochy, ktoré užívajú. Dobre? Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: V poriadku. Nasleduje pani poslankyňa
Barcaj Drinková.
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Ja by som chcela len v mene Dobrovoľného
hasičského zboru poďakovať vedeniu mesta, že po dlhoročnom boji konečne prebehla tá
zámena budov a vieme teraz, keď sme si ju prevzali, v akom je stave, takže čo sa dá,
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vyriešime z projektov, ale keď budete plánovať investície na budúce obdobie, tak aby ste
rátali aj s touto budovou, lebo asi z tých projektov to nebude stačiť. A tak isto chcem
poďakovať našim hasičom, ktorí boli v sobotu vyzvaní z operačného strediska integrovaného
záchranného systému na tú situáciu, keď bola záplava na odčerpávanie vody a v nedeľu ich
povolal pán primátor, tak isto boli k dispozícii. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja taktiež všetkým dobrovoľným hasičom,
ktorí boli aj z okolitých obcí, ďakujem, že prišli, aj profesionálni hasiči z Holíča prišli, takže
veľmi to pomohlo, aby tie následky boli veľmi rýchlo odstránené, pretože niektorí ľudia boli
nervózni, že im ďalšie stromy padnú na ich domy. Takže to som rád. Čo sa týka danej
budovy, tak jeden projekt bol v minulosti schválený, 30-tisíc € na odkup, tým, že bola
zámena, tak ideme sa snažiť o to, aby týchto 30-tisíc € bolo pretransformovaných na možnosť
rekonštrukcie a minulý týždeň v piatok bol podaný nový projekt na rekonštrukciu Hasičskej
zbrojnice, kde by boli čiastočne vymenené okná z tohto projektu a čiastočne brány. Takže
snažíme sa zohnať všetky externé zdroje k tomu, aby sme mohli toto urobiť, takže verím
tomu, že budeme postupne úspešní a keď budú ďalšie výzvy, budeme sa snažiť aj z tých
externých zdrojov to maximálne podporiť, poprípade bude to musieť byť zapracované, ako
som povedal, v rámci toho trojročného plánu, do budovania a rekonštrukcií budov. Tak ako
tam budú aj ostatné budovy, nehnuteľnosti, tak ako to máme, či sú to školy, či sú to ďalšie
veci, tak bude tam k tomu určite veľká diskusia, aby sme to zapracovali a mali by sme si
vybrať ako poslanci po diskusii s občanmi jednu budovu, ktorú opäť dáme kompletne do
poriadku, ktorá by zase bola pripravená na ďalších 20 – 30 rokov, aby bola zrekonštruovaná
kompletne a nie len čiastočne určitými takými krátkymi úpravami, ale komplexnou úpravou,
tak ako bola napríklad plaváreň. Takže určite k tejto diskusii príde a budeme o tom spolu
jednať. Pán poslanec alebo zástupca primátora pán Lackovič.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ďakujem za slovo. Ja chcem informovať
občanov a divákov, ktorí sledujú tento prenos alebo záznam, že prebehli mestské výbory,
ktoré rozhodli o čerpaní participatívneho rozpočtu a ja som rád, že je to taká všehochuť, že sú
tam aj kultúrne podujatia, športové podujatia, ale rieši sa tam aj bezpečnosť či kamerový
systém alebo bezpečné prechody pre chodcov, rieši sa veľa zeleň, detské ihriská sa budú
zveľaďovať. Zoznam bude postupne zverejnený na webe a na Facebooku a v ďalších
médiách ako Naša Senica. To je jedna vec a druhá vec, chcem veľmi poďakovať všetkým
poslancom za ich rozhodnutie zmeniť si doručovanie dokumentov na elektronické. Ušetrilo sa
životné prostredie tým, že sme ušetrili tlač na tony papiera z dlhodobého hľadiska a tonerov
a všetkého možného. Takže veľká vďaka.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pokiaľ nemá nikto záujem
o diskusiu, tak prosím Návrhovú komisiu, aby pripravila Návrh na uznesenie. Pani
poslankyňa Barcaj Drinková.

Bod č. 24. – Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsZ
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici
na svojom 4. riadnom zasadnutí konanom dňa 27.06.2019 prijalo uznesenia č. 102 – 148.

Bod č. 25. – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedkyni Návrhovej komisie
za potvrdenie platnosti uznesení dnešného rokovania. Ďakujem vám všetkým za aktívny
prístup, ktorí ste urobili predtým, než sme vôbec prišli na zastupiteľstvo, kedy sme rokovali či
v komisiách, či v poslaneckých kluboch alebo na mestskej rade, aby tieto materiály boli
pripravené tak, že sme nemuseli ich narýchlo meniť a boli pripravené v súlade s tým, aby ste
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ich mohli odsúhlasiť. Ďakujem všetkým a prajem vám pekné prázdniny a dúfam, že sa všetci
v zdraví uvidíme v septembri. Dovidenia.

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.
primátor mesta Senica

JUDr. Katarína Vrlová v. r.
prednostka MsÚ

O v e r o v a t e l i a : Mgr. Viera Wágnerová v. r.
Mgr. Filip Lackovič v. r.

Zapisovateľka: Adela Langová
Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu
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