Zápisnica
napísaná na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 5. mája 2020 prostredníctvom videokonferencie
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ; JUDr.
Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Poslanci MsZ:
Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická,
PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta,
RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka, 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
Prizvaní:
JUDr. Gabriela Olejárová, Mgr. Milan Dieneš– vedúci oddelení MsÚ;
Mgr. Stanislav Macák, poverený na funkciu náčelníka MsP; Mgr. Jaroslav Pecha, nastupujúci
na funkciu náčelníka MsP; Ivan Tobiáš, odd. soc. vecí, kultúry a športu
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Viera Wágnerová, Ivan Paveska

Bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení
prítomní. Otváram 9. zasadnutie MsZ v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Zastupiteľstvo
prebehne prostredníctvom videokonferencie. Toto rozhodnutie vyplýva z dôvodu
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijatých opatrení Úradom
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a zo zákona č. 73/2020 Z.z.,
ktorým sa s účinnosťou od 07.04.2020 dopĺňa zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v platnom znení. Z rokovania MsZ bude vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude
zverejnený na webovom sídle mesta do 48 hodín po ukončení rokovania a následne aj
zápisnica z MsZ.
Z 25 poslancov sa videokonferencie zúčastní 23 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. MsZ
je uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie.
Ospravedlnení sú pani poslankyňa Wágnerová a pán poslanec Paveska.
Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená a je k nahliadnutiu poslancom.
Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Štítnu a pána poslanca Sovu.
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Róbert
Mozolič a Martin Džačovský.
Schválenie programu, ktorý bol zverejnený a navrhnutý. Prípadné zmeny potom by boli
schvaľované v následnom hlasovaní. Takže odporúčam, aby dnešné zasadnutie 9. MsZ
rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom
sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje program 9. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 05. mája 2020.
Poprosím vás všetkých o hlasovanie, ktoré spúšťame práve teraz.
Hlasovanie: Áno, môžeme. Máme odhlasované. Uzatvárame hlasovanie s tým, že teraz vám
sú zaslané výsledky hlasovania, na základe ktorého je možné pozrieť, že výsledkom
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hlasovania je 23 poslancov z 23 ZA.
Uznesenie č. 285:
MsZ v Senici
schvaľuje
Program 9. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 5. mája 2020.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 05.05.2020
Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia
č.23/2018/703
4. Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ dňa 11.02.2020
5.1 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č.3/19
5.2 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora
č.4/19
5.3 Prognózy vývoja daňových príjmov samospráv a opatrenia na zníženie dopadov krízy
na rozpočet mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
ochorenia COVID -19
6.1 Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –
predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere.
6.2 Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta
7. Žiadosti o dotáciu z Fondu PRO Senica
8. Inventarizácia majetku k 31.12.2019
9. Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta
10. Dispozície s majetkom
11. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Senici
12. Návrh na Zmenu v komisii pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu
prevodu a prideľovania nájomných bytov
13.1 Správa HK o výsledku kontroly plnenia vybraných zmlúv
13.2 Správa HK o výsledku kontroly bežných výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu
v roku 2019
14. Rôzne
15. Interpelácie - písomné
16. Diskusia
17. Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ
18. Záver
1.
2.
3.1
3.2

Bod č. 2 - Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 2., voľba návrhovej a
mandátovej komisie. Predkladám návrh, aby táto komisia bola zložená z tých istých osôb. Sú
to poslanci, ktorí sa nachádzajú na MsÚ na 4. posch. a preto navrhujem, aby aj mandátovú aj
návrhovú komisiu tvorili pán poslanec Lackovič, pani poslankyňa Búzková a pani poslankyňa
Vyletelová. Má niekto návrh na zmenu alebo pripomienku? Neevidujem takýto záujem. Ešte
počkám. Ale keďže nie je, tak dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje návrhovú
a mandátovú komisiu v zložení pán poslanec Lackovič, pani poslankyňa Búzková a pani
poslankyňa Vyletelová. Prosím o hlasovanie. Čakáme ešte na hlasovanie. Hlasovanie je
nastavené na 2 minúty a momentálne čakáme na jedného pána poslanca alebo pani
poslankyňu, ktorá nezahlasovala. Ostatní už majú hlasovanie úspešne za sebou a budeme
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čakať ešte 1 minútu 15 sekúnd, aby prebehol čas v prípade, že by mal niekto technickú
poruchu, aby to stíhal zahlasovať. Skúsim, či ste si všetci submit potvrdili, že to vaše
hlasovanie prebehlo a potvrdíte ho, aby ste nemali len ZA, PROTI alebo ZDRŽAL SA, aby
sme na tom nestáli. Takže čakáme ešte 35 sekúnd.
Hlasovanie: Zahlasoval aj posledný poslanec alebo poslankyňa, takže uzatvárame hlasovanie,
z ktorého vyplýva, že z 22 poslancov 22 poslancov zahlasovalo ZA voľbu návrhovej
a mandátovej komisie v zložení pán poslanec Lackovič, pani poslankyňa Búzková a pani
poslankyňa Vyletelová.
Uznesenie č. 286:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková,
Ing. Ľubica Vyletelová
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.1. – Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do
5. mája 2020 a riešení pripomienok
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Prechádzame na bod 3.1. Správu
ste dostali písomne. Ak sú otázky, pripomienky, návrhy, tak poprosím vás, aby ste sa
prihlásili do diskusie k bodu 3.1. tým, že napíšete svoje priezvisko a následne budete vyzvaní.
Má niekto záujem o diskusiu? Záujem o diskusiu neevidujem, preto predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok
s termínom plnenia do 05.05.2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zahlasovali už všetci poslanci. Takže uzatvárame hlasovanie, kde je výsledkom,
že 22 poslancov hlasovalo ZA z 22. Ďakujem.
Uznesenie č. 287:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 05.05.2020.
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 HK 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, takže je
možnosť opäť využiť možnosť sa prihlásiť k bodu a prihlásil sa pán poslanec Kalman. Prosím
o zapnutie. Môžete.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Na úvod technická k bodu 1.
– Otvorenie, schválenie programu. Mal som tam pozmeňovací návrh programu. Nevyzvali ste
nás, aby sme predložili prípadné pozmeňovacie návrhy. Verím, že sa k tomu vrátime. A teraz
bod 3.2. Zaujíma ma zmluva pod poradovým č. 38, dodatok č. 11 na str. 12. Čiastková zmluva
k rámcovej zmluve so spoločnosťou ARRIVA Trnava, a. s. je to 11 dodatok. Pri tejto
príležitosti sa chcem opýtať. Zmluva s dodávateľom vo verejnom záujme mala byť podpísaná
10 rokov, aby bolo toto číslo 11 dodatok a každý rok by bol jeden dodatok, boli by sme už
v 12 roku, resp. 13. Chcem sa opýtať, ako ďaleko je prípadná nová zmluva o rokovaní.
A v tomto bode mám ešte jednu otázku, a to je, str. 15 zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
mesta. Je to bod 4. – Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému
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poskytovateľovi sociálnej služby Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica. Je tam
rozpísané náš príspevok mesta Červenému krížu. Pri tejto príležitosti sa chcem opýtať, aké
boli, aké výšky finančného krytia boli v minulých rokoch poskytnuté Červenému krížu.
Ďakujem. To je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nechám odpovedať pani kontrolórku.
JUDr. Elena Jankovičová, HK: Takže na tú prvú otázku, že dodatkov je 11, ak sa dobre
pamätám, tak v jednom roku boli 2 dodatky podpísané, že to nebol dodatok, ktorým sa
upravovali plnenia na príslušný rok, ale boli tam iné zmeny zmluvy, tak preto je tam o ten
jeden dodatok viac. Neviem teraz presne povedať, že čoho sa konkrétne týkal. Ak by bolo
potrebné, môžem dať tú informáciu potom na ďalšie zasadnutie. Tá druhá otázka je, že
zmluva teraz tento rok končí a má sa pripravovať nové znenie zmluvy s tým, že
predpokladám, že budú nejaké rokovania, čo sa týka ďalších podmienok, ktoré budú
zakomponované do znenia tejto zmluvy a tá ďalšia otázka bola, čo sa týka Červeného kríža.
Teraz ja presne neviem povedať, že aké boli tie plnenia v predchádzajúcom roku na výšku pre
Červený kríž. Takže tak isto môžem tú informáciu pre vás pripraviť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tam je možné doplniť v rámci
Slovenského Červeného kríža, že ako ste určite zaznamenali, minulý rok sme otvorili novú
službu, ktorú sme zabezpečili prostredníctvom Červeného kríža, to je nízkoprahová sociálna
služba, ktorá sa nachádza na Hurbanovej ulici. Tam ako bola kedysi reklamná agentúra
REKO. Takže tam sme to mali v podstate teraz rozšírené o tieto služby. Takže odpoveď bude
pripravená písomne, aby ste ju mali kompletnú. Vidím, že sa hlási o slovo pani poslankyňa
Madunická. Sekundu, zapojíme. Môže, pani poslankyňa.
PhDr. Miriam Madunická, PhD, poslankyňa: Tak ja by som chcela, keďže ten Slovenský
Červený kríž sa týka v podstate mňa, keď som jeho štatutárnym zástupcom, tak ten finančný
príspevok býva vypočítavaný podľa zákona o sociálnych službách. V minulom roku, teraz
neviem presne, ale bolo to 43 000,00 € myslím, že 43 alebo 47 000,00 € na opatrovateľskú
službu a 3 000,00 € na prepravnú službu. A tieto príspevky sú vypočítavané podľa
ekonomicky oprávnených nákladov predchádzajúceho roka. Čiže ten finančný príspevok
vychádza vždy v zmysle zákona podľa § teraz neviem, myslím, že 78 o sociálnych službách,
kde je presne daný počet, ktorým v podstate mesto prispieva Červenému krížu na sociálne
služby, ktoré sú v jeho primárnej kompetencii a Slovenský Červený kríž to pre mesto, na
základe objednávky, vykonáva. A na tie príspevky v podstate Červený kríž má nárok,
v zmysle zákona, na výšku na jednu hodinu opatrovateľskej služby až do tej výšky, aké
ekonomicky oprávnené náklady má mesto, ktoré vlastne sa dá porovnávať, že poskytuje tak
isto opatrovateľskú službu. Takže my máme nárok až do výšky mesta. Ale napriek tomu to
robíme pre mesto lacnejšie. Čiže tá výška na tú hodinu opatrovateľskej služby je stále nižšia,
ako v akej réžii to robí mesto.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. Ďakujem za vysvetlenie. Poprípade
poprosím pána poslanca Kalmana, že ak bude potrebovať bližšie informácie, tak stačí dať
vedieť a doplníme tieto veci. A aj písomne, aby sme to spracovali. Pán poslanec, môžete, keď
treba alebo potom vyriešime. Tak neevidujem záujem. Dobre. Má niekto ešte iný záujem sa
zapojiť v rámci diskusie? V správe HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b
neevidujem takýto záujem. Preto dávam návrh na uznesenie. 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.
Prosím o hlasovanie. Čakáme ešte na 13 poslancov, ktorí musia zahlasovať. Poprosím vás,
aby ste nezabudli to potvrdiť. Ešte čakáme na 9. U pána poslanca Čonku je problém alebo
niečo. Pán poslanec? Máte zapnutý mikrofón. Nastal technický problém. Viacerým sa vám
nepodarilo zahlasovať. Resp. to vychádza z toho, že je pravdepodobne niekde problém na
trase. Takže urobíme toto hlasovanie ešte raz, keďže viacerým sa vám nedarí zahlasovať
podľa toho, ako aj naznačujete. Takže skúsime to otvoriť znovu. Znovu poprosím všetkých
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ešte raz zahlasovať. Hlasujeme o správe HK o plnení uznesení MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b
v znení uznesenie č. 23/2018/703. Takže všetci, čo ešte nezahlasovali teraz, už to ide
rýchlejšie. Ostáva nám 11 poslancov na hlasovanie. Takže vyzerá to, že bol nejaký
krátkodobý problém. Čakáme ešte na 6 poslancov z 23. Poprosím skontrolovať to potvrdenie
submit. Pán poslanec Planka. Sekundu. Hneď vám zapneme mikrofón. Áno, pán poslanec
Planka. Teraz máte zapnutý mikrofón.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Ja by som chcel nahlásiť, ak ma počujete, myslím si, že áno, že
asi máme nejaký technický problém, lebo vôbec nepočujeme teba, pán primátor. A stále je
kamera na pána Kalmana s tým, že občas sa tam nejaký zvuk mihne, ale to je všetko.
A netýka sa to len mňa, ale mám informáciu, že aj ostatní to tak majú.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Mňa je počuť, či nie je počuť?
Mgr. Filip Planka, poslanec: Už teraz áno, ale doteraz bolo 5 minút ticho asi.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Už sa počujeme.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vyzerá to, že už to beží. Dobre. Takže
skúsime, ešte to skúšajú trošku inak nastaviť, aby nebol problém. Takže skúsime ešte raz,
dúfam, že už bez technického problému, o bode 3.2. – správe HK. Skúste všetci zahlasovať
s tým, že je to potrebné aj potvrdiť.
Hlasovanie: Tak prebehlo nám to bez technického problému. Už máme behom 30 sekúnd
zahlasovaných 23 poslancov z 23 s tým, že Správa o plnení HK bola zobratá na vedomie.
Uznesenie č. 288:
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:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4. – Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ dňa 11.02.2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Všetci ste ich obdržali. Je k tomuto záujem
o diskusiu k bodu č. 4? Tento záujem neevidujem. Preto dávam návrh na hlasovanie. MsZ
v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa
11.02.2020. Prosím o hlasovanie. Čakáme na posledných troch pánov poslancov alebo pani
poslankyne na hlasovanie. Prosím o skontrolovanie potvrdenia hlasovania. Čakáme na
posledných dvoch poslancov alebo poslankyne, ktoré majú posledných 50 sekúnd na
hlasovanie s tým, že ukazuje, že každý sa pripojil, len nemáme stlačené, že potvrdiť
hlasovanie. Posledných 15 sekúnd. Takže posledné 2 sekundy 1. Takže dvaja nevyužili
možnosť.
Hlasovanie: Takže z 23 poslancov 21 poslancov zahlasovalo ZA návrh. A následne teda dvaja
NEHLASOVALI.
Uznesenie č. 289:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 11. 02. 2020.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21 proti:0 zdržal sa:0;2 nehlasovali

počet poslancov:25

Bod č. 5.1. – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2019
Zmenou rozpočtu mesta č. 3/2019
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia informáciu o zmene
rozpočtu mesta na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/2019 berie na vedomie. Poprosím,
ak je nejaký záujem, o diskusiu, aby ste sa prihlásili do diskusie. Neevidujem záujem
o otázky. Takže dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu
o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/2019 a následným
finančným premietnutím do finančného vyjadrenia programu mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Všetci poslanci odhlasovali. Takže ukončujeme hlasovanie. Z 23 poslancov 23
hlasovalo ZA návrh, resp. ohľadom zobratia na vedomie informácie.
Uznesenie č. 290:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/19
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. 5.2. – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2019
Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia informáciu o zmene
rozpočtu mesta na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/2019 zobrala na vedomie.
Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Záujem vizuálny ani teda v rámci chatu
neevidujem, preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu
o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/2019
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenie programu mesta. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Všetci poslanci už zahlasovali a z 23 poslancov zahlasovalo ZA, zobralo na
vedomie, teda zahlasovalo ZA 23 poslancov.
Uznesenie č. 291:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/19
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. 5.3. – Prognózy vývoja daňových príjmov samospráv
a opatrenia na zníženie dopadov krízy na rozpočet mesta v súvislosti
s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia
COVID-19
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dostali ste rozsiahly materiál ohľadom
plnenia a očakávania, ktoré nám boli dodané, resp. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
zverejnila, kde finančná komisia informáciu berie na vedomie s odporúčaním premietnuť
dopady pandémia COVID-19 na rozpočet mesta do zmeny rozpočtu na rok 2020 na najbližšie
rokovanie MsZ v júni 2020 v spolupráci s vedúcimi jednotlivých oddelení MsÚ a mestských
organizácií. Takto bolo urobené odporúčanie z finančnej komisie. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Pani poslankyňa Vyletelová, evidujem zatiaľ. Prosím, zapli sme
vám mikrofón, môžete.
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Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k tejto prognóze.
V priloženom materiály Ing. Mozolič vychádza z predpokladu poklesu HDP o 1,3% - 10%, čo
by znamenalo pokles našich príjmov o 5 – 26%. Medzitým však NBS dňa 29.04. zverejnila
najnovší odhad poklesu HDP o 4,5% - 13,5% pri treťom scenári, čo by však znamenalo ešte
vyšší pokles našich príjmov od štátu. Predpokladám, že v súvislosti s touto mimoriadnou
situáciou sa nám zrejme niektoré výdavky navýšia. Napr. samotné výdavky na COVID,
ochranné prostriedky, postrek, zvýšené množstvo komunálneho odpadu je zrejmé, že môžeme
očakávať. A neviem, ako vyzerajú výdavky MHD, či sa nám aj toto nejako premietne. Toto
zatiaľ v tejto správe nie je spomínané. A aby sme sa vyhli takým scenárom ako v roku 2008 –
2009, kedy sa výpadok príjmov preniesol len na určité 3 – 4 organizácie a na podnikateľské
subjekty s neuhradenými polehotnými záväzkami, ktoré naprávame už 10 rokov, treba
pripraviť úpravu rozpočtu mesta do toho najbližšieho rokovanie MsZ spolu s vedúcimi
jednotlivých oddelení a mestských organizácií. Najlepšie s dvomi variantami pri poklese 10%
a 15% príjmov. Zdôrazňujem premietnutie úpravy rozpočtu na jednotlivé oddelenia MsÚ
a mestské organizácie, aby aj títo vedúci vedeli, z čoho môžu vychádzať, či už pri
objednávke, čo naopak obmedziť, resp. zastaviť. Preto môj návrh je ten, ktorý aj bol čítaný
v súvislosti s finančnou komisiou, aby premietnutie dopadu pandémie na rozpočet mesta do
zmeny rozpočtu na rok 2020 na najbližšie rokovanie MsZ v júni 2020 v spolupráci s tými
vedúcimi jednotlivých oddelení MsÚ a mestských organizácií a pripraviť to v tých dvoch
variantoch pri poklese 10% a 15% príjmov. Ďakujem za slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pracujeme so všetkými
informáciami, ktoré sa k nám dostávajú. Vývoj pre daňové prognózy, z čoho vychádzajú naše
podielové dane, nám dáva rôzne informácie. V marci boli úplne iné, teraz sú iné. Teraz, podľa
posledného, je výpadok na úrovni 6,5%, čo je zhruba pre mesto Senica 550 000,00 €. Avšak
ako pani poslankyňa aj povedala, tak tie prognózy aj NBS sa líšia, kde môže byť výpadok až
3 milióny eur a to je samozrejme len z podielových daní. Ešte môžu byť výpadky aj z iných
daní, takže my sme zaujali momentálne ten postoj, že všetky veľké investície sme pozastavili.
Tie, ktoré nie sú rozbehnuté, ktoré nemusíme, t.z. zastavili sme investície, aby sme dokázali
finančné prostriedky zhromaždiť. Preto aj jedna z ďalších alternatív, ktorá tu je, ktorá tu bude,
je kontokorentný úver. Je tu návrh na to, aby bol navýšený, pretože, aby sme mali dostatok
finančných prostriedkov a náš cashflow dokázal fungovať. Takže aktuálne za mesiac apríl
a máj, v máji máme zatiaľ len prognózu nemáme zatiaľ tie peniaze na účte, ale prišla nám
včera prognóza, výpadok len za tieto dva mesiace je odhadovaný na 106 000,00 € pre mesto
Senica. T.z. pracujeme s týmito informáciami, snažíme sa znižovať náklady v rôznych
bodoch, či už sú to mzdové náklady, kedy sme mali veľmi veľké množstvo ľudí na OČR aj
PN, takže toto nám urobilo určitým spôsobom úspory na úrovni takmer 40 000,00 €, takže tie
výpadky, áno, momentálne sú 106 000,00 €. Očakávame, že budú o niečo vyššie, takže preto
tie investície sme pozastavili a stále analyzujeme, preto aj ja som prijal tú informáciu z tej
finančnej komisie, že treba to urobiť v júni, lebo teraz nevieme presne, do čoho ideme, keďže
aj tie prognózy zo štátu, ktoré nám chodia, sa menia veľmi často a skokovito, že neblíži sa to
k rovnakej sume, takže uvidíme. Ono to závisí aj od tých opatrení, ktoré vláda príjme na to,
aby ľudia neboli prepúšťaní, keďže my sme financovaní z príjmov fyzických osôb, takže tam
tých premenných je veľmi veľa, ale snažíme sa momentálne šetriť finančné prostriedky,
nepúšťať ich, aby sme boli pripravení aj na tie horšie scenáre. Samozrejme, v prípade, že
budeme mať výpadok na úrovni 3 miliónov euro, tak je to katastrofický scenár pre mesto, tak
ako pre ostatné mestá, pretože takýto výpadok mesto Senica nie je schopné úplne pokryť. Čo
sa týka nákladov v súvislosti s ochrannými pomôckami, ktoré mesto Senica vynaložilo alebo
aj dezinfekciami. Dohromady zatiaľ sme na úrovni takmer 7 000,00 €, takže tie výdavky
naozaj robíme veľmi s rozumom, aby sme zbytočne neplytvali a zase na druhú stranu zase,
aby sme aj splnili tie potreby, ktoré sú. Keď poviem, že všetkým, ktorí mali potrebu
7

a nevedeli si zabezpečiť, najmä to boli seniori, rúška, tak sme zabezpečovali, rozvážali.
Taktiež ponúkali sme rôzne ďalšie služby. Napriek tomu tie náklady, ktoré sú u nás priame,
sú takéto, samozrejme. Výpadok čo sa týka MHD bude veľký, pretože veľmi málo ľudí
cestovalo v rámci MHD. Prišli nám včera vyúčtovania, ktoré spracovávame, takže na základe
týchto informácií budeme potom ďalej vychádzať, pretože predsa len marec bol taký ešte že
fungovali na polovicu, ale apríl už sa nám prejavil naplno. Takže ja som mal tam nejakú
informáciu, že takmer iba pätina ľudí jazdila v rámci MHD, takže ten výpadok tam bude
značnejší. Na druhú stranu, išli sme formou tou, že keďže nebol záujem o cestovanie v rámci
MHD, tak aj tam bol obmedzený ten program, ale samozrejme, to sú veci, ktoré jednotlivo
skladáme, aby sme dokázali vyčísliť, či to budú mestské organizácie alebo jednotlivé tieto
úseky, aké tie straty presné sú. Má ešte niekto záujem o doplnenie alebo o informáciu v rámci
COVID? Ja len poviem, že v rámci tej sumy, ktorá tam je, tak sme dokázali zabezpečiť
ochranné pomôcky pre aj organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Napr. čo
bolo zariadenie sociálnych služieb, ale riešili sme aj preventívne veci, ktoré do budúcna tieto
materiálne veci vieme využiť v iných našich organizáciách. Ešte skôr než bol problém napr.
v Pezinku, tak my už sme zabezpečovali, či už sú to matrace, či to boli postele, do budúcna
ich vieme použiť u nás v nocľahárni, poprípade v ďalších prevádzkach. Takže máme to
urobené tak, aby sme teraz boli zabezpečení, ak by náhodou už prišla druhá vlna, aj keď už
sme boli počas marca zabezpečení, ale máme to aj vymyslené tak, aby sme tieto veci dokázali
účelne využiť v prospech mesta, aby nám to niekde neostalo iba v sklade. Takže snažili sme
sa to rôzne takouto formou kombinovať. Tak verím, že v rámci týchto vecí sa nám to podarilo
a uvidíme, že akým spôsobom budeme ďalej úspešní. My samozrejme počítame s tým, že
v rámci zmeny rozpočtu tam budú a to bude predmetom toho júnového zastupiteľstva, ktoré
tam je. Ešte má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici
berie na vedomie prognózu vývoja daňových príjmov samospráv a opatrení na zníženie
dopadov krízy na rozpočet mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
ochorenie COVID-19. Prosím o hlasovanie. Čakáme na posledného poslanca alebo
poslankyňu. Prosím o skontrolovanie potvrdenia. Takže, podarilo sa. Máme všetkých
zahlasovaných.
Hlasovanie: Z 23 poslancov ZOBRALO na vedomie správu 22 a 1 poslanec SA ZDRŽAL.
Uznesenie č. 292:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Prognózy vývoja daňových príjmov samospráv a opatrenia na zníženie dopadov krízy na rozpočet
mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 6.1. – Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných finančných zdrojov, predloženie zmluvy
o kontokorentnom úvere
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správa vám bola predložená písomne
ohľadom úveru, o ktorom som teraz pred chvíľou rozprával. Má niekto záujem sa zapojiť do
diskusiu k bodu 6.1.? Neevidujem vizuálny záujem ani v rámci chatu, že by sa niekto mal
záujem prihlásiť. Takže predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných finančných zdrojov
financovania, predloženie zmluvy o kontokorentnom úvere. Prosím o hlasovanie. Máme
zahlasované od všetkých poslancov.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 23 poslancov ZOBRALO správu na vedomie. Ďakujem.
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Uznesenie č. 293:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 6.2. – Návrh na predloženie platnosti zmluvy
o kontokorentnom úvere mesta a navýšenie úverového rámca
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ako som spomínal pri bode 5.3., tak aby
sme dokázali plniť riadne svoje záväzky, aby nám nevznikali polehotné splatnosti väčšie, ako
to je štandardne, čomu sa snažíme vyhýbať a minimalizovať tieto veci, tak sme urobili návrh,
aby kontokorent sa nezobral v tomto momente na 230 000,00 € ako to je každoročne, ale
v hodnote 400 000,00 € s tým, že ku koncu roka, tak ako to je každý rok, musí byť celý
vyplatený, t.z. k 31.12. v zmysle zatiaľ zákona, ktorý sa nemenil, tak musí byť výška úveru
z kontokorentného úveru 0. Takže preto navyšujeme a dávame návrh na navýšenie. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem o diskusiu. Tak predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje návrh na predloženie platnosti zmluvy o kontokorentnom
úvere mesta vo VÚB, a.s. a s navýšením úverového rámca do výšky 400 000,00 € s dobou
platnosti jeden rok a ručenie formou blankozmenky. Prosím o hlasovanie. Zahlasovali všetci
poslanci. Ukončujeme hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov bolo ZA schválenie 23 poslancov. Ďakujem.
Uznesenie č. 294:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej
banke a. s. a s navýšením úverového rámca do výšky 400 000,00 Eur s dobou platnosti 1 rok
a ručenie formou blankozmenky
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. – Žiadosť o dotáciu z fondu PRO Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Každoročne mesto schvaľuje dotácie
v rámci podpory rôznych organizácií, či už sú to športových, kultúrnych alebo ďalších. Sú tu
správy z jednotlivých komisií, ktoré vyplývajú z toho, ako sme sa už rozprávali v bode 5.3.,
a to jest očakávané výpadky mesta Senica. A ako mnohé iné samosprávy, tak ako komisie
a následne aj návrh ide v tom duchu ako ostatné samosprávy, t.z. finančná komisia
neodporúča poskytovať dotácie z fondu PRO Senica na rok 2020 vzhľadom na neistú
finančnú situáciu mesta v súvislosti s dopadom pandémie COVID-19. Komisia športu pri
MsZ mesta Senica vzhľadom na okolnosti súvisiace so šírením Corona vírusu COVID-19
berie na vedomie rozhodnutie mesta a neodporúča finančne podporiť projekty z fondu PRO
Senica aj komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež pri MsÚ, Zbor pre občianske záležitosti,
Medzinárodný festival zboru spevu, na základe stanoviska a finančných prostriedkov
neodporúča tento projekt podporiť. T.z. je tu z jednotlivých komisií návrh nepodporiť žiadny
projekt. Mnohé z projektov, ktoré sú najmä menšie, už sa ani realizovať nedajú, keďže boli
plánované v období, kedy to bolo zakázané, takže je tu návrh, aby MsZ v Senici neschválilo
žiadosti o dotácie z fondu PRO Senica z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19
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s predpokladaným výpadok finančných príjmov samosprávy. Má niekto záujem sa prihlásiť
do diskusie? Vidím, pani poslankyňa Mičová. Prosím, máte zapnutý mikrofón.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Dobrý deň. Je ma počuť? Ja by som len chcela k tomuto
bodu tak isto povedať, že aj my poslanci z nášho klubu sme za to, aby sa neschvaľovali tieto
žiadosti a preto dúfam, ak by sa zlepšila situácia, tak by sme veľmi radi pomohli všetkým
klubom alebo všetkým žiadateľom. Určite sa nájde nejaká možnosť, že by sme vedeli otvoriť
VZN a upraviť tam nejaké nové podmienky, ale to je samozrejme len v prípade zlepšenia tej
finančnej situácie. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Samozrejme, v rámci VZN
zmeny sú možné, ale asi to bude vychádzať z finančných možností, aké budú prognózny. Či
to bude tá optimistická alebo pesimistická alebo aká prognóza bude. Vidím, že sa ďalej hlási
pán poslanec Planka. Sekundu, máte zapnutý mikrofón.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Myslím, že už ma počujete. Ja by som chcel nadviazať na
Ivanu Mičovú s tým, že samozrejme za tejto situácie poskytovať tie dotácie nie je možné
a myslím si, že aj v zákone nám to nevychádza, nie je to možné. Ja už som dlhšie rozmýšľal
nad tými dotáciami, som v komisii aj športovej aj kultúrnej a nie som s tým úplne
uzrozumený, ako sa tam prerozdeľujú peniaze vzhľadom na to, že jednak sú dotované kvázi
profesionálne organizácie, ktoré sa snažia vychovávať profesionálov, či už sú to športovci
alebo či je to kultúra, a vedľa nich sú dotované rôzne nejaké hobby záležitosti malých skupín
ľudí, t.z. v budúcnosti alebo teda ešte v tomto roku by sme mali aj na toto pamätať, že koho
podporíme, pretože naozaj tam hrozí, že nejaké športové kluby, ktoré sa snažia niečo robiť
naozaj profesionálne budú ohrozené tak, že v Senici nebude žiaden šport. Čiže do budúcnosti,
aby sme na toto pamätali. Možno že nejaký kľúč v budúcnosti vytvoriť bude možné,
každopádne teraz by som toto chcel zdôrazniť, že budeme musieť na to pamätať, lebo budú
potrebovať našu pomoc.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Určite ak to bude v možnostiach
mesta, tak mesto je pripravené samozrejme zachrániť šport aj ostatné kultúrne veci, ale to sú
aj iné, pretože naozaj ten záber je veľmi veľký a fond PRO Senica pomáha mnohým
organizáciám, takže uvidíme podľa finančných možností a podľa toho sa zapojíme. Ešte má
niekto záujem do diskusie ohľadom bodu žiadosti o dotácie z fondu PRO Senica? Neevidujem
takýto záujem. Preto predkladám návrh. MsZ v Senici neschvaľuje žiadosti o dotácie z fondu
PRO Senica z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 a predpokladaným
výpadkom finančných príjmov samosprávy. Prosím o hlasovanie. Čakáme ešte na jedného
poslanca alebo poslankyňu. Prosím o skontrolovanie, či všetci ste potvrdili submit, že ste
ukončili hlasovanie. Chýba nám jeden. Ešte necelá minúta. Čakáme. Posledných 20 sekúnd na
jedného pána poslanca alebo pani poslankyňu. Takže čakáme. Skončilo hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 22 poslancov hlasovalo ZA a 1 teda NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 295:
MsZ v Senici
neschvaľuje
žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej COVID –
19 a predpokladaným výpadkom finančných príjmov samosprávy.
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. 8. – Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia odporúča schváliť
inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2019. Takže materiál ste dostali v elektronickej podobe.
Komisia to tiež prešla. Má niekto záujem sa do bodu č. 8. prihlásiť? Pani poslankyňa
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Vyletelová, máte zapnutý mikrofón. Prosím.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem opýtať. Tá podrobná tabuľka z toho
majetku mesta k 31.12.2019, tam bola v rámci dotazov vo finančnej komisii jedna chyba. Len
som potom nezaznamenala ako materiál, že by tá chyba bola opravená, že či nastala oprava tej
chyby. Jedná sa o riadok 18, Dom Smútku Čáčov mal byť Dom smútku Senica.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán Ing. Mozolič vám odpovie.
Ing. Róbert Mozolič: Dobrý deň prajem všetkým. Táto chyba bola opravená, len teda
v tomto materiály sa to ešte neprejavilo, lebo v čase, keď išiel materiál, bol distribuovaný do
finančnej komisie, bol distribuovaný aj do MsZ.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže máme v poriadku. Ešte má niekto
záujem v rámci chyby v písaní, odstránené? Keďže neevidujem záujem, predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2019. Prosím
o hlasovanie. Opäť čakáme na jedného pána poslanca alebo pani poslankyňu. Takže na
posledného pána poslanca, pani poslankyňu čakáme ešte 35 sekúnd. Takže hlasovanie je
ukončené.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 22 poslancov hlasovalo ZA a 1 poslanec NEHLASOVAL. Takže
inventarizácia majetku mesta k 31.12.2019 bola schválená.
Uznesenie č. 296:
MsZ v Senici
schvaľuje
Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2019
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. 9. – Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku za
rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prerokovala túto informatívnu správu
komisia pre správu mestského majetku, ktorá zobrala túto správu na vedomie. Má niekto
záujem k bodu č. 9. sa prihlásiť? Neevidujem takýto záujem sa prihlásiť k bodu č. 9. Takže
dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informatívnu správu o stave
nehnuteľného majetku za rok 2019. Prosím, aby ste sa pripravili a ideme na hlasovanie, ktoré
sa spúšťa teraz. Posledných 50 sekúnd. Opäť čakáme na jedného pána poslanca alebo pani
poslankyňu. Čakáme posledných 20 sekúnd. Takže máme ukončené.
Hlasovanie: Informatívnu správu ZOBRALO na vedomie 22 poslancov z 23 s tým, že 1
NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 297:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2019.
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: Poprosím všetkých poslancov, aby sa nám
to urýchlilo, že môžu sa buď odhlásiť, poprípade naozaj je potrebné si vybrať ZA, PROTI
alebo ZDRŽAL SA a následne to odkliknúť tým slovom submit, aby sme mohli pokračovať
trošku rýchlejšie. Takže je to samozrejme voľba na vás, len možno budeme trošku rýchlejší.
Samozrejme, aj voľba NEHLASOVAŤ je možnosť voľby, ktorú vám nikto neupiera.
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Bod č. 10.1. – Návrh na nájom nebytových priestorov v budove
súpisné č. 5174 na Čáčovskej ulici v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže jedná sa, tak ako ste dostali
v materiáloch, o Notársky dom, kde bola v prenájme, pani Vachová, ktorá zmenila právnu
subjektivitu na Agentúru Noblesa, s.r.o. a následne tým, že ide o opakovaný nájom, by išlo
v tomto priestore, je potrebné preschválenie zastupiteľstvom. Nie je tak dávno, čo sme to
v zastupiteľstve mali v rámci tohto schválenie. Ale tým, že je zmena právnej formy a bude
tam iný právny subjekt, tak je potrebné preschválenie. Má niekto záujem o diskusiu k bodu
10/1? Neevidujem záujem o bod, o diskusiu v bode 10/1. Takže dávam návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje nájom nebytových priestorov podľa predloženého návrhu a schvaľuje
nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím
o hlasovanie. Tak a teraz už nám to všetko rýchlo zbehlo. Všetci poslanci zahlasovali. Takže
uzatvárame hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh na nájom nebytových priestorov zahlasovalo 23 poslancov z 23.
Uznesenie č. 298:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov, pozostávajúcich z troch miestností na druhom nadzemnom
podlaží v celkovej výmere 27,72 m2 v budove so súp. číslom 5174 na Čáčovskej ulici v Senici
spoločnosti: Agentúra Noblesa s.r.o., Bahenská 5140/1, 905 01 Senica, IČO: 52 719 251 za
účelom jeho využívania v súlade s obchodnou činnosťou spoločnosti na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
20 €/ m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom 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:
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 16/2017/454 bol schválený nájom
predmetných nebytových priestorov dlhoročnému nájomcovi Lucii Vachovej, ktorá v nich
prevádzkovala svadobnú agentúru. Pani Vachová založila spoločnosť Agentúra Noblesa s.r.o.,
ktorej je výlučnou spoločníčkou a konateľkou a vykonáva doterajšiu podnikateľskú činnosť
ako právnická osoba.
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. – Návrh na nájom nehnuteľnosti v k.ú. Vrbovce
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: V minulosti mesto Senica kúpilo vo
Vrbovciach starý RD, kde sa presťahovala rodina, ktorá bývala tak ako je dnes pri benzínke
Alchem. Táto budova ostala vo vlastníctve mesta Senica, je na ňu urobený znalecký posudok
zhruba vo výške 12 000,00 € ako celej nehnuteľnosti, t.z. pozemky aj daná budova. Všetko ste
dostali v elektronickej podobe aj s fotografiami a teda je tu návrh na schválenie nájmu, keďže
ide o predĺženie nájmu, ktoré opäť spadá pod zastupiteľstvo. Takže vidím, že má záujem
o diskusiu pán poslanec Hutta. Tak sekundu. Pán poslanec, máte zapnutý mikrofón. Prosím.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ďakujem. Chcel by som dať návrh do budúcnosti, ale budem
súhlasiť s tým, čo je navrhnuté, avšak do budúcnosti by som navrhoval kúpno-predajnú
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zmluvu bývajúcim. Nevidím dôvod, prečo by mesto malo mať RD, mesto nebude investovať
do cudzieho majetku. A čo som videl tie fotografie, tak dúfajme, že investícií tam moc
neprebehne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My sme samozrejme preto, pán poslanec
teraz vás nepočujem, sekundu. Ešte keď pokračujete, tak pokračujte. Skúste.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Dobre, stačí, len toto som chcel povedať, že mali by sme nejaký
znalecký posudok a možno uvažovať o predaji.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja to len zhrniem. Pokiaľ by to bolo zlé, ja
by som len poprosil, aby ste ma opravili. Ste za to, aby sa predala táto nehnuteľnosť ľuďom,
ktorí tam bývajú, ktorí dlhodobo investujú do tejto nehnuteľnosti. Oni si to celé opravili a že
bolo by to vhodné. My sme samozrejme s nimi o tomto rokovali, preto sme si urobili aj
znalecký posudok, ktorý ak sa nemýlim, je presne na 12 300,00 €, čo je s pozemkami aj s tým
RD. Oni zháňajú finančné prostriedky, aby si to dokázali odkúpiť, pretože užívajú to
dlhodobo, ale momentálne nemajú tieto finančné prostriedky, aby si to odkúpiť mohli a keďže
im tam končí nájomná zmluva, tak ako to v materiáli máte, k 31.05.2020, tak predkladáme
návrh na predĺženie tejto zmluvy a následne, pokiaľ budú pripravení za znalecký posudok to
odkúpiť, tak môžeme tento materiál predložiť. Ale nemá význam predkladať návrh, ak nie sú
pripravení finančne a za druhé, potrebujeme mať vyriešené to, že k 31.05. im končí nájomná
zmluva. Preto momentálne touto formou. Nevidím. Ešte má niekto záujem o diskusiu v rámci
bodu 10.2.? Neevidujem ju. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje nájom
nehnuteľnosti v k.ú. Vrbovce, ako je predložený návrh, a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím poslancov o hlasovanie.
Čakáme ešte na dvoch poslancov. Už len 1 minúta 10 sekúnd pre dvoch poslancov, ktorí
nezahlasovali. Takže posledných 30 sekúnd z 2-minútového limitu. Hlasovanie bolo
ukončené.
Hlasovanie: ZA schválenie bolo 21 poslancov z 23 a 2 poslanci NEHLASOVALI.
Uznesenie č. 299:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľností v kat. území Vrbovce:
- stavba so súp. číslom 417 - dom, postavený na parcele č.2576/2
- pozemok CKN parc.č. 2576/2, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 142 m2
- pozemok CKN parc.č. 2576/3, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 241 m2
- pozemok CKN parc.č. 2576/4, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 155 m2
- pozemok EKN parc.č. 2577/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 597 m2
- pozemok EKN parc.č. 2577/2, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 935 m 2
- hospodárska stavba bez súp.čísla
žiadateľovi: Dávid Krč-Turba, 906 06 Vrbovce 417 na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou za cenu: 50 €/ mesačne.
Spolu s nájomcom sú oprávnení nehnuteľnosti užívať jeho manželka a deti
b) s c h v a ľ u j e
nájom 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:
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Mesto Senica kúpou tejto stavby v roku 2001 zabezpečilo náhradné bývanie rodine žiadateľa,
ktorá sa sem presťahovala zo Senice z bytového domu vo vlastníctve mesta určeného na
demoláciu. Žiadateľ je potomok pôvodných nájomcov a doterajším užívateľom na základe
nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.05.2020. Zachovanie kontinuity nájomného vzťahu nie
je v rozpore s oprávnenými záujmami mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21 proti:0 zdržal sa:0;2 nehlasovali

počet poslancov:25

Bod č. 10.3. – Návrh na nájom časti pozemku reg. CKN, parc. č.
3145/1 v k.ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o nájom záhrady pre žiadateľa, pána
Dušana Mášika s tým, že v tomto prípade prerokovala toto komisia pre správu mestského
majetku, ktorá ju odporučila schváliť. Aj komisia výstavby, územného plánovania a dopravy,
ktorá taktiež odporučila schváliť tento návrh s tým, že ide o využívanie opäť záhrady na
kolónii. Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? Neevidujem. Predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje nájom časti pozemku vo výmere 100m2 podľa
predloženého návrhu a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prosím poslancov o hlasovanie. Opäť poprosím, aby si všetci dali pozor na tie voľby, aby
mohli zahlasovať a následne sme rýchlejšie mohli ukončiť hlasovanie. A zahlasovali už všetci
poslanci.
Hlasovanie: A SCHVÁLILO návrh 23 poslancov z 23.
Uznesenie č. 300:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo
výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Dušan Mášik, Kolónia 556, 905 01 Senica za
účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou za cenu:
0,30 € /m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom 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:
Predmetný pozemok je dlhodobo využívaný obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely
a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto
súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má mesto aj
finančný príjem.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10.4. – Návrh na prenájom časti pozemku reg. CKN, parc. č.
669/1 a 669/10 v k.ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o prevádzkovateľa spoločnosť Analim
SK, s.r.o., Hviezdoslavov 310, Senica, ktorá má záujem o prenájom časti vo výmere 12m2.
A je to terasa, ktorá sa nachádza vedľa domácich potrieb u Katky, pretože zbytok tej terasy sa
nachádza na súkromnom pozemku, nie na mestskom pozemku, preto je tam tých 12m2.
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Prerokovala toto, ale vidím, že sa aj prihlásil, takže ja dám len komisia pre správu mestského
majetku, ktorá odporučila schváliť pripomienku z predloženia správ o prenájme pozemkov
pod terasami a komisia výstavby tiež odporučila, ale to sa prihlásil pán poslanec Čonka.
Prosím, máte zapnutý mikrofón.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ja mám jednu pripomienku k tomuto bodu. Po dohode
s kolegami predkladám návrh, že či by sa tieto exteriérové terasy, či by sa výška nájmu nedala
znížiť povedzme na 50% z dôvodu hygienických opatrení a za prvé a za druhé v rámci
spravodlivosti, že či by sa nedalo prehodnotiť výšky nájmov aj pre ostatné subjekty
v priestoroch, v objektoch mesta Senica.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka návrh na zmenu o 50% nižšiu
sumu, tú evidujem, to budeme najprv hlasovať o zmene, následne, pokiaľ by neprešla, tak sa
bude hlasovať o pôvodnom návrhu. Mesto Senica v rámci svojich nehnuteľnosti, ale aj
s ostatnými organizáciami sa snaží pristupovať rovnako. Zatiaľ sme v štádiu, kedy vyčkávame
na opatrenia vlády, pretože oznamovali, že budú tam rôzne modely, že nájomca bude platiť
len 20%, 40 – 50% náklady preplatí štát a zbytok bude znášať prenajímateľ. Potom teda
prišlo, že si všetko budú nájomcovia platiť sami, len je tam posunutie splátok. Avšak minister
hospodárstva sa zase vyjadril, myslím, pred dvomi dňami, že stále rokujú o možnosti rôznych
kompenzácií, takže ako mesto Senica aj ostatné organizácie, zatiaľ je dohoda tá, že sa
vyčkáva a čakáme na opatrenia. Samozrejme, následne budeme na ne reagovať a budeme to
riešiť, ale tak, aby sme to riešili komplexne všetky organizácie a mesto, aby postupovalo
jednotne. Takže čo sa týka ostatných nájmov, registrujem to. Čo sa týka terás, tak je tu
v podstate v rámci týchto bodov iba jedna terasa, pretože ostatné terasy sa budú riešiť po
novom nájomnou zmluvou, pretože minulý rok bola zmena, kedy došlo k tej dohode
a vypustilo sa z daní práve tento poplatok, pretože mesto má záujem cez nájomnú zmluvu
lepšie koordinovať, ako tá terasa bude vyzerať a v akom stave to bude. Aby sa nestávalo, že
boli potom sťažnosti, pretože pri dani to nebolo možné. Kde sme iba vyrúbili dane, proste ten
človek si mal právo urobiť terasu akúkoľvek a bez možnosti zásahu, aby to malo trošku
estetický vzhľad, tak minulý rok práve cez zastupiteľstvo prešla táto zmena, takže tento rok
pôjdu nájomné zmluvy s tým, že do konca roka máme záujem urobiť zmenu a to takú, že sa
urobí ako keby taký manuál, že akým spôsobom sa bude k jednotlivým terasám posudzovať.
To pôjde do zastupiteľstva, cez jednotlivé komisie, cez ktoré sa to bude schvaľovať
a následne teda, aby nemuselo byť zastupiteľstvo zaťažované tým, že tu bude 15 – 20
nájomných zmlúv len na terasy každý rok, tak že sa urobia rovnaké pravidlá aj následne by sa
mohli takto uzatvárať tieto nájomné zmluvy. Takže evidujem ešte do diskusie prihláseného
pána poslanca Štvrteckého. Prosím, je zapnutý mikrofón.
Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Všetkým prajem pekný deň. Dúfam, že je ma počuť.
V rámci opatrení boli tak isto zatvorené všetky prevádzky, ktoré spravujú rekreačné služby.
My sme chceli tiež reagovať na možnosť čerpania rôznych dotácií a opatrení, na pokrytie
nejakých rôznych nákladov, avšak boli sme z toho vyradení v rámci toho, že sme verejný
sektor. Tak isto prenajímame veľa priestorov a takáto zmluva by znamenala výpadok na
tržbách ale aj na nájomnom. Takže táto zmena by sa odzrkadlila tak isto na príjmových
častiach mesta, ale určite aj ostatných organizácií, kde má mesto podiel, pretože tí nájomníci
by určite takéto poníženie žiadali aj od nás. Takže za nás zatiaľ je to jediný príjem, ktorý
máme okrem dotácii mesta Senica.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Neevidujem nikoho iného, kto
by mal záujem sa prihlásiť do diskusie. Takže od pána poslanca Štvrteckého nebol žiadny
návrh. To bola len v podstate informácia pre všetkých ostatných.
Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Áno, aký by to malo dopad pre nás.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. Aby sme to mali v poriadku. Takže
predkladám návrh, ktorý bol predložený pánom poslancom Čonkom, a to návrh na uznesenie,
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že MsZ v Senici schvaľuje nájom častí pozemku podľa predloženého návrhu za cenu
191,00 €/rok a schvaľuje prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa. Podľa
predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu, o 50%
zľave. Prosím o kontrolu potvrdenia tlačítok. Čakáme na posledných 2 poslancov. Máme
zahlasované od všetkých. Ukončujeme hlasovanie.
Hlasovanie: Tento pozmeňovací návrh PREŠIEL. SCHVÁLILO ho 16 poslancov z 23 a 5
boli PROTI. 2 SA ZDRŽALI. Takže návrh prešiel.
Uznesenie č. 301:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom častí spolu vo výmere 12 m2 pozemkov CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná
plocha vo výmere 34503 m2 a parc.č. 669/10, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 22 m2
v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Eiscafe Delikana na ul.
Hviezdoslavova 310, Senica prevádzkovateľovi : Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905
01 Senica, IČO: 47 912 413 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:
191 €/ 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:
Na pozemku je zhotovená terasa vo vlastníctve nájomcu, realizovaná so súhlasom mesta.
Terasy pri prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb a sú
obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich
úloh a z nájmu má finančný prínos.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:16

proti:5

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Bod č. 10.5. – Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ na
Komenského ulici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Oplotenie ZŠ Komenského, Senica. Vetva
C, v celkovej hodnote 7 901,23 € do správy subjektu ZŠ Komenského 959, Senica. Má niekto
záujem sa prihlásiť do tejto diskusie? Takýto záujem neevidujem. Preto dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku oplotenia ZŠ Komenského, Senica,
vetva C, v celkovej hodnote 7 901,23 € do správy subjektu ZŠ Komenského 959, Senica.
Prosím o hlasovanie. Čakáme ešte na jedného pána poslanca alebo pani poslankyňu. Máme
zahlasované. Ukončujeme hlasovanie.
Hlasovanie: 23 poslancov hlasovalo, 23 bolo ZA zverenie.
Uznesenie č. 302:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku: „Oplotenie ZŠ Komenského Senica , Vetva C“ v celkovej hodnote
7 901,23 € 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

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10.6. – Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Paulínyho
Tótha 32, Senica
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prerokovala toto aj komisia pre správu
mestského majetku, ktorá ju odporúča schváliť a ide o modernizáciu odborných učební ZŠ
Paulínyho Tótha v celkovej hodnote 39 591,35 € do správy subjektu ZŠ Paulínyho Tótha,
Senica. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem k tomuto bodu a tak
predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku modernizácia
odborných učební v ZŠ Paulínyho Tótha 32, Senica v celkovej hodnote 39 591,35 € do správy
subjektu ZŠ Paulínyho Tótha, Senica. Prosím o hlasovanie. Máme odhlasovaných všetkých
23 aktívnych poslancov.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 23 poslancov SCHVÁLILO toto zverenie majetku.
Uznesenie č. 303:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku: „Modernizácia odborných učební v ZŠ V.Paulínyho Tótha 32, 905 01
Senica“ v celkovej hodnote 39 591,35 € do správy subjektu: Základná škola,V. Paulínyho
Tótha 32, 905 01 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. 11. – Návrh na vymenovanie náčelníka MsP v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na vymenovanie je predložený
primátorom mesta, takže mnou s tým, že bolo to riešené cez výberové konanie, kde sa
zúčastnili tohto výberového konania poverený terajší náčelník pán Macák, ktorý nemal
záujem sa prihlásiť na pozíciu náčelníka. Následne pani prednostka Vrlová. Ja som tam bol.
Bola súčasťou aj pani poslankyňa Barcaj Drinková ako vedúca komisie, ktorá sa venuje
prevencii kriminality. A následne sme mali prizvaného aj pána Mgr. Erika Duchoňa,
náčelníka MsP Nitra, pretože pri MsP Nitra je zriadené školiace stredisko pre mestských
policajtov. Takéto strediská na Slovensku sú len 3 – Nitra, Žilina a Košice, takže sme ho
pozvali ako odborníka, aby nám vedel tieto veci aj posúdiť, čo sa týka odbornej stránky. Aj
keď som za to, že aj pán Macák nám to dokázal posúdiť, už len z toho titulu, že ako poverený
náčelník bol veľmi chválený a následne aj dlhoročná prax, ktorá tam bola. Má niekto záujem
o diskusiu poprípade vieme dať na predstavenie aj kandidáta na náčelníka MsP, pána Mgr.
Jaroslava Pechu, aby sa mohol predstaviť. Ale asi ešte skôr vidím, že pán poslanec Kalman sa
prihlásil. Tak poprosím. Máte zapnutý mikrofón, pán poslanec.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Na začiatku teda opätovne
hovorím, že pre bod 1. ste nedali schvaľovať pozmeňujúce návrhy. Verím len, že ste v strese
a zabudli ste na to, inak si to neviem vysvetliť. A teraz k tomu návrhu. Všetkým poslancom
som, cez predsedov poslaneckých klubov, požiadal a poslal som im mail, takže len preto, aby
to bolo v zápisnici, veľmi stručné moje vyhlásenie. Vážený pán primátor, vážené pani
poslankyne, páni poslanci. Stručne zhrniem moje výhrady k tomuto bodu. Uznesením MsZ č.
6/2019/202 bol dočasne poverený vedením MsP Senica pán Mgr. Macák a súčasne sme
pánovi primátorovi odporúčali vyhlásiť výberové konanie na obsadenie tejto pozície. Pán
primátor vyhlásil výberové konanie, na ktoré sa prihlásilo 7 uchádzačov. Mám za to, že
výberové konanie bolo netransparentné a neobjektívne. Prečo bolo netransparentné?
Zákonodárca určuje, aby náčelníka MsP schvaľovalo zastupiteľstvo mesta na návrh primátora.
Z toho implicitne vyplýva, že volený zástupcovia majú byť informovaní o priebehu
výberového konania od jeho počiatku a v celosti. Vaše rozhodnutie o zložení výberovej
komisie je jednostranné. Komisia bola zložená z jednej poslankyne, ktorá je zhodou okolností
členkou vášho poslaneckého klubu, dvoch zamestnancov MsÚ, ktorí sú vašimi podriadenými,
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vás a v prvom kole aj náčelníka MsP Nitra, teda odbornej verejnosti. V druhom kole ste boli
dokonca v komisii len 4 bez odbornej verejnosti. Pán primátor, ako sa hlasuje v komisii, ktorá
má párny počet členov? Prečo bolo neobjektívne? Počas výberového konania neboli
stanovené žiadne bodové kritériá, na základe ktorých by sa dali posúdiť schopnosti
uchádzačov. Výberové konanie nemalo písomnú, odbornú časť, malo len ústnu časť. A prečo
bolo vôbec vypísané druhé kolo? Citujem z odpovede MsÚ: „Aby pán primátor, ako
predkladateľ návrhu na vymenovanie náčelníka MsP bol presvedčený o správnosti svojho
rozhodnutia.“ Koniec citátu. Takže o akej súťaži a objektivite môžeme hovoriť, ak má byť
pán primátor presvedčený o správnosti svojho rozhodnutia? Jeho rozhodnutia. Nemala by byť
presvedčená o svojom rozhodnutí výberová komisia? V riadnom výberovom konaní isto. To,
že návrh nebol prerokovaný v Rade mesta ani mestských komisiách, by nestálo za reč, ak by
rovnaký postup nebol zvolený aj pri odvolávaní predchádzajúceho náčelníka. Rovnako ako
dnes sa objavilo jeho odvolanie v programe MsZ bez predchádzajúceho prerokovania v Rade
mesta a komisie. Pán primátor takýmto netransparentným výberovým konaním nebudujete
dôveru občanov v MsÚ. Pre vyššie uvedené nebudem dnes hlasovať za vymenovanie pána
Pechu ako nového náčelníka MsP Senica. Tak, ako som nehlasoval ani za odvolanie pána
Janáka. Nebudem sa podieľať na takejto personálnej politike. Ďakujem vám za pozornosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Výborne. Takže, ťažko sa mi, pán Kalman,
reaguje na to, čo ste povedali, pretože ubehlo 6 mesiacov, to bude siedmeho za 2 dni, odkedy
bol odvolaný pôvodný náčelník s tým, že bolo vyhlásené verejne, či na stránkach mesta, na
rôznych portáloch to, že hľadáme náčelníka. O tom, že to bolo vyhlásené asi dostatočne
verejne už je to, že sa prihlásilo až 7 kandidátov, čo nebýva až úplne tak zvykom, čo sa týka
vedúcich pozícií. Komisia mala aj odborníkov, ktorí dokázali samozrejme posúdiť odbornú
stránku a naozaj pán Duchoň ako zo školiaceho strediska mal veľmi veľa skúseností v rámci
týchto vecí. Ja som sa teda aj jeho pýtal, aj keď sme to spolu konzultovali, akým spôsobom to
robia, že áno, aby bola predložená koncepcia, pretože zo zákona stačí, aby som ja určil osobu
a v prípade, že by to tak malo byť, že určím ja osobu, tak nemuselo byť výberové konanie.
Hľadali sme najlepšieho človeka, ktorý dokáže MsP dúfam, že posunúť ďalej, pretože MsP je
pod permanentnou kontrolou všetkých obyvateľov, takže to nie je vôbec jednoduchá úloha
a to, že bolo odpísané, aby bol presvedčený, komisia sa zhodla na mene, ktoré som predložil.
T.z. ja predpokladám, že je normálne, že pokiaľ ja mám predložiť návrh, tak by som mal byť
súčasťou tejto komisie. Preto tam boli aj ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak ako to bolo pri
iných, t.z., či ide o vedúcu osobu príslušnej komisie, či to ide teda o odbory, ktoré zastupoval
aj pán Macák ako člen odborov a následne teda ako aj odborník. Čo sa týka prečo to nebolo
v Rade mesta, tak na základe usmernení, ktoré sú vydávané, tak práve Rada by zasadať
nemala a je tam v podstate úplne evidentne uvedená v týchto rozhodnutiach, ktoré sú myslím
z Úradu verejného zdravotníctva. Takže preto MsR nezasadala. Aj tie možnosti, prečo máme
videokonferenciu, lebo sú tam dohady, že práve usmernenie, ktoré bolo dané, že by sa mohlo
zasadať štandardne, tak podľa informácií, ktoré mám, tak a ktoré sú dané z regionálneho
úradu, práve toto nariadenie nenadobudlo účinnosť, pretože je tam vylúčená verejnosť. Takže
tam je tých vecí trochu viac a to, že vy mi poviete, že máte pocit, že to je netransparentné,
keď poviem, vy ste vo vedení Trnavského samosprávneho kraja a Trnavský samosprávny kraj
odvolal cez 40 ľudí behom jedného zastupiteľstva a robilo sa nové výberové konanie, kde
následne mnoho z tých ľudí, ktorí boli odvolaní aj tak obhájili tú pozíciu, tak tiež si môžeme
vymieňať tie názory, aké sú. Ja sa snažím nájsť človeka, ktorý je v podstate najlepší podľa
toho vedomia, ktorá komisia zasadala, tak je, a v prípade, že máte pocit, že je to
netransparentné, účelové, mňa pri tom naozaj napadá len slovenské jedno príslovie, že podľa
seba súdim teba. Naozaj mi to príde veľmi zvláštne, lebo naozaj nemusel som teda robiť
vôbec výberové konanie a mohol som rovno označiť osobu a zbytočne dvakrát sedieť,
vypočuť, riešiť, tie osoby dostávali rovnaké otázky, aby sme si to vedeli porovnať. Takže
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príde mi to také určitým spôsobom alibistické, že keď bude problém na MsP, tak vy ste za
tohto náčelníka nehlasoval, vy za to nemôžete, lebo vy ste chceli niekoho iného. Ale je to
samozrejme vaša voľba. Faktická sa prihlásil pán poslanec Kalman ešte. Prosím, máte
zapnutý mikrofón.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ak by ste mali akékoľvek
výhrady k mojej práci na Trnavskom samosprávnom kraji, nech sa páči, ako poslanec
Trnavského samosprávneho kraja máte všetky zákonné možnosti, aby ste na zastupiteľstve
podali interpeláciu, prípadne sa domáhali inak svojich práv. V poslednej dobe často používate
tento prímer a to je asi všetko k Trnavskému samosprávnemu kraju. A opakujem ešte raz, to
výberové konanie bolo netransparentné a neobjektívne. Rozhodli ste len vy sám a to vyplýva
aj z komunikácie s MsÚ. A to, že teraz budú poslanci hlasovať, hlasujú len preto, lebo je to
naša zákonná povinnosť. Takže ja opakujem znovu, moje stanovisko je nemenné a zdržím sa
hlasovania. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani poslankyňa Mičová. Máte zapnutý
zvuk.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som sa k tomuto chcela teda len
vyjadriť, že nesúhlasím s názorom pána Kalmana. Je to jeho názor. Každý máme právo
samozrejme na svoj názor. Myslím si, že výberové konanie je jedným z atribútov
transparentnosti. Takéto isté výberové konanie bolo prednedávnom na riaditeľa Mestského
kultúrneho strediska, kde tak isto neboli zastúpení všetci a všetky politické kluby, ktoré tu
v Senici máme. Vtedy nebol s tým žiadny problém. Ja si myslím, že o transparentnosti,
o netransparentnosti hovoriť, keď nám teda dáte výberové konanie, nepredložíte nám iba
jedného človeka, ktorého by ste si vy vybrali a mali by ste na to úplne právo, tak si myslím, že
to nie je na mieste o tom hovoriť. Ďakujem za slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Keďže sa nikto iný nehlási do diskusie.
Ešte pán zástupca Lackovič a následne dám potom slovo pánovi Pechovi, aby sa mohol aj
predstaviť. Pán poslanec Lackovič, zapíname vám mikrofón, sekundu. Môžete.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Mňa prekvapuje, že pán Kalman tu
spochybňuje odbornosť napr. pána Macáka alebo pani Barcaj Drinkovej. Sú to odborníci
v tejto oblasti. Pán Macák dlhoročný mestský policajt, zástupca momentálny, poslankyňa
Barcaj Drinková ako predsedníčka komisie pre prevenciu kriminality a iných
protispoločenských činností. Tak isto podľa mňa sú to odborníci a toto spochybnenie,
nesúhlasím s tým spochybnením ich odbornosti a pokiaľ sa stotožnili s týmto návrhom, tak ja
s tým absolútne nemám problém. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Faktická, pán poslanec Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. A faktickú na pani
predsedkyňu klubu, pani Mičovú, ďakujem, že môžem mať svoj názor, to je vynikajúce od
vás, ďakujem moc. A k tomu, čo ste povedali k tomu výberovému konaniu, to je pekný
príklad. To výberové konanie je prvé, ktoré bolo na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska.
Dúfam, že si ho všetci pamätáme, netreba o tom viac rozprávať, ako to dopadlo. A čo sa týka
pána Lackoviča, odporučil by som vám pán Lackovič, aby ste si ešte raz vypočuli, čo som
povedal. Neviem teda, kde ste tam počuli, že by som ja tam spochybňoval odbornosť alebo
nejakú konzistenciu alebo čokoľvek u pána Macáka alebo u pani poslankyne Barcaj
Drinkovej. Skúste sa na to pozrieť, či som tam niekedy spomenul buď jedno alebo druhé
meno, že niečo zanedbali alebo čosi, že inak spravili. Pán Lackovič, nehľadajte to, čo tam nie
je. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak rýchlo faktická a následne pôjdeme,
aby sme mohli reagovať alebo mohol sa predstaviť aj kandidát na náčelníka. Pán poslanec
Lackovič.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ja len z toho vyhlásenia mi de facto vyšlo, že spochybňujete
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odbornosť týchto ľudí. Neakceptujete ich názor. To je celé. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. Už neevidujem faktické ani iné
poznámky, takže poprosím pána Mgr. Pechu, aby sa predstavil.
Mgr. Jaroslav Pecha, kandidát na náčelníka MsP: Dobrý deň, vážení kolegovia, vážené
kolegyne. Dovoľte mi teda na úvod, aby som sa vám predstavil a povedal vám niečo zo
svojho osobného a profesijného života. Volám sa Jaroslav Pecha, zhruba za mesiac budem
mať 45 rokov, som ženatý, mám dve deti, bývam a žijem v Senici. V Senici som vyrastal, tiež
tu väčšinu svojho času pracoval. Čo sa týka mojej profesijnej kariéry, tak pracoval som
v štátnej polícii takmer 25 rokov, pričom 21 rokov som pracoval na odbore kriminálnej
polície, kde som pracoval 13 rokov ako rádový zamestnanec, čiže ako rádový operatívec. Bol
som zaradený v priamom výkone služby. Počas tejto doby som riešil rôzne druhy trestnej
činnosti, čiže počnúc od násilnej, majetkovej, drogovej a tiež aj sexuálne trestné činy. Od
roku 2011 som zastával funkciu riadiaceho pracovníka, pričom prvé 3 roky som bol vedúcim
oddelenia všeobecnej kriminality, kde som bol zodpovedný za úsek trestného konania v rámci
vyšetrovania, ale tiež za úsek operatívneho odhaľovania a objasňovania trestných činností na
teritóriu celého Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici. Čo sa týka mojej
koncepcie práce MsP, tak túto som rozdelil na jednotlivé také ťažiskové body alebo resp.
jednotlivé časti, ktorým by som sa chcel venovať, ale tiež kontinuálne nadviazať na úlohy,
ktoré už MsP plní. V prvých krokoch to budú veci určite administratívneho a technického
charakteru, ktoré spočívajú hlavne v prevzatí riadenia od povereného zastupovaním náčelníka
pána Macáka a neskôr nastavenie si vlastných mechanizmov riadenia tak, aby MsP v Senici
efektívne a účinne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona o obecnej polícii zo VZN obce,
z uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora. Vzhľadom k tomu, že som teda pracoval ako
riadiaci pracovník štátnej polície takmer 9 rokov a vychádzajúc už aj z mojich návštev MsP,
ktoré som uskutočnil v mesiaci apríl, už teraz viem, ktoré veci bude potrebné riešiť prioritne
ako prvé a ktoré nás budú tak povediac tlačiť. Sú to predovšetkým veci na úseku policajnej
služby, na úseku objasňovania priestupkov a tiež organizačno-technického charakteru. Ak
tieto veci vyriešime a môžeme potom prikročiť spoločne k ďalším mechanizmom riadenia
a organizovania práca príslušníkov MsP tak, aby tieto úlohy boli plnené účinne a efektívne,
čiže stanovíme si určité priority aj do budúcna. Záverom by som chcel povedať iba toľko, že
počas môjho pôsobenia v policajnom zbore, či už som pracoval ako radový zamestnanec
alebo vedúci, vždy som sa snažil o dosiahnutie dobrých výsledkov a snažil som sa nájsť tie
najlepšie riešenia, ktoré boli, ktoré také najlepšie optimálne riešenia okrem tých, teda ktoré
boli nejak rokmi zaužívané. Čiže vždy som hľadal niečo nové. Počas tejto mojej praxe, keď
som pôsobil na kriminálnej polícii, tak som sa snažil spolupracovať a vychádzať v rámci
policajného zboru so všetkými zložkami, či už to bola poriadková polícia alebo či to bola
dopravná polícia, som sa vždy snažil vychádzať dobre. Tak, aby aj tá spolupráca v rámci
týchto zložiek bola účinná a efektívna. K tomuto som viedol aj svojich podriadených ako
vedúci a snažil som sa byť nápomocný v určitých problémoch, ktoré sme riešili a tak isto aj
vytvárať také optimálne podmienky na pracovisku. Dúfam tiež, že spolupráca s vami,
s primátorom a tiež s mojimi podriadenými bude na dobrej úrovni a verím tomu, že ten kredit,
ktorý som si vybudoval v práci v policajnom zbore si zachovám aj ďalej v MsP. Ďakujem, to
je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Rád by som sa opýtal, či má ešte
niekto otázky na kandidáta na náčelníka. Či má niekto záujem sa prihlásiť do diskusie. Pani
poslankyňa Krištofová, zatiaľ evidujem. Ešte niekto? Zatiaľ nie. Takže pani poslankyňa
Krištofová, prosím. Nepočujeme vás. Máte zapnutý aj u seba mikrofón? My sme vás zapli.
Otázka je, či máte zapnutý u seba. Nepočujeme vás zatiaľ. Skúsme. Nie, nepočujeme zatiaľ.
Teraz skúsme. Zatiaľ nie. Ešte skúsime. Pani poslankyňa, v strede, či nemáte vypnutý
mikrofón. Takým červeným. V strede dole na svojej obrazovke, mi dávajú technici
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informáciu. Nie je počuť. Skúsim dať slovo pánovi poslancovi Huttovi a následne vám
technik zavolá, či nie je niekde problém. dobre? Pán poslanec Hutta, ste zapnutý.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Predpokladám, že tie rozostupy, tie dva metre, sú dodržané.
Pána Macáka nepoznám. Chcel by som poprosiť pána budúceho náčelníka MsP, aby bol taký
dobrý, či by na dve-tri sekundy si nesňal tú rúšku, aby som ho dokázal identifikovať, možno,
že ho poznám. Ďakujem vám pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Zatiaľ pán poslanec Pastucha
a snažíme sa telefonovať pani poslankyni Krištofovej. Pán poslanec Pastucha, ste zapnutý.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Je ma počuť? Dobre.
Takže na základe určitých vecí, ktoré som si tu teraz vypočul od jedného nášho kolegu
z poslaneckého pléna, nevidím vôbec žiadny problém v transparentnosti tohto výberu. Ďalej
na základe vyjadrenia od pána zastupujúceho náčelníka MsP, od kolegyne pani Barcaj
Drinkovej, od pána primátora a ďalej od rôznych ľudí, ktorých som sa pýtal na pána Pechu,
nemám absolútne žiadny problém zahlasovať za jeho zvolenie a bude mi česť, aby sme ho
mohli medzi nami privítať. Ďakujem veľmi pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pán poslanec. A skúsime pani
poslankyňu Krištofovú, že či sa nám to zlepšilo. Skúste. Ste zapnutá. Nebeží nám to.
Nepočujeme. Teraz pani poslankyňa telefonuje s IT podporou, aby sme našli problém, pretože
v rámci všetkých poslancov prebehli skúšobné prihlásenia, hlasovania aj mikrofóny. Skúsime
ten problém odstrániť. Keď tak požiadame pani poslankyňu, aby nám napísala do chatu jej
otázku alebo dala nejakým spôsobom pripomienku. Ešte sa zatiaľ prihlásil pán poslanec
Hutta. Takže ešte mu dáme slovo zatiaľ.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ďakujem. Ja by som tak isto navrhol, pán Kalman tam hovoril
nejaké veci, ktoré možno súvisia s tými výbermi, do budúcnosti porozmýšľať, aby boli tie
výbery transparentnejšie. Zavolať poslancov tých, ktorí by mali záujem sa zúčastniť toho
výberového konania. Predišli by sme takýmto možno nejakým ďalším nezhodám.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ako nemám s tým problém, len počas 6
mesiacov nebolo indikované z poslaneckého zboru, že ktokoľvek by mal záujem sa zúčastniť,
tak teoreticky nemusí tá osoba, pokiaľ, nemusí hlasovať, ale môže sa zúčastniť iba, by som
povedal, ako verejnosť alebo rôznych iných možností. Akože tie možnosti sú, len je treba
podľa mňa to aj oznámiť dopredu, pretože naozaj ja neviem predvídať, kto má o čo záujem. Je
niekedy možno vhodné sa prihlásiť a vieme to riešiť a je to úplne jednoduchšie a potom
možno všetci viac spokojní. Takže stále je tam komunikácia s pani poslankyňou Krištofovou,
že či náhodou, ale zatiaľ sa prihlásil pán poslanec Planka. Sekundu.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Ďakujem. Ja by som nadviazal teda na Peťa Huttu s tým, že
keby sa to do budúcna upravilo, možno by to teda nebolo na škodu, aby boli nejaké jasné
pravidlá. Ja som si to študoval v nejakých iných mestách, ako to je. V zásade všade to je tak,
ako to prebehlo aj u nás, akurát to je na papieri. Čiže v konečnom dôsledku za výber toho
človeka je zodpovedný primátor. Keď je nejaký problém, tá zodpovednosť musí byť na
pleciach primátora. Preto si myslím, že to výberové konanie, tak ako prebehlo teraz, nemám
s tým absolútne žiadny problém. Neviem si predstaviť inú osobu za poslanca, ktorá tam
sedela, teda pani Drinková, ktorá profesijne sa hýbe v týchto vodách. Nemám najmenšie
pochybnosti ani o pánovi Macákovi a pani prednostke, ktorí tú roky robia nejakú robotu. Čiže
fakt si nemyslím, že by boli pod nejakým tlakom alebo že by sa báli nejak vyjadrovať svoje
názory. Ja som sa sám chcel prihlásiť do tohto výberového konania, pretože robím
v personalistike, myslím si, že mám čo ponúknuť, ale zistil som teda, že sa tam hlási alebo
chce hlásiť jeden môj veľmi dobrý známy, tak som z toho vycúvol, ani som sa tam nehlásil,
aby sme tu nemali nejaké takéto doťahovačky, ale takže za mňa je to určite okej. Pána Pechu
nepoznám osobne, ale tým, že robí 20 rokov u polícii, robil, je Seničan, pozná tie senické
reálie, vie, kde sú tie problémy, kde nás tlačí topánka, tak si myslím, že to bude úplne
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v pohode.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. A skúsime teda ešte raz pani
poslankyňu Krištofovú, ktorá sa odhlásila a snaží sa znovu prihlásiť, aby sme teda nejakým
spôsobom to na jej strane zresetovali a možno naštartovalo to v poriadku. Tak chvíľku
počkáme. Zatiaľ pani prednostke dám mikrofón.
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ: Dobrý deň prajem. Ja by som chcela povedať
toľko k tomuto výberovému konaniu, že konali sme v súlade so zákonom o výkone prác vo
verejnom záujme, kde sú ustanovenia, ktoré riešia výberové konanie na post vedúcich
zamestnancov ako substidiárne sme postupovali podľa tohto zákona. Dodržali sme
ustanovenie zákona o obecnej polícii, kde je tá kompetencia práve pána primátora, aby
predložil návrh na vymenovanie. To, že boli dokonca dve kolá, že prvé kolo 7 uchádzačov, tí
najúspešnejší boli opätovne pozvaní do druhého kola. Povedala by som, že pán primátor konal
v rámci transparentnosti ešte nad rámec, aby dal ten priestor uchádzačom presvedčiť a ozaj
opakovane pred touto komisiou vystúpili a odprezentovali svoje zámery a svoje kvality.
Takže ja si myslím, že aj v zákone o výkone prác vo verejnom záujme sa hovorí, že komisia
výberová má najmenej troch členov. Áno. mali sme 5. V druhom kole to, že bol párny počet,
rešpektovali sme, že pán Duchoň bol z Nitry a on už v prvom kole v podstate dal svoje jasné
stanovisko. Takže ja trvám na tom, že sme ozaj postupovali v súlade a tá transparentnosť
a záujem či komisie a teda hlavne pána primátora, ktorý predložil ten návrh, bola správna.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ešte chvíľu, lebo videl som na
monitore, že opäť bola pani poslankyňa Krištofová odhlásená. Takže bude sa snažiť znovu
prihlásiť, aby mohla teda sa aj ona vyjadriť k tomuto bodu. Prosím vás o krátke strpenie.
Uvidíme. Ešte stále čakáme. Pani poslankyňa zreštartovala počítač, takže ešte skúšame, že či
teda cez telefón by sa nevyjadrila priamo do telefónu, aby sme to mali zrýchlené, aby sme
nemuseli na to čakať. Uvidíme. Ale samozrejme budeme čakať aj tak, aby sa prihlásila
a mohla hlasovať. Na základe telefonického rozhovoru s pani poslankyňou Krištofovou
oznámila IT technikovi, že nemá teraz otázku, že si to potom už osobne zodpovie s pánom
Pechom, ak bude úspešný kandidát. Takže na komisii proti, na komisii ohľadom verejného
poriadku. Takže ak nikto iný nemá záujem o diskusiu, čo neregistrujem, tak dám, predložím
návrh. MsZ v Senici vymenúva Mgr. Jaroslava Pechu za náčelníka MsP v Senici dňom
07.05.2020. Prosím o hlasovanie. Čakáme ešte na jedného poslanca alebo poslankyňu, ktorý
by mal potvrdiť voľbu. A máme teraz už potvrdenú. Takže uzatvárame hlasovanie.
Hlasovanie: Na základe hlasovania, ktoré prebehlo, tak MsZ vymenovalo Mgr. Jaroslava
Pechu za náčelníka MsZ 21 hlasmi z 23. 2 poslanci SA ZDRŽALI. Gratulujem a prajem veľa
veľa úspechov a verím, že budeme všetci spokojní s vašou prácou a aj občania ako aj my tu
na úrade.
Uznesenie č. 304:
MsZ v Senici
vymenúva
Mgr. Jaroslava Pecha za náčelníka Mestskej polície v Senici dňom 07.05.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21

proti:0

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Bod č. 12. – Návrh na zmenu v komisii pre sociálnu, zdravotnú,
bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných
bytov
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani Mgr. Jana Madunická, tajomníčka
komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania
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nájomných bytov podľa mojich vedomostí sa presťahovala, preto nám odišla aj z MsÚ na
konci roka a navrhujeme zamestnanca, pani Mgr. Janu Holoďákovú za tajomníčku komisie
pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných
bytov. Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? Budeme hlasovať dvakrát. Jedno budeme
odvolávať, teda podľa bodu a) a následne budeme robiť voľbu podľa bodu b). Keďže
neevidujem záujem o diskusiu, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici odvoláva Mgr. Janu
Madunickú, tajomníčku komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu
prevodu a prideľovania nájomných bytov. Prosím o hlasovanie, ktoré začalo teraz.
Hlasovanie: Úspešne zahlasovalo 23 poslancov z 23. Na základe toho 23 z 23 zahlasovalo ZA
odvolanie pani Mgr. Jany Madunickej.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame k bodu b) návrh na
uznesenie, ktoré znie, MsZ v Senici volí Mgr. Janu Holoďákovú za tajomníčku komisie pre
sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov
s tým, že spúšťame hlasovanie teraz. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Máme všetkých 23 poslancov z 23. Takže všetci boli ZA.
Uznesenie č. 305:
MsZ v Senici
a) o d v o l á v a
Mgr. Janu Madunickú, tajomníčku komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a
koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) v o l í
Mgr. Janu Holoďákovú za tajomníčku komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a
koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov
V o ľ b a : prítomných:23

za:23

proti:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána zástupcu primátora, pána
Lackoviča ako vedúceho mandátovej komisie, aby potvrdil nám túto voľbu. Zapínam mu
mikrofón.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ
v Senici na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 05.05.2020 prostredníctvom videokonferencie
zvolilo počtom hlasov 23 z 23 zúčastnených poslancov MsZ Mgr. Janu Holoďákovú za
tajomníčku komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu
a prideľovania nájomných bytov.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem.

Bod č. 13.1. – Správa HK o výsledku kontroly plnenia vybraných
zmlúv
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem sa do tohto bodu
prihlásiť, do diskusie? Neevidujem takýto záujem ani vizuálne ani v rámci možnosti
prihlásenia. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK
o výsledku kontroly plnenia vybraných zmlúv. Prosím ešte sekundičku, aby sme mohli
hlasovať. Už je to spustené, môžete hlasovať. Ukončujem hlasovanie, keďže hlasovalo
všetkých 23 prítomných poslancov.
Hlasovanie: Na základe hlasovania sme ZOBRALI na vedomie správu HK s 23 hlasmi z 23.
Uznesenie č. 306:
MsZ v Senici
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berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia vybraných zmlúv.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.2. – Správa HK o výsledku kontroly bežných výdavkov na
reklamu, propagáciu a inzerciu za rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť, má niekto záujem sa prihlásiť do
bodu 13.2., má teraz možnosť sa prihlásiť. Tento záujem neevidujem, preto dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly bežných výdavkov
na reklamu, propagáciu a inzerciu za rok 2019. Prosím vás o hlasovanie. Čakáme na jedného
poslanca alebo poslankyňu, má ešte 1 minútu 10 sekúnd. Poprípade poprosím
o skontrolovanie, či ste stlačili tlačítko submit na potvrdenie svojho hlasovania. Takže pán
poslanec alebo pani poslankyňa má posledných 30 sekúnd, aby sa mohla zúčastniť
hlasovania.
Hlasovanie: Takže uplynul nám čas a na základe hlasovania, ZOBRALI sme správu na
vedomie z 23 poslancov 22 a 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 307:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bežných výdavkov na reklamu, propagáciu
a inzerciu za rok 2019.
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. 14. – Rôzne
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: V tomto bode nemáme doplnenie žiadneho
bodu. Predpokladám, že k tomu nie je ani záujem sa prihlásiť.

Bod č. 15. – Interpelácie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Písomné interpelácie neboli k nám
doručené, prípadne, pokiaľ bude interpelácia, je potrebné vždy do 3 dní doručiť. Má niekto
záujem o interpeláciu v bode č. 15.? Neevidujem tento záujem. Prechádzame teda na bod č.
16. Pani poslankyňa Krištofová to ešte v rámci interpelácie stihla. Skúsme. Máte zapnutý
mikrofón, pani poslankyňa. Môžete.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja mám jednu interpeláciu. Chceme by som
poprosiť na budúce mestské zastupiteľstvo informáciu o stave parkovania v meste Senica.
Konkrétne koľko bolo zakúpených parkovacích kariet a koľko známok. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pripravíme. Je tam pokles takmer na úrovni
tak, ako sme to predpokladali. T.z. plus-mínus okolo 70% ľudí si predĺžilo trvalé parkovanie
a zhruba 30% si nepredĺžilo. Takže tieto pôjdu do režimu potom toho krátkodobého
parkovania, t.z. tak ako to ľudia poznajú, že na známku. Samozrejme, pracujú teraz na tom,
aby sme to dokázali sprocesovať, aby, lebo je tam samozrejme, pri týchto zmenách vždy
potrebný súhlas štátnej polície, takže pracuje sa na tom, aby sa to takto mohlo všetko
zbehnúť. Takže pripravíme do ďalšieho zastupiteľstva teda, keď nebudeme vám odpovedať
ako interpeláciu, ale dáme to teda ako bod, ktorý v rámci rôzneho vám predstavíme alebo
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upovedomíme. Pán poslanec Hutta ešte v rámci interpelácie sme. Poprosím teraz, zapíname
mikrofón. Môžete.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: V podstate to nie je nejaká interpelácia, ale chcel by som
nadviazať na pani poslankyňu. Že tie parkoviská, ktoré sú doteraz (nezr.)
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tam problém trošku s hlasom
s mikrofónom. Teraz je počuť.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Takže tie parkoviská na trvalé parkovanie sú do 31.05., áno?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Áno.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Čiže všetko bude pripravené tak, aby sa to potom v júni už
mohlo spustiť, nový systém, i keď je mi jasné, že tam príde aj k z mene vyznačovania tých
trvalých parkovísk. Treba to nejak zosumarizovať a predpokladám, že občania budú
oboznámení s celým procesom.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pripravujeme, aby boli oboznámení,
samozrejme. Keďže sú tam výpadky rôzne, tak budeme oboznamovať občanov aj s tým, že
niektorým sa tie parkoviská aj posunú, pretože tak ako aj polícia to požaduje, musí to byť
ucelené. Nemôže byť, že jedno parkovisko je vyhradené, ďalšie na známku, ďalšie
vyhradené, aby to bolo prehľadné. Tak poviem, urobím si pomôcku z príkladu napr. ako je
parkovisko v Sotinej, tak tam sa to bude musieť poposúvať a napr. celý rad bude na známku,
celý rad bude vyhradené, aby to bolo jednoznačne pre každého, že áno, tu parkovať môžem,
tu parkovať nemôžem. S tým, že od 01.04. je tam dokonca aj nová vyhláška, takže ešte aj
s týmto to musí byť celé zosúladené, takže v spolupráci so štátnou políciou to odbor dopravy
rieši, pripravuje tak, aby sme to dokázali spustiť do 31.05. každý, kto má zaplatené, tak má to
vyhradené pre seba. Následne to pôjde rôznymi, čo najrýchlejšou zmenou značenia, čo
najrýchlejšie možno odstránenia niektorých značiek, aby tam bolo, že vyhradené, aby teda to
bolo pre všetkých zrejmé, že kde môže a kde nemôže parkovať. Takže bude to náročné.
Pripravujú sa na to, ale potrebovali počkať tiež až na tie posledné čísla, ktoré vychádzali, že
kto sa prihlási, kto sa neprihlási. Dobre. Ďakujem.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ľudia budú vyzvaní na platenie, či už môžu platiť? Či dostanú
nejakú informáciu, že to miesto, o ktoré mali záujem im bolo znova pridelené?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Budú vyzvaní. Pokiaľ viem, pani Karasová
s mnohými už aj telefonuje, komunikuje, pretože sú tam rôzne tie drobné posuny, poviem, že
o 5 parkovacích miest doprava, doľava, poprípade cez cestu, aby sme dokázali uceliť tieto
parkoviská. Takže ona sa tejto problematike dlho venuje, takže vie, že prečo niekto má aké
preferencie, ale musí ich v podstate presvedčiť k tomu, alebo im oznámiť, že nie je možné,
aby všetkým ostali úplne tie isté parkovacie miesta. Samozrejme, ideálne, aby ostali, ako sú
zvyknutí, ale nie u všetkých to úplne pôjde. Takže budú informovaní a budú samozrejme
dostávať aj výmery, lebo to je daň, takže budú dostávať rozhodnutia o užívaní verejného
priestranstva. Pani poslankyňa Vyletelová, máte zapnutý mikrofón. Môžete.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem opýtať, keďže individuálne cvičenia už je
možné prevádzať, či je možné vlastne uvoľniť v rámci týchto opatrení školské ihriská. Jedná
sa mi o bežeckú dráhu. Je to tam stále akoby pod reťazami, že či sa o tom neuvažuje alebo či
je to problém, neviem, okresný hygienik alebo či by ste nám vedeli k tomu niečo povedať.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Individuálne cvičenia sú povolené len
v rámci areálov. My tam toho máme viacero a je tam problém, na čo boli niektorí riaditelia aj
upozornení, že je treba zabezpečiť, aby zase nechodili na tie ostatné prekážky a tu je by som
povedal nedisciplinovanosť mnohých, preto zase sa aj bojíme niektoré veci pustiť, aby
zbytočne neprišlo k pokutám, že sme pustili niečo, pretože nedokážeme ich úplne oplotiť tieto
veci. Ale neustále rokujeme, akým spôsobom sa dá uvoľniť, lebo samozrejme, pokiaľ je
bežecká dráha a sú na nej 2 – 3, tam nie je najmenší problém, ale problém máme na tých
ostatných, či je to workout alebo obdobné tieto, zatiaľ zakázané veci, takže je to veľmi citlivá
25

záležitosť, kedy chceme na jednu stranu pustiť, na druhú stranu sa taktiež bojíme určitých
sankcií. Takže hľadáme medzi tým momentálne nejaký ten priestor, ale budeme to
samozrejme maximálne, ako sa len dá, uvoľňovať. Na to máme tieto priestory, aby ich mohli
ľudia využívať a nie, aby sme ich mali zavreté. Len tiež musíme dbať na to, aby sme nedostali
zbytočnú sankciu. Ďakujem. V rámci interpelácií nikoho už neevidujem.

Bod č. 16. – Diskusia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má záujem niekto o diskusiu? Nevidím,
neevidujem.

Bod č. 17. – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže poprosím pána Lackoviča ohľadom
návrhovej komisie.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ
v Senici na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 05.05.2020 prostredníctvom videokonferencie
prijalo uznesenia č. 285 – 307.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám
všetkým, že ste sa dokázali technicky zabezpečiť a mohli sme takouto formou MsZ
zrealizovať a pokiaľ bude všetko v poriadku, čomu verím v rámci tých čísel, tak MsR by mala
byť 11.06. a následne MsZ je plánované na 25.06. Takže verím, že už sa uvidíme priamo, tak
ako sme zvyknutí a prajem vám všetkým ešte pekný deň a veľa zdravia.

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. Marta Štítna v. r.

…………...………………
.…………………………..

Ing. Roman Sova v. r.

Zapisovateľka: Adela Langová
Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu
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