Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 10.06.2020
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, schválenie programu.
Prevádzkový poriadok ihriska na Kalinčiakovej ulici.
Parkovacia politika mesta Senica.
Participatívny rozpočet.
Rôzne, diskusia.
Záver, uznesenia.

K bodu č. 1:
Mgr. Peter Pastucha privítal členov mestského výboru (ďalej len „MsV“) na zasadnutí
a zároveň skonštatoval, že je 8 prítomných členov z prezenčnej listiny(celkový počet členov
je 9), čím sa toto zasadnutie stalo uznášania schopné. Následne všetci členovia odsúhlasili
program zasadnutia.
K bou č.2:
Ing. Peter Kochan podal návrh na predchádzajúcich zasadnutiach na zavedenie
prevádzkového poriadku k viacúčelovému ihrisku na Kalinčiakovej ulici, nakoľko v letných
dňoch vo večerných hodinách bol na ihrisku hluk, na čo sa obyvatelia okolitých bytových
domov sťažovali na diskomfort. S pozvánkou na zasadnutie a prehľadom programu predseda
poslal členom výboru aj prevádzkový poriadok navrhnutý Mestským podnikom služieb, ktorý
má toto ihrisko ako správca, k dôkladnému naštudovaniu. Ing. Peter Kochan sa nemohol
zúčastniť zasadnutia, preto svoj názor na prevádzkový poriadok podal elektronicky –
emailom Mgr. Petrovi Pastuchovi. Ten následne email rozposlal ostatným členom výboru.
Na zasadnutí všetci prítomní členovia prehodnotili všetky náležitosti ako hluk, ktorý vzniká
pri hraní futbalu, a zároveň posúdenie, že deti nesedia doma pri mobiloch a iných
zariadeniach, ale idú von, sú socializované a majú pohyb na čerstvom vzduchu. Po
prediskutovaní sa podal návrh, aby ihrisko mohlo byť užívané do 20:00 hod ako navrhol p.
Kochan. Na tento návrh sa nepriklonil žiadny člen výboru. Následne bol podaný návrh, aby
ihrisko bolo užívané do 21:00 hod. V tomto prípade bolo 6 členov za tento návrh a 2 členovia
proti tomuto návrhu. Zvyšní 2 členovia sú toho názoru, aby ihrisko bolo užívané o 22:00 hod
kedy sa začína aj nočný kľud.
K bodu č. 3:
K tomuto bodu predseda p. Pastucha podal členom výboru informácie ohľadom novej
parkovacej politiky mesta Senica. Zmenou parkovacej politiky sa znížil počet trvalo
vyhradených miest v meste a konkrétne na „Starom sídlisku“ tým pádom pribudlo 43
parkovacích miest na nálepku resp. smsku označených modrou farbou čím sa tieto parkovacie
miesta sprístupnili širšiemu počtu domácností. Na „Starom sídlisku“ pribudlo tento rok
ďalších 22 parkovacích miest na Železničnej ulici. Cieľom je postupne zefektívniť parkovanie
v meste. Podľa záujmu budú pravdepodobne trvalé parkovacie miesta ubúdať. Mesto Senica
chce ponúknuť občanom čo najviac takýchto parkovacích miest, preto jedna rodina môže mať
len jedno trvalé parkovacie miesto a zároveň rodina, ktorá má záujem o trvalé parkovacie
miesto musí mať trvalý pobyt v meste Senica. Po sledovaní, ako sú vyťažené parkovacie
plochy sa zistilo, že parkovacie miesta, ktoré sú na parkovaciu kartu, sú počas dňa vyťažené
na cca 70%. Ďalšie parkovacie plochy slúžia ako „rýchloobrátkové“, ktoré sa nachádzajú

v centre mesta. Slúžia na odstavenie auta na krátku dobu počas návštevy centra mesta. Tieto
parkovacie miesta sa nachádzajú pred vstupom do obchodného domu Euro, vedľa mestského
úradu, za nákupným domom Cieľ.
K bodu č. 4:
Na minulom zasadnutí členovia výboru rozdelili participatívny rozpočet na detskú akciu a na
úpravu zelene na „námestíčku“. Po prediskutovaní sa všetci prítomní členovia zhodli na tom,
že bude najlepšie detskú akciu neorganizovať z dôvodu pandémie COVID-19 a následnej
nepredvídateľnej situácie. Člen výboru Vladimír Poluch dal návrh, aby vyčlenených 300€ na
detskú akciu bolo použitých na dofinancovanie detského ihriska v areáli Základnej školy na
ul. V. P. Tótha. S týmto návrhom všetci prítomný súhlasili. Zvyšok participatívneho rozpočtu
sa použije na úpravu zelene na „námestíčku“ podľa pôvodného rozhodnutia.
K bodu č. 5:
Členovia výboru podávajú podnet na mesto na orezanie haluzí oproti bytovému domu
301 na Palárikovej ulici.
Ďalej podali dvaja členovia, ktorí bývajú v bytovom dome 304 na Palárikovej ulici
podnet na zrezanie/úpravu stromov, nakoľko sa obyvatelia bytového domu, ktorí bývajú na
nižších poschodiach sťažujú na nadmerné vlhko a tým im plesnivejú steny resp. znehodnocuje
majetok.
K bodu č. 6:
Na záver predseda poďakoval členom za aktívny prístup a účasť na zasadnutí. Následne
zasadnutie výboru ukončil.
Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.
V Senici dňa 10.06.2020

zapísala: Kristína Pokorná

