Zápisnica
napísaná na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 25. júna 2020
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ; JUDr.
Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora; Ing. Róbert
Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Poslanci MsZ:
Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická,
PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, 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, Ivan Paveska
Prizvaní:
JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Ľubica Lesayovávedúci oddelení MsÚ;
Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník MsP; Peter Horváth; Ing. Peter
Turza, riaditeľ TS Senica, a. s.; Mgr. Art. Martin Dudáš, riaditeľ MsKS; Ing. Ján Bachura,
riaditeľ MsPS, spol. s r.o.;
Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec– riaditelia ZŠ Senica; Renáta Rýzková,
riaditeľka MŠ; Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ, Poliklinika Senica, n. o.; Mgr. Slavomíra Jurovatá,
riaditeľka ZSS
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Pavol Krutý, Mgr. Marta Štítna, Ing. Svetlana Chábelová, RNDr.
Anna Parízková, Mgr. Mirka Gáfriková, Mgr. Ivan Lajda
M é d i á:
Mgr. Tatiana Moravcová, Naša Senica; TV Sen, spol. s r.o.; Miroslava Kováriková, Záhorák
O s t a t n í p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení
prítomní. Otváram 10. zasadnutie MsZ v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Vzhľadom na
priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky došlo k opatreniam Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k uvoľneniu režimu organizovania schôdzí
a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy z čoho vyplýva, že za
zachovania stanovených podmienok Úradu verejného zdravotníctva SR sa zastupiteľstvo
môže konať tu vo veľkej zasadačke MsÚ. Zastupiteľstvo prebehne za dodržania
protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vyplývajúcich pre
priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Na dnešnom zasadnutí vítam
riaditeľov organizácií a médiá.
Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 23 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina. Zasadanie MsZ je uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnení
sú pani poslankyňa Štítna a pán poslanec Krutý. Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je
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overená a je k nahliadnutiu poslancom. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca
Tehlára a pána poslanca Pastuchu.
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Filip
Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Kým pôjdeme k odsúhlaseniu dnešného
programu zasadnutia, upozorňujem, že v bode Rôzne sa doplnil materiál, a to dva projekty.
Projekt Zhodnocovanie BRKO v Senici v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia a projekt Smart plán mesta Senica, ktoré vám boli ešte zaslané aj v elektronickej
podobe. Najprv si schválime zverejnený program a následne, ak má niekto záujem o zmenu
programu, tak môže ju predniesť alebo pôjdeme na zmenu, ktorá tu bola avizovaná. Takže
odporúčam, aby dnešné zasadnutie 10. 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 10. zasadnutia MsZ
v Senici konaného dňa 25. júna 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem, program bol schválený.
Uznesenie č. 308:
MsZ v Senici
schvaľuje
Program 10. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25. júna 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21

proti:0

1.
2.
3.1
3.2

zdržal sa:0;1 nehlasoval 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 25.06.2020
Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.
23/2018/703
4.1 Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ dňa 05.05.2020
4.2 Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR dňa 11.06.2020
5. Technické služby Senica, a.s. - správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti
6. Poliklinika Senica, n.o. - výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019
7. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a
zámery spoločnosti
8. Mestský podnik služieb, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery
spoločnosti
9. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019
10.1 Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019
10.2 Akčný plán mesta Senica na roky 2020 – 2022
11.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta
11.2 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 Záverečný účet mesta Senica za rok 2019
12. Dispozície s majetkom
13. Návrh sobášnych dní na rok 2021
14.1 Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti - zmena
14.2 Komisia športu - zmena
14.3 Redakčná rada Naša Senica - zmeny
15.1 Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2020
15.2 Správa HK o výsledkoch kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č.60/2014
o Trhovom poriadku pre trhovisko
15.3 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
16.1 Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
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ochorenia COVID – 19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy
16.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20
16.3 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20
16.4 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020
16.5 Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Základnú
školu Komenského
17. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020
18. Rôzne - Informácia k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl, materských škôl a ZUŠ
v školskom roku 2020/2021
19. Interpelácie - písomné
20. Diskusia
21. Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ
22. Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nasleduje hlasovanie o zmene programu,
doplnením materiálu v bode Rôzne o materiál Projekt Zhodnocovanie BRKO v Senici v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia a projekt Smart plán mesta Senica. Má
niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje doplnenie programu 10. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 25. júna
2020 v bode Rôzne o materiál Projekt zhodnocovania BRKO v Senici v rámci operačného
programu Kvalita životného prostredia a projekt Smart plán mesta Senica. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Zmena programu bola schválená.
Uznesenie č. 309:
MsZ v Senici
schvaľuje
Doplnenie programu 10. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25. júna 2020 v bode Rôzne
o materiál projekt „Zhodnocovanie BRKO v Senici“, v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia a o projekt „Smart plán mesta Senica“
H l a s o v a n i e : prítomných:23
za:23 proti:0
Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 2.1. - Voľba návrhovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 2., voľba návrhovej
komisie. Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v zložení pán
poslanec Paveska, pán poslanec Planka a pán poslanec Čonka. Má niekto iný návrh?
Neevidujem. Prosím, aby sa hlasovalo o návrhovej komisii v zložení pán poslanec Paveska,
pán poslanec Planka a pán poslanec Čonka. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 310:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ivan Paveska, Mgr. Filip Planka, Ing. arch. Martin Čonka
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. 2.2. - Voľba mandátovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie mandátovej
komisie, aby pracovala v zložení pán poslanec Hutta, pani poslankyňa Wágnerová a pán
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poslanec Sova. Má niekto iný návrh? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje mandátovú komisiu v zložení pán poslanec Hutta, pani poslankyňa
Wágnerová a pán poslanec Sova. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Uznesenie máme schválené.
Uznesenie č. 311:
MsZ v Senici
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Ing. Roman Sova
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.1. – Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do
25. júna 2020 a riešení pripomienok
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali písomne. Má niekto
z poslancov pripomienky? Záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. MsZ v Senici schválilo správu o plnení uznesení a riešení pripomienok
s termínom plnenia do 25. júna 2020.
Uznesenie č. 312:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 25.06.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 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 obdržali písomne. Má niekto
záujem o diskusiu k tejto správe? Neevidujem záujem. Prosím o hlasovanie ohľadom tejto
správy.
Hlasovanie: Ďakujem. Máme schválené uznesenie.
Uznesenie č. 313:
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

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Len dávam všeobecnú informáciu ohľadom
bodu, keď ste dostali v písomnej podobe uznesenia, tak ste tam mali, že neevidujeme zatiaľ
žiadnu prihlášku ohľadom Centra voľného času Senica. Takže už evidujeme aj prihlášku do
centra voľného času, kde je čas do 10-tej hodiny zajtrajšieho dňa, kde je možné sa prihlásiť
záujemcom na riaditeľa centra voľného času. Aby ste mali aktuálnu informáciu.

Bod č. 4.1. – Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ dňa 05.05.2020
Bod č. 4.2. – Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR dňa 11.06.2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Budeme
hlasovať o obidvoch uzneseniach zároveň. Neevidujem záujem ohľadom diskusie. Takže
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prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. MsZ v Senici zobralo na vedomie dané uznesenia.
Uznesenie č. 314:
MsZ v Senici
berie na vedomie
1. Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 5. 5. 2020
2. Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 11. 6. 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 5. – Technické služby Senica, a.s. – správa o činnosti za rok
2019 a zámery spoločnosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb, komisia zobrala na vedomie správu o činnosti za rok 2019. Komisia pre
ochranu verejného poriadku a životného prostredia odporúča schváliť správu o činnosti za rok
2019. Finančná komisia správu o činnosti spoločnosti Technické služby Senica, a.s. berie na
vedomie s odporúčaním vyvolať verejnú diskusiu ohľadom spôsobu likvidácie komunálneho
odpadu z dôvodu blížiaceho sa termínu uzatvorenia skládky komunálneho odpadu v roku
2028 a prehodnotiť ekonomické aspekty a vplyvy na životné prostredie. Vítam tu aj pána
riaditeľa Technických služieb Senica p. Turzu, takže ak má niekto záujem o diskusiu, má
možnosť sa prihlásiť. Pani poslankyňa Krištofová.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som chcela vás oboznámiť s tým, že čo sme
vlastne na Komisii pre životné prostredie, verejný poriadok, prerokovávali, a síce to je to, že
sa nám mení legislatíva čo sa týka hospodárenia a nakladania s odpadom a za pár rokov naša
skládka skončí a my budeme musieť rozmýšľať, čo ďalej. Je možné, že v priebehu tých 5 – 10
rokov budeme platiť za odvoz odpadu nie 25,00 eur, ale 125,00 eur, prípadne viac, takže my
sme aj navrhovali vyvolať nejakú verejnú diskusiu alebo odbornú komisiu s tým, aby sme sa
zamysleli, že ako ďalej pôjde mesto Senica. Myslím, že mesto Senica vždy bola na tom dobre
čo sa týka odpadového hospodárstva, že sme včas začali s triedením odpadu. Máme
kompostáreň, triediacu linku a pod. Takže bude treba sa nad týmto zamyslieť a začať nejako
konať, pretože to budú dosť veľké sumy pre obyvateľov, ak sa tomu nebudeme venovať.
Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Beriem na vedomie. Pani
poslankyňa Morávková následne odpoviem.
Mgr. Petra Morávková, poslankyňa: Ja by som chcela doplniť pani Krištofovú, lebo tak
isto som sa nad týmto zamýšľala. Ja vnímam ako potrebu možno vytvoriť na pôde mesta
nejakú komisiu, ktorá sa do budúcna bude zaoberať touto problematikou. Pretože ako aj pani
Krištofová povedala, tá skládka sa napĺňa. Kapacita bola do roku 2032 a za krátky čas sa to
zmenilo na rok 2028 a keď to pôjde takýmto spôsobom ďalej, tak treba hľadať nejaké
alternatívne riešenie. Čiže možno vytvoriť nejakú komisiu, ktorá sa bude zaoberať na pôde
mesta tým odpadovým hospodárstvom a celkovo enviroproblematikou v meste. A môže byť
zostavená z členov rady poslancov MsZ, zo zamestnancov MsÚ, zo zamestnancov TS, ale aj
práve možno Kozel klub, ktorý sa vlastne touto problematikou dlhodobo zaoberá. Takže to je
môj návrh. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. My už začíname pomaly riešiť
s pánom riaditeľom aj na predstavenstve tieto veci. Možno vytvorenie takejto komisie by bol
asi vhodný taký základný aspekt, s ktorým by sme to dokázali riešiť, aby naozaj tá diskusia
najprv prešla asi na odbornej úrovni, kde tí ľudia budú vedieť presne, aké má čo následky,
akým spôsobom sa tomu budeme venovať a potom už asi tú najlepšiu alternatívu, resp.
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predstaviť potom obyvateľom, aby vedeli, že toto nejakou diskusiou prešlo. Je pravda, že
pokiaľ tá skládka pôjde takýmto tempom, tak bude problém a my keď sme sa na
predstavenstve o tomto rozprávali, tak to bolo presne tak, že napr. v celom Rakúsku sú len
dve skládky oficiálne. Zbytok je všetko spracovanie a zhodnocovanie odpadu rôznym
spôsobom. Takže je potrebné sa určite tomuto začať venovať. To nie je otázka ani jedného
roka ani polroka, ale teda budeme sa snažiť k týmto cieľom smerovať a dosiahnuť to, aby sme
mali kam voziť odpad resp., aby tá záťaž na životné prostredie bola minimálna. A následne,
pokiaľ ho nebudeme musieť voziť napr. do Rohožníka, kde je veľmi veľa zahraničného
odpadu, tak ale už je to pre nás vcelku ďaleko a tým pádom je to aj pre občanov drahšie, takže
budeme musieť hľadať alternatívy, aby to bolo vhodné pre životné prostredie a následne ale,
aby to nebolo extrémne drahé aj pre obyvateľov mesta. Resp. to sa bavíme o celom regióne.
To nie je problémom ani mesta Senica, ale to potrebuje pokryť celý región. Ďakujem. Má ešte
niekto záujem o diskusiu? Jedna z tých tém na to rozšírenie je aj to spracovanie BRKO,
o ktorom sme hlasovali a to si rozoberieme na konci v časti Rôzne, kde je to v spolupráci
s Technickými službami Senica. Mali by sme záujem riešiť ďalšie možnosti ohľadom odpadu.
Takže ak nie je záujem o diskusiu, prosím o hlasovanie vo veci, že MsZ v Senici berie na
vedomie správu o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti Technické služby Senica, a.s.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola zobraná na vedomie.
Uznesenie č. 315:
MsZ v Senici
berie na vedomie
správu o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti - Technické služby Senica a. s.
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. – Výročná správa Polikliniky Senica, n.o. k 31.12.2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú
oblasť odporúča danú výročnú správu schváliť. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb zobrala na vedomie výročnú správu Polikliniky Senice, n.o. A Finančná
komisia výročnú správu organizácie Poliklinika Senica, n.o. za rok 2019 zobrala na vedomie
a odporučila na schválenie. Má niekto záujem o diskusiu k tejto výročnej správe? Pán
poslanec Sova.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. My sme sa na správnej rade dosť dlho bavili
o situácii, ktorá je na poliklinike. Ja to iba zhrniem v takých pár vetách. Poliklinika Senica
keď vznikla v 2004 to nie je až také podstatné, tak to hospodárenie polikliniky bolo dobré.
Vtedy produkovala zhruba 5 miliónov slovenských korún zisk. Zlom nastal v období
2009/2010, kedy zamestnanci polikliniky, lekári, prešli do systému živnostenského
podnikania. A tu nastal dosť taký veľký zlom, pretože sa nezachytil nejaký problém, ktorý
tam nastal a ktorý sa vlastne ťahá až doteraz. Nechcem povedať, že poliklinika má veľké
problémy, ale poliklinika má problémy a treba ich riešiť. Z tých takých nejakých
ukazovateľov, ktoré si ľahko niekto spočíta, je napr. ten, že vlastne je tam dlhodobo
akumulovaná strata okolo 233-tisíc eur. A to nehovorím o tom, že poliklinika, by som
povedal, že skoro neplatí žiaden nájom. Myslím, že 4-tisíc eur mestu platí, takže to je skoro
nič. A druhá vec, neodpisuje ani budovu, v ktorej sídli, takže nedokáže si zarobiť prakticky
ani na nájom ani na odpisy tej budovy. Pred rokom sme to už viac-menej chceli riešiť alebo
malo sa to riešiť. Len ja chcem upozorniť na jednu vec, ktorú som povedal aj na správnej
rade. Že pravdepodobne existujú iba 3 spôsoby riešenia tejto veci a tohto stavu, ktorý je na
poliklinike. Prvá vec je zvýšenie príjmov a keďže lekáreň je už tak dimenzovaná, že asi sa už
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nedá. Zdravotná starostlivosť je tak na hrane, že zdravotné poisťovne viac preplácať výkony
nebudú, alebo väčšie množstvo alebo viac bodov. Takže prvá možnosť je zvýšenie nájmu
lekárom, ktorí sú tam. To samozrejme asi by malo zlý efekt od samotných nájomcov, to si
vieme dobre predstaviť. Druhá vec je, keď to takto ďalej pôjde a nič nespravíme, tak
poliklinika asi by sa musela zavrieť a to tiež nie je správne riešenie, pretože je tam, tá
poliklinika slúži občanom nášho mesta a širokého okolia. Hlavne dôchodcom a to je jedno, či
mladým, či starým. A tretia možnosť, ktorá existuje a podľa mňa je najschodnejšia, to si
musíme uvedomiť, budeme to musieť riešiť, my sme síce schválili v tomto rozpočte 80-tisíc
eur ako nejakú dotáciu pre polikliniku. Zatiaľ tam prebehla platba 20-tisíc eur, ale musíme si
uvedomiť, že v krátkej dobe my budeme musieť naliať do polikliniky min. 150-tisíc eur. Ja
viem, že odpoveď bude taká, že nie, nie je z čoho, ale pokiaľ tam tie peniaze nenalejeme, tak
tá systémová chyba, ktorá sa ťahá od toho roku 2009 – 2010 až doteraz sa bude musieť riešiť.
A ja iný spôsob riešenia nevidím. A ešte jednu poznámku k tomu. Chcem poďakovať pánovi
primátorovi aj správnej rade, že riešila post riaditeľa polikliniky. Došlo k výmene riaditeľa
polikliniky. Najvyšší čas. A ja verím, že nový pán riaditeľ sa popasuje s týmto problémom,
ktorý v poliklinike je. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Zľahka to skúsim zhrnúť. Prišiel
som do stavu do polikliniky ako zástupca mesta a ten stav, ktorý tam bol, bol strašný. A preto
ten návrh, čo som dával, aby sme začali aspoň postupne nalievať peniaze do polikliniky, bol
80-tisíc eur. Mňa osobne mrzí, že niektorých, ktorí, a poviem, aj ty si tam bol v správnej rade,
toto ste vy mali avizovať už v roku 2015, že toto nastáva a mohlo sa to postupne riešiť. Aj
členovia dozornej rady. Toto sme mali riešiť od roku, keď hovoríš, 2010, dobre, neviem,
odkedy kto je v správnej rade, ale keď niektorí, ktorí tu sú a boli tam v správnej rade už
najneskôr v roku 2015, tak si myslím, že toto malo byť avizované. My teraz ideme naozaj vo
veľkom hasiť. Ja ďakujem aj tebe, aj ja sme sa zaslúžili o to, aby išla určitá drobná dotácia aj
z Trnavského samosprávneho kraja pre polikliniku. Prvých 20-tisíc eur, áno, odišlo s tým, že
počítam, že budeme sa snažiť, aby odišli ďalšie a ďalšie peniaze tak, ako to bolo
narozpočtované a predpokladané. Vieme, že ten problém je výrazne väčší ešte ako je tu
popísaný alebo teraz bol tu uvedený a je prioritou toho, aby nám poliklinika ostala. Aby nám
nenastal systém ako nastal napr. v meste Piešťany, kde následne všetci ľudia alebo doktori
utiekli z polikliniky a momentálne občania chodia po celom meste, hľadajú kde zaparkujú, ide
k svoju obvodnému doktorovi, následne sa presúva napr. na polikliniku, kde z toho ostalo
naozaj iba zopár vecí, napr. röntgen. Tam si vybaví röntgen, následne zase uteká k svojmu
doktorovi a tí ľudia behajú po celom meste. Toto nechceme. Máme záujem, aby tú Polikliniku
sme udržali v tomto režime, v ktorom je, aby tí ľudia mali ten komfort. Preto aj v rámci
správnej rady sa snažíme o to, aby práve títo doktori, ktorí na seba nadväzujú, aby tam boli,
aby naozaj tí ľudia nemuseli lietať po celom meste. Určitým šťastím v nešťastí je to, že teda
vedľa tá budova, ktorá je neďaleko, tak tiež sa na toto zamerala, že nie je na druhej strane
mesta, že aj pokiaľ chodia do inej budovy k inému doktorovi, tak stále k tomu röntgenu
a k týmto určitým laboratórnym vyšetreniam nie je tak ďaleko. Takže buďme radi, že to
máme pohromade. Ja si to plne uvedomujem a preto už minulý rok som to začal riešiť. Preto,
keď bol ten systém, že vyzerá to, že nie je dobrý, tak išiel ten návrh na správnu radu, ktorá to
riešila aj takouto zmenou. Avšak hovorím, škoda, že sa to tu nezačalo riešiť už pred 4 rokmi,
kedy ten problém bol výrazne nižší a mohli sme byť na tom lepšie. Ale je tu pred nami veľká
výzva a veľa peňazí, ktoré pôjdu v rámci polikliniky, aby sme ju udržali v tomto chode
a budeme sa snažiť ešte k tomu hľadať aj rôzne iné formy, ako boli tie eurofondy a iné, aby
sme ju dokázali zlepšovať pre obyvateľov a aby tam bola zabezpečená dostatočne kvalitná
služba pre občanov. Ešte pán poslanec Sova.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja musím trošku na obranu správnej rady, že to bolo tak trošku
zhodené na správnu radu. My sme vychádzali z podkladov, ktoré nám vždy posunula pani
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riaditeľka Kovačičová ešte predchádzajúca, predchádzajúca. A tie výsledky do roku 2017 ešte
boli akože v pohode. Takže nehovoril by som, že 2015 už sa malo konať. Možno že to tam tak
ešte nejakým spôsobom dochádzalo. Ale vlastne ten najväčší problém vznikol v roku 2018
a myslím, že si to bol ty, pán primátor, ktorý si presne pred rokom povedal, že to budeš riešiť.
Ale sme to začali riešiť a rieši sa to. Len aby som to upresnil.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ono sa to začalo riešiť v momente, kedy ja
som chcel presné čísla, aké máme záväzky, voči komu sú tie záväzky, či sú po splatnosti,
koľko sú po splatnosti. Tam bol problém, resp. som chcel vedieť presné náklady, že kde sa tá
strata tvorí a tu som sa k tým číslam nedokázal dostať u predchádzajúcej pani riaditeľky
a napriek tomu, že aj so správnou radou sme to riešili a sme ju zaviazali, aby sme tieto čísla
dostali, tak proste tie čísla boli veľmi všeobecné a ten výsledok k tomu nebol. Takže ty si sám
povedal, že bod zlomu bol niekde v roku 2010, 2009/2010, preto hovorím, že už to mohlo byť
dávno. A správna rada, čo sa týka napr. prvého nájmu, tak správna rada, kedy to ešte
schvaľovala predchádzajúca správna rada, schválila všetky nájmy do konca roku 2031 alebo
2030, teraz sám presne neviem. To znamená, akékoľvek zmeny tam momentálne ani nie sú
možné, pretože správna rada v roku 2018, tesne pred koncom pani riaditeľky Kovačičovej,
práve toto všetko schválila a akékoľvek zmeny sú dnes takmer nemožné. Takže to si tiež treba
uvedomiť, že boli niektoré veci možno viac unáhlené, ale jednoducho ideme s nimi bojovať.
Netreba vyplakávať a treba hľadať riešenia. Má ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie výročnú správu
Poliklinika Senica, n.o. k 31.12.2019. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 316:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. k 31.12.2019
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 7. – Výročná správa Rekreačné služby mesta Senica,
spol. s r.o. a zámery spoločnosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Schválila ju dozorná rada, následne
Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb. Zobrala na vedomie výročnú
správu rekreačných služieb. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
odporučila schváliť správu rekreačných služieb za rok 2019. A Finančná komisia výsledok
hospodárenia spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica za rok 2019 zobrala na vedomie.
Prešlo to opäť mnohými komisia, dokonca aj dozornej rady. Takže relatívne všetci máme
prehľad. Má niekto ešte záujem o diskusiu? Pán poslanec Paveska.
Ivan Paveska, poslanec: Tak dozorná rada zasadala 03.06. Ku každému z bodov, ktoré sa
prešli, tak bolo spomínané aj či rekreačné služby by mohli dať nejakú úľavu na priestory,
ktoré prenajímajú na zimnom štadióne. Na margo toho ja sa chcem opýtať aj mesta Senica, či
uvažuje nad takýmto krokom nejakým čo sa týka prenájmu a odpustení, nejakej úľavy, čo sa
týka priestorov. A možno by bolo fajn, že keby mesto začalo, že by sa pridali aj iní
podnikatelia z mesta, ktorí by tak isto niečo pomohli a uľavili na priestoroch, ktoré
prenajímajú.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka tejto otázky, tak mesto Senica
zatiaľ neposkytovalo úľavy. Čakali sme na znenie, ktoré minulý týždeň bolo podpísané.
Začalo sa elektronickým prihlasovaním k ministerstvu hospodárstva. Ak sa nemýlim, až
budúci týždeň je možné, aby sa podnikatelia z Trnavského kraja vôbec začali prihlasovať.
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Spúšťajú tento systém pomaly, aby sa to náhodou nezrútilo, aby ten nábeh bol postupný a toto
prihlasovanie týchto nájmov, resp. odpustenie bude do 30.11.2020. My sme mali niekoľko
rokovaní v rámci mesta a Mestského podniku služieb Senica, Rekreačných služieb Senica, ale
aj Poliklinikou Senica, ktorá tam má bufet alebo tam je mestské kultúrne stredisko, kde sme
predbežne dohodnutí, ale čakáme ešte na niektoré detaily ohľadom informácií, že akým
spôsobom to treba všetko doložiť a ideme do toho, že by sme mali záujem poskytnúť 50%
zľavu tým prevádzkam, ktoré boli zatvorené. To znamená, ak bolo rozhodnuté o ich
zatvorení, tak budeme im poskytovať takúto zľavu, čím by potom podpora od štátu mala ísť
ďalších 50%, takže reálne oni by neplatili tento nájom vôbec. Mali by to bezplatne, aby sme
im pomohli takouto formou. A čo sa týka ostatných, tak predpokladám, že toto budeme riešiť.
Ja tajne dúfam, že nebudú všetci nájomcovia na to tlačiť, že to musí byť hneď prvý deň, aby
ten systém sa zabehol. Takže počítam, že v priebehu mesiaca júl toto postupne prebehne,
pretože aj ten zákon je nastavený tak, že všetku tú ťarchu dal na prenajímateľa a to znamená
prenajímateľ musí všetko vypísať, všetko spracovať. Bolo by pre nás jednoduchšie, keby to
bolo opačne, aby nájomca, lebo každý by si to vypísal za seba a bolo by to jednoduchšie
spravené. Ale touto formou to musí urobiť prenajímateľ a keďže majú tých priestorov a tých
nájomníkov viacero, tak počítam, že to pôjde priebežne, že v mesiaci júl by sme to mohli
zvládnuť, aby sme aj takouto formou podporili nájomníkov, podnikateľov v meste Senica.
U nás sú to väčšinou drobnejší podnikatelia a aby mohli pokračovať ďalej, aby v tom nájme
nám ostali, aby nám neostali priestory prázdne. Takže takýto je zatiaľ predbežný záver s tým,
že samozrejme vzťahuje sa to na nájom, energie a ostatné tieto ďalšie poplatky sa na toto
nevzťahujú. Má ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem ďalší záujem. Dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica,
spol s r.o. za rok 2019. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola zobratá na vedomie.
Uznesenie č. 317:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2019
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8. – Mestský podnik služieb, spol s r.o. – výsledok
hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť schválené dozornou radou a následne
Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zobrala na vedomie správu
o výsledku hospodárenia mestského podniku a zámerov spoločnosti na rok 2020. A Finančná
komisia výsledok hospodárenia mestského podniku služieb za rok 2019 zobrala na vedomie.
Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? Neevidujem záujem. Preto dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu o výsledku hospodárenia Mestského
podniku služieb, spol. s r.o. Senica v roku 2019 a zámery spoločnosti na rok 2020. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 318:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v roku 2019
a zámery spoločnosti na rok 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 9. – Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb na svojom rokovaní dňa 09.06.2020 zobrala výročnú správu Stoma Senica,
a.s. za rok 2019 na vedomie. Finančná komisia výročnú správu spoločnosti Stoma Senica, a.s.
za rok 2019 vzala na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem tento záujem.
Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie výročnú správu Stoma
Senica, a.s. za rok 2019.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 319:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu Stoma Senica, a.s. 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. 10.1. – Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za
rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná správa monitorovaciu správu
Akčného plánu mesta Senica za rok 2019 odporúča schváliť. A v podstate s tým istým
názorom bola aj MsR. Má niekto záujem ešte o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem.
Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje monitorovaciu správu Akčného plánu
mesta Senica za rok 2019. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme schválili.
Uznesenie č. 320:
MsZ v Senici
schvaľuje
Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica za rok 2019
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10.2. – Akčný plán mesta Senica na roky 2020 - 2022
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Keďže tento akčný plán prešiel všetkými
komisiami, tak dávam na vedomie informácie z týchto komisií. Takže každý jeden z vás
určite prešiel širokou diskusiou ohľadom tohto bodu. Komisia pre vzdelávanie, kultúru,
mládež a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí navrhol schváliť akčný plán
s nasledovnými pripomienkami: doložiť predložený plán o tradičné kultúrne akcie poriadané
mestom Senica ako aj ostatnými organizáciami ako napr. Kultúrne leto, vianočné koncerty,
koncerty ZUŠ a podobne. Doplniť do plánu akciu k 50. výročiu speváckeho zboru Cantilena,
viac sa sústrediť na objekty v správe mesta Senica za účelom zníženia energetickej náročnosti
objektov. Pripomienky 1 a 2 boli zapracované do materiálu. Pripomienka č. 3 podlieha
procesu prípravy, takže samozrejme čo sa týka rekonštrukcií a znižovania energetickej
náročnosti budov máme v pláne. Čo sa týka Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť
a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov odporúča schváliť MsZ akčný plán.
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia akčný plán mesta Senica na
roky 2020 – 2022 odporúča na schválenie MsZ. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb, členovia zobrali na vedomie akčný plán. Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu odporúča na schválenie s pripomienkami venovať zvýšenú pozornosť
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bezpečnosti a prevencii kriminality a do tejto časti presunúť zámer na kamerový systém
v poliklinike v kapitole 2.1.3 – Zdravý životný štýl, riešiť parkovanie nákladných vozidiel
v meste Senica vytvorením podmienok na vybudovanie záchytného parkoviska pre nákladné
automobily. Do kapitoly 1.2.1 – Bezpečná a ekologická doprava doplniť aj lobing pri príprave
obchvatu mesta Senica a príprave stavby prepojenia ciest II/500 a III/05117. Komisia
prerokovala akčný plán a odporučila ho schváliť a pripomienky boli zapracované do materiálu
s tým, že bod 3 bude predmetom aj rokovania dlhodobého plánovania. Finančná komisia
prerokovala a odporučila plán schváliť. Komisia športu vzala na vedomie akčný plán mesta
Senica nárok 2020 – 2022. Má ešte niekto záujem o diskusiu k tomuto plánu? Neevidujem
tento záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje akčný plán mesta Senica na
roky 2020 – 2022. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Schválili sme Akčný plán mesta Senica na roky 2020 – 2022.
Uznesenie č. 321:
MsZ v Senici
schvaľuje
Akčný plán mesta Senica na roky 2020 - 2022
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.1. – Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
mesta Senica za rok 2019
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dostali ste elektronicky ako všetky
materiály. V závere je konštatované, že celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad zo
strany pani kontrolórky. Má niekto otázky, záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem
takýto záujem, preto predkladám návrh. MsZ v Senici berie na vedomie odborné stanovisko
HK k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2019. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Stanovisko sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 322:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2019
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.2. – Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta
a organizácií v jeho riadení za rok 2019 – Záverečný účet mesta
Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia prehľad plnenia príjmov
a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 odporúča schváliť. Poprosím pána
Mozoliča o krátku prezentáciu k danému bodu.
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, vážení prítomní, dovoľte, aby som zhodnotil hospodárenie mesta za rok 2019
prostredníctvom záverečného účtu mesta. V minulom roku sme začali hospodáriť v zmysle
rozpočtového provizória a od 21.03. v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý bol schválený na
úrovni financovania 22,1 milióna eur. Tento rozpočet bol v priebehu roka 9-krát zmenený
rôznymi rozpočtovými opatreniami do výslednej podoby hospodárenia mesta na úrovni 23,8
milióna eur. Teda s prebytkom rozpočtu zhruba 30-tisíc eur. Celkové príjmy mesto dosiahlo
vo výške takmer 20,7 milióna eur a boli plnené na 87% oproti schválenému rozpočtu.
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Najväčší podiel na celkových príjmoch mali bežné príjmy, ktoré tvorili 87% podiel na týchto
celkových príjmoch mesta. Bežné príjmy mesta dosiahli úroveň 18,4 milióna eur a boli plnené
na 97% oproti schválenému rozpočtu. Z toho na jednotlivých úrovniach daňové príjmy mesta
boli plnené takmer na 100% oproti rozpočtu, príjmy z prenájmov a ostatných rôznych druhov
poplatkov boli plnené na 84%. A granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli plnené na 97%
oproti rozpočtu. Takže na veľmi dobrej úrovni. Kapitálové príjmy mesta dosiahli výšku 797tisíc eur a sú tvorené príjmami z predaja majetku mesta vo výške 116-tisíc eur a kapitálovými
grantami a transfermi zo štátneho rozpočtu vo výške 680-tisíc eur. Cez finančné operácie sme
do rozpočtu mesta zapojili finančné prostriedky vo výške 521-tisíc eur a to prostredníctvom
nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov, ďalej to boli prijaté zábezpeky
a zapojenie kontokorentného úveru. Celkové výdavky mesta boli čerpané na úrovni 20,1
milióna eur a boli čerpané na 85% oproti schválenému rozpočtu. Najväčší podiel na
celkových výdavkoch mali bežné výdavky mesta na úrovni 9 miliónov eur a bežné výdavky
rozpočtových organizácií, ktoré tvorili 8,5 milióna eur. Bežné výdavky mesta dosiahli úroveň
9 miliónov eur a boli čerpané na 93% oproti schválenému rozpočtu. Najväčšie finančné
prostriedky išli do oblasti všeobecné verejné služby na financovanie správy mesta
a prenesených výkonov štátnej správy v celkovej sume 2,3 milióna eur. Cez kapitálové
výdavky sme zhodnotili majetok mesta o takmer 1,6 milióna eur. Najvýznamnejšie investičné
akcie v minulom roku boli: Revitalizácie vnútroblokov na S. Jurkoviča vo výške takmer 670tisíc eur, ďalej to boli investície ako zateplenie MŠ L. Novomeského, modernizácia sedadiel
v kinosále Mestského kultúrneho strediska Senica, realizácia parkovísk na Hurbanovej
a Štefánikovej ulici, či rekonštrukcia sociálnych a hygienických zariadení v zariadení
sociálnych služieb. Cez finančné operácie sme použili zhruba 1,06 milióna eur na splátky
úverov, leasingu a vrátenie finančných zábezpek. Na základe takto dosiahnutých skutočných
príjmov a výdavkov mesta sme dosiahli na úrovni bežného rozpočtu prebytok 1,8 milióna eur
z čoho sme pokrývali schodok kapitálového rozpočtu vo výške 764-tisíc eur a schodok
finančných operácií vo výške 585-tisíc. Celkové hospodárenie mesta skončilo s prebytkom
457-tisíc eur. Ako sme tento výsledok hospodárenia vysporiadali? Z prebytku rozpočtu na
úrovni bežného a kapitálového rozpočtu, ktorý bol vo výške zhruba 1 milión eur, sme odrátali
nevyčerpané účelové finančné prostriedky, z čoho vznikol prebytok výsledku hospodárenia vo
výške 679.125,00 €, ktorý použijeme na tvorbu rezervného fondu. Ale keďže rozpočet
finančných operácii hospodáril so schodkom 585-tisíc eur, tak tento schodok vysporiadame
z rezervného fondu. To znamená, na základe týchto uvedených skutočností navrhujeme
použiť na tvorbu rezervného fondu pre rok 2019 výšku 93 301,84 €. Aktuálny stav rezervného
fondu ku koncu roka 2019 bol na úrovni 204-tisíc eur. Na základe schváleného Záverečného
účtu za rok 2019 bude mať mesto v rezervnom fonde finančné prostriedky takmer na úrovni
298-tisíc eur. Čo sa týka ešte ukazovateľov alebo vývoja ekonomických ukazovateľov ku
koncu roka 2019, tak úverovú zaťaženosť sme medziročne znížili o 4%. Záväzky po lehote
splatnosti za posledných 10 rokov dosiahli najnižšiu úroveň a ku koncu roku 2019 boli na
úrovni 379-tisíc eur. Treba však dodať, že neevidujeme žiaden uznaný záväzok nad 60 dní
a tieto záväzky po lehote splatnosti boli všetky po lehote do 30 dní. Celkový dlh mesta, ktorý
je tvorený celkovými záväzkami z obchodného vzťahu či v lehote, po lehote splatnosti,
sumáre s komerčnými úvermi, úvermi ŠFRB a leasingom, tak tento ukazovateľ sme
medziročne znížili zhruba o 900-tisíc eur. Výsledky z výkazu ziskov a strát na základe
porovnania výnosov a nákladov sme dosiahli zisk 1,3 milióna eur. Hodnota zaradeného
majetku na konci roka 2019 dosiahla úroveň takmer 69 miliónov a na záver tu mám ešte dva
ukazovatele na porovnanie. Aká je výška majetku na jedného obyvateľa na konci roka 2019
a tá je vo výške 3.452,00 €. Hodnota dlhu z pohľadu komerčných úverov na jedného
obyvateľa má hodnotu 180,00 €. A keď to dám ešte do porovnania majetok na obyvateľa
s celkovým dlhom mesta na obyvateľa, tak hodnota toho dlhu na obyvateľa celkového
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626,00 € pri dosiahnutej hodnote výšky majetku 3.452,00 €. Ďakujem za pozornosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu. Má
niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem tento záujem. Dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad. Schvaľuje prebytok rozpočtu vo výške 1 043 544,01 € zistený
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona č. 583/2004 Zbierky o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 364 419,38 €
navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 679 124,63 €. Zostatok finančných
operácií podľa § 15 ods. 1 pís. c) zákona č. 583/2004 Zbierky o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo
výške mínus 585 822,79 € navrhuje vysporiadať z rezervného fondu vo výške 585 822,79 €,
berie na vedomie správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2019.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Záverečný účet mesta Senica za rok 2019 máme schválený.
Uznesenie č. 323:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné hospodárenia bez výhrad.
b/ s c h v a ľ u j e
Prebytok rozpočtu vo výške 1 043 544,01 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 364 419,38 EUR navrhujeme použiť na:
-tvorbu rezervného fondu vo výške 679 124,63 Eur
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške – 585 822,79 Eur navrhujeme vysporiadať:
-z rezervného fondu vo výške 585 822,79 Eur
c/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.1. – Dispozície s majetkom – Čmela - odkúpenie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na odkúpenie pozemku parc. reg.
EKN, parc. č. 547/24 v k.ú. Senica a spoluvlastnícky podiel na pozemku reg. EKN, parc. č.
547/17 v k.ú Senica. Môžete si na mapke pozrieť. Jedná sa o Moyzesovu ulicu a vysporiadané
pozemky, ktoré sa nachádzajú pod komunikáciou. Neustále postupne je záujem vysporiadať
jednotlivé spoluvlastnícke podiely, ktoré sa nachádzajú pod komunikáciami, aby boli vo
vlastníctve mesta Senica. Takže za štandardných podmienok je tu takýto návrh. Má niekto
záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici
schvaľuje odkúpenie pozemku podľa predloženého návrhu a odkúpenie spoluvlastníckych
podielov podľa predloženého návrhu za cenu 18,00 €/m2. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Odkup bol schválený.
Uznesenie č. 324:
MsZ v Senici
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schvaľuje
1) odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/24, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere
412 m2 v kat.území Senica od vlastníka: Vladimír Čmela, Muškátová 1116/5, 905 01 Senica za
cenu:
18 €/m2
2) odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc. č. 547/17, druh pozemku zast.
plocha a nádvorie vo výmere 138 m2 v kat. území Senica od vlastníkov za cenu:
18 €/m2
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.2. – Dispozície s majetkom – zmena uznesenia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici.
Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza na Železničnej ulici. O tomto sme už rokovali. Mali
sme ho schválený. Avšak, keď malo prísť k podpisu danej zmluvy, prihlásili sa dovtedy
neznámi vlastníci, takže prechádzalo to cez Slovenský pozemkový fond, takže je tu tá zmena,
aby sa odkúpil pozemok od známych vlastníkov a od neznámeho vlastníka pána Holického,
ktorý bude zastúpený Slovenským pozemkovým fondom. Má niekto záujem o diskusiu?
Takže jedná sa opäť o pozemok, ktorý sa nachádza momentálne teraz pod chodníkom na
Železničnej ulici. Neevidujem záujem o diskusiu. návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje
zmenu uznesenie MsZ v Senici č. 4/2019/131 prijatého dňa 27.06.2019, ktoré sa mení podľa
predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Takže zmena bola schválená a môže prísť k odkupu pozemku pod
chodníkom.
Uznesenie č. 325:
MsZ v Senici
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 4/2019/131, prijatého dňa
27.06.2019, ktoré sa mení nasledovne :
MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie podielov na pozemku CKN parc.č. 1726/7, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2 v kat. území Senica :
- od známych vlastníkov evidovaných na liste vlastníctva č. 7602 pre kat. územie Senica
za cenu 18 €/m2
- od neznámeho vlastníka: Holický Ján (manž. Zuzana r. Kadlečíková, SPF), zastúpený
správcom
Slovenským pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková 36 817 15 Bratislava,
vlastník
v podiele 2/16 za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.3. – Dispozície s majetkom – DDK SLOVAKIA - zámena
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zmenu nehnuteľnosti v k.ú.
Senica. Opäť sme na Železničnej ulici o parcelu vedľa. Je to komunikácia resp. pozemok,
o ktorý má mesto záujem, sa nachádza pod chodníkom a nekupovalo by ho, ale zamenilo by
ho s pozemkom, ktorý sa nachádza ďalej od komunikácie a s vlastníkom so spoločnosťou
DDK SLOVAKIA by nastala táto zámena s tým, že spoločnosť ešte v rámci vysporiadania
doplatí mestu Senica 2.304,00 € ako vysporiadanie k podielom. Má niekto záujem o diskusiu?
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí dňa 10.06.2020
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odporučila zameniť pozemky. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na
zasadnutí dňa 09.06.2020 odporučila zámenu predmetných pozemkov. MsR v Senici na
svojom zasadnutí dňa 11.06.2020 odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ v Senici. Má
ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje zámenu nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod
vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zámena bola schválená. Ďakujem.
Uznesenie č. 326:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti DDK SLOVAKIA, spol. s r.o., Železničná
363, 905 01 Senica, IČO 31 417 221:
pozemok CKN parc.č. 1726/8, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 193 m2,
pozemok CKN parc.č. 1726/22, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 322 m2
pozemok CKN parc.č. 1726/23, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 97 m2,
spolu vo výmere 612 m2 v kat. území Senica
za nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Senica:
pozemok CKN parc. č. 2601/20, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 740 m2 v kat. území
Senica.
Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite a rovnaký charakter ich
využitia, hodnota zamieňaných pozemkov je ocenená rovnako na jednotkovú cenu 18 €/m2 a
rozdiel 128 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností spoločnosť DDK SLOVAKIA, spol.
s r.o. uhradí mestu Senica s finančným doplatkom v celkovej sume 2 304 € v súlade s
ustanoveniami dohodnutými v zámennej zmluve.
b/ s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde
k usporiadaniu pozemkov na verejnom priestranstve - pod chodníkom ako súčasti miestnej
komunikácie vo vlastníctve 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. 12.4. – Dispozície s majetkom – Pavel Ďurina - zámena
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zámenu nehnuteľnosti v k.ú.
Senica. Jedná sa o rozsiahlu zámenu, ku ktorej bolo niekoľko diskusií a najprv poviem, že
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí dňa 10.06.2020 so
zámenou súhlasila, avšak navrhla nižšiu cenu za rezervu cintorína, ako je navrhovaná.
Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na zasadnutí dňa 09.06.2020
odporučila zámenu predmetných pozemkov. MsR odporučila návrh predložiť na schválenie
MsZ. Jedná sa o pozemky, ktoré zamieňa mesto Senica, by zamenilo s vlastníkom Pavlom
Ďurinom. Jedná sa o pozemok za bytovkou na Ulici Sv. Gorazda a následne 2 pásy po boku
tejto časti, to sú dva pásy, ktoré sa nachádzajú v poli a následne pravdepodobne by mohli byť
využité v rámci ďalšej výstavby. A zamenilo by sa to za časť rezervy cintorína, ktorá je
plánovaná vedľa cintorína, takže v tesnej blízkosti s tým, že v minulosti, už je to niekoľko
rokov, kedy vlastník týchto pozemkov mal záujem mestu predať tieto pozemky po
80,00 €/m2, potom následne prišlo k viacerým rokovaniam, ktoré boli zamietnuté, rôznym
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úpravám s tým, že ostatný rok, čo sa tejto veci intenzívne venujem, tak sme sa dopracovali
k tomuto návrhu, ktorý už bol akceptovaný aj zo strany vlastníka a našla sa takáto alternatíva
a to je asi k tomu ten základ. Keďže v minulosti sme mali záujem, resp. tento vlastník mal
záujem o prístup k týmto pozemkom, to je ten nasledujúci bod, ktorý budeme mať, avšak
tento mu bol v tom čase zamietnutý, že je nevyhnutné, aby sa to spojilo práve so zámenou
týchto pozemkov, aby mohlo prísť k nejakej úprave a povoleniu tohto vjazdu. Takže teraz sa
k tomu pristúpilo a je tu takáto možnosť. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Pán
poslanec Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pre širšie uvedenie pre
všetkých aj pre občanov, musím uviesť zopár faktov. O tomto pozemku o rezerve cintorína sa
intenzívne rokuje aj v pléne MsZ aj vo všetkých komisiách min. od roku 2016, kde prišlo
k návrhu od súčasného vlastníka pána Ďurinu, aby sme sa pokúsili nájsť nejakú zhodu a pri
všetkých rokovaniach, ktoré boli, tak základné východisko zo strany vtedajšieho
poslaneckého zboru, t.z. pred tými 4 alebo 5 rokmi bolo, aby sme riešili celú rezervu cintorína
ako celok. T.z. dnes sú tam známi dvaja vlastníci, jeden z nich je pán Ďurina, druhý je cirkev.
A aby nebol zvýhodňovaný ani jeden z tých vlastníkov, ktorí sú zvýhodnení a poškodení
zároveň. T.z. tou rezervou cintorína, ktorá je zákonná, tak máme riešiť obidvoch. Taký bol
úzus, z toho sa malo vychádzať. Predchádzajúci primátor žiaľ nedokázal nájsť nejaké riešenie,
ktoré by bolo schodné pre obe strany. Čiže to je základ toho všetkého. Dnes je predložený len
návrh, aby sme riešili pána Ďurinu. Ja by som sa chcel pána primátora opýtať, že či ste
oslovovali aj cirkev, ak áno, kedy a aké je ich stanovisko?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Cirkev sme oslovili začiatkom júna tohto
roku, zatiaľ stanovisko nemáme s tým, že čakáme, že akým spôsobom budú reagovať.
Všeobecne je známa informácia, že cirkev momentálne nemá záujem pozemky predávať, ale
oslovili sme cirkev a čakáme na ich reakciu, ktorá zatiaľ neprišla.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Prechádzam k tomu, že kde ja vidím rozpory
v tomto návrhu. A to je najmä stanovenie ceny za pozemok pána Ďurinu, kde boli rôzne ceny
v minulosti. Dnes je tam cena presne podľa znaleckého posudku 31,93 €/m2. Ako som si
pozeral zápisnicu z 10.06. Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, tak tam je
jasné stanovisko, že táto cena je pre nich privysoká. Ak som sa rozprával ďalej s členmi
komisie, tak dokonca oni vidia tú cenu, že sa blíži až k limitnej základnej cene pre pozemky
v Senici, t.z. k 10,00 eurám, ale tu by som chcel upozorniť na to, čo ste nám vy povedali, pán
primátor, keď sme sa pred dvomi týždňami rozprávali o tomto, o tejto celej rozsiahlej zámene
a to je ten fakt, že podľa informácií, ktoré vy ste nám podali, tak my nepotrebujeme riešiť
cintorín a rezervu a rozšírenie cintorína min. na 30 – 50 rokov, prípadne ešte neskôr
vzhľadom na to, že sa mení prístup ľudí k tomu, akým spôsobom sa starajú o svojich
pozostalých, veľmi sa preferuje žeh a podobné veci. Takže tá rezerva cintorína je pre nás
z hľadiska využitia 30 – 50 rokov možno neskôr. Z tohto pohľadu je cena 32,00 € bez
7 centov neúmerne vysoká. My ten pozemok nevyužijeme 30 alebo 50 rokov. Aspoň teda pre
tých, ktorým niečo hovorí, aká je hodnota toho pozemku, tak čistá súčasná hodnota, ak ho
využijeme po 30 rokoch je 58,00 € a ak ho využijeme po 50 rokov, tak je to 86,00 €, to len
taký termínus technikus, keď sa niekto bude chcieť s tým zabávať. Čiže my ten pozemok
nijako nevyužijeme, napriek tomu máme návrh na to, aby sme ho zamenili. Z tohto pohľadu
sa mi tá výmena javí ako nedobrá. A potom je tu ďalšia vec a to je vlastne, čo my mu
ponúkame na výmenu ako mesto Senica. Keby ste boli takí láskaví a dáte tam snímku z mapy
časti Sotina. My tam máme teda ten pozemok, ktorý dávame, ten veľký obdĺžnik, ten, na
ktorý ukazujete a tam máme takmer 5 900 m2 a my dávame ten pozemok za 35,00 €. A aby
sme si uvedomili, že toto sú pozemky, ktoré sú pripravené už na výstavbu. My máme dosť
dovedenú našu mestskú komunikáciu práve na pätu toho pozemku, t.z. máme tam prístup,
máme všetky inžinierske siete, sme pripravení kedykoľvek stavať. A z pohľadu toho, že
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minulý rok sme sa vyjadrili, toto zastupiteľstvo, snahu, že odkúpime hneď susednú parcelu,
na ktorej sme mali stavať ďalšie bytové domy, sa mi javí táto výmena ako nie celkom
premyslená. Lebo ak minulý rok prejavilo zastupiteľstvo vôľu, že chceme susednú parcelu, na
ktorej budeme stavať bytové domy zo štátneho fondu rozvoja bývania, príde mi zlé riešenie,
že ideme predávať alebo zamieňať teraz to, čo už máme pripravené a to, čo by sme
potenciálne kúpili, tak to si nechávame. A z toho všetkého, čo som povedal, vzhľadom na
nevyužiteľnosť toho pozemku, vzhľadom na to, že tá cena, ktorá je tam navrhnutá od
súčasného vlastníka pána Ďurinu, je teda sporná podľa Komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a rozvoj, mne sa javí táto výmena ako neefektívna a nehospodárna a v konečnom
dôsledku sa zníži majetok mesta. A preto budem hlasovať proti nej. Nevidím v tom žiadny
zmysel pre rozvoj nášho mesta. Problém je tam ešte samozrejme aj s tým, že ak vy rokujete
rok s pánom Ďurinom o výmenách, tak nerozumiem, prečo v júni tohto roka oslovujete ešte
druhého vlastníka, keď ste tu sedeli s nami predchádzajúce 4 roky a viete, že aby sme robili
transparentne a zmysluplne, tak máte oslovovať obidvoch vlastníkov, o ktorých ide. Ďakujem
pekne, to je moje stanovisko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: K tomu skúsim veľmi krátko, aby pán
Čonka sa mohol dostať ešte k tomu. Všeobecne je známy postoj cirkvi, ale oslovili sme ich
a dobre viete, že ten postoj je negatívny v rámci všetkých smerov a viacerí vlastníci, čo sa
týka aj tejto lokality, ich oslovovali so zamietavým stanoviskom. Čo sa týka rezervy cintorína,
áno, je možné, že to teraz nevyužijeme, len teraz je tá možnosť, kedy vieme to riešiť
systémom, že budeme mať tento pozemok. Inak za záber pozemku, stále si pán Ďurina môže
pýtať určitým spôsobom nájomné, ktoré by sme mu mali platiť a celú dobu platiť s tým, že to
máme v územnom pláne a pre neho je to nevyužiteľné v tomto smere úplne, pozemok. A čo
sa týka keď tam dáme opäť tú mapku tej Sotinej, tak len aby sme si to povedali po pravde,
ako to je, ten ľavý pozemok červený, ktorý tam je, áno, ten je na výmenu a pravý pozemok
toho od neho, ten veľký, ktorý sme minulý rok si dali na návrh na schválenie, tak máme
záujem využiť. Teraz si povedzme, že pozemok, ktorý my ten červený ideme predávať, tak
máme záujem ho predať za 35,73 €. Avšak ten vpravo pozemok máme možnosť kúpiť za
25,00 €. Takže teraz si nahlas povieme, že možno aj vďaka vášmu vystúpeniu možno niekto
bude chcieť prerokovať a zmeniť tú cenu a pre mesto Senica ste práve urobili to, že cena bude
o 10 alebo 11 eur vyššie, na nejakých 8 000 m2, takže sa bavíme o mínus 88-tisíc pre mesto
Senica, momentálne týmto vystúpením. Takže toto je jednou z tých možností, ktoré sme
momentálne možno dosiahli. Stratu pre mesto Senica v takejto výške. Takže toto je tá vec,
ktorú tu máme, ktorú sme tu mali rozbehnutú a riešili sme ju. A teraz si tu zbytočne
podkopávame veci, ktoré mohli byť v prospech mesta Senica. Faktická, páči sa.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Pán primátor, strácate kontrolu nad sebou. Celkom
nerozumiem tomu, čo rozprávate. Pred dvomi týždňami sme sa jasne uzniesli, všetci poslanci,
ktorí sme tam boli, že táto výmena nie je dobrá. Vy ju teraz pretláčate. Ja nechápem z akého
dôvodu. To je jedna vec. Druhá vec, ja som nevidel žiadny papier od cirkevnej obrody, že
chce niečo predať alebo nechce niečo predať. Rok rokujete s vlastníkom. Rok ste mohli
rokovať aj s cirkevným úradom. A to je všetko, nechcem byť už osobný, nemá to význam.
Dobre? Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som nepovedal, vôbec to
nepretláčam. Dokonca poviem, že ja som bol ten zástanca, ktorý tvrdí, že nepotrebujeme túto
zámenu. Ale na druhú stranu aj z komisií jednotliví ľudia mi vysvetlili, že zase z dlhodobého
hľadiska je to pre nás výhodnejšie. Vôbec táto zámena, pokiaľ neprebehne, tak mesto Senica
do budúcna bude musieť asi odkúpiť túto časť. Ja som to vnímal tak, že aj keby sa zmenila
situácia a nepotrebovali by sme túto časť pozemku, tak je tam možnosť vybudovať možno
ďalšie zázemie pre nejakú pohrebnú službu alebo niečo iného ako ďalší vstup, ale je podľa
mňa veľmi výhodné momentálne riešiť tieto pozemky. Aj keď ja by som bol tiež rád, keby tie
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pozemky boli po 3,00 eurá a zamieňali by sa v tejto hodnote. To, že to pán Ďurina tak nechce,
to už ja neovplyvním. Takže ja som to sám povedal, že ja by som bol veľmi rád, keby tie
pozemky boli výrazne lacnejšie a naše výrazne drahšie. To sa nestalo a to je celé. Ako pokiaľ
nie je vôľa na zámenu, ja si myslím, že v poriadku. Len bola tu vôľa, ktorá tu bola
prezentovaná pred tými 4 rokmi, že je potrebné aspoň nejakým spôsobom to začať riešiť.
Riešenie tu je, ja nehovorím, že je najlepšie na svete, že by nemohlo byť výrazne lepšie. Ja
som vás, aj všetkých, ktorí ste tam boli, vyzval, ak ste lepší a viete to dohodnúť lepšie, budem
rád, ak v tom pomôžete. Áno? Od vás som túto aktivitu nezaznamenal, že by ste dokázali
nejakým iným spôsobom pomôcť. Takže tiež je to taká forma, že áno, niekto niečo robí a dá
sa to lepšie. Pokiaľ viete to zabezpečiť lepšie, budem veľmi rád. Len ja už som sa na lepšiu
cenu proste nedostal. Nerokoval som sám, bol tam aj vedúci výstavby, bola tam aj vedúca
majetko-právneho oddelenia, boli sme tam viacerí, ktorí sme mali túto snahu realizovať sa. To
nebolo o tom, že ja sa niekde s niekým stretnem a ideme, ale on si prišiel zase s právnikom,
oni si to zase riešili po svojej línii, takže tie rokovania neboli ani jednoduché, ani krátke, ani
o tom, že sa niekde stretne niekto medzi 4 očami, ale boli to mnohé rokovania, ktoré
prechádzali. Je pravda, že v najbližšej dobe by sme to potrebovať nemuseli. Áno. Ja verím
tomu, že taká situácia nenastane, že by sme extrémne rýchlo naplnili cintorín a že to budeme
potrebovať v priebehu 10 rokov, avšak môžem povedať len k tomu toľko, že na konci
minulého roka všetky návrhy od pána Ďurinu na zámenu boli stiahnuté a nemal záujem
čokoľvek zmeniť, resp. zamieňať. On povedal, že už s mestom Senica nemá záujem o žiadnu
zámenu a bola to opäť iniciatíva z mesta, aby k nejakej zámene prišlo. Aby sme mali to, čo
bolo navrhnuté, že treba riešiť zámenu, aby sme to dokázali dosiahnuť. Ale to, že keď zámena
dnes neprejde, myslím si, že bez problémov to aj pán Ďurina zvládne. Bez problémov to
zvládne aj mesto Senica, len to počká na niekoho iného, kto ten problém bude musieť možno
vyriešiť za 20 rokov alebo 30 rokov, kedy neviem, aká cena toho pozemku bude. To nevie asi
nikto. Keby to vedel, tak sa podľa toho každý zariadi. Takže to je asi k tomu celé. Pán
poslanec Čonka.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ja by som k tomu iba tak v krátkosti prezentoval
stanovisko našej komisie. Čiže toto je problém, ktorý tu nastal už dávno predtým, keď som tu
bol ja, i keď tu bol pán primátor. Ten problém sa dlhodobo neriešil, iba sa odkladal, presúval.
Všetci sme si vedomí toho, že ten problém sa vyriešiť musí. Jedna z možností by bola taká, že
by sme ho tlačili pred sebou. Pán Ďurina by čakal na nové zloženie vedenia mesta, na nové
zloženie poslaneckého zboru, alebo možnosť druhá je taká, že to nejak vyriešime nejakým
takým najoptimálnejším, najkompromisnejším spôsobom. Po tých všetkých všelijakých
nejakých návrhoch, ktoré prichádzali aj zo strany mesta aj zo strany pána Ďurinu, my sme
usúdili na stavebnej komisii, že tento návrh je priechodný. Že tento návrh je korektný. Iba ako
opakujem, ako už aj pán primátor spomenul k stanovisku našej komisie, že tá cena tých
pozemkov, teda resp. tá cena tej rezervy cintorína z nášho pohľadu je vysoká. Bohužiaľ iná
dohoda sa vyrokovať nepodarila, berieme na vedomie, ale každopádne my túto zámenu
odporúčame. To je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má ešte niekto iný návrh, záujem
o diskusiu? Je to zámena, ktorá je rozsiahla, ktorú dokážeme si pripraviť alebo ktorou si
dokážeme pripraviť pozemky do budúcna na cintorín s tým, že vždy sa dá potom následne
keď tak predať, lebo je zase v rukách MsZ, t.z. vo vašich rukách, aká zmena územného plánu
nastane. Ak to nebude vyhovujúce napr. nebude výhodné pre cintorín, je tam možnosť a práve
túto jedinú možnosť má MsZ o zmenu užívania tohto pozemku, teda zmenu územného plánu,
kde tie pozemky budú môcť byť využité keď tak na iný účel. Takže to je tá ďalšia možnosť.
Ale v prípade, že nie je záujem, samozrejme, je táto možnosť to ponechať v tomto režime. Ja
poviem, že z posledného rokovania, ktoré ešte bolo dokonca aj v deň MsR, kde sme sa snažili
pána Ďurinu presvedčiť na zníženie ceny, tak toto z jeho strany akceptované nebolo a povedal
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sám, že jemu na tom toľko nezáleží. Ak je záujem o zámenu, v poriadku, ak o zámenu záujem
nie je, že tiež to bude rešpektovať a bude si to riešiť ďalej. Takže nie je tam z jeho strany
nejaký enormný tlak. On mal záujem o iné pozemky, t.j. vedľa sociálnej poisťovne, ktoré sme
mu povedali, že tie k dispozícii nie sú, že tie sú určené za iným účelom pre mesto Senica.
Takže on pôvodne mal záujem úplne o iné pozemky a teda toto je len už kompromisné
riešenie aj pre neho aj pre nás a že teda on už ustupovať nemieni ani o tisíc euro. My sme sa
ho snažili ešte v deň MsR presvedčiť na nižšiu cenu, to už bolo po odporúčaní stavebnej
komisie. To sa nám nepodarilo. Takže preto som vás žiadal, že kto máte záujem a viete v tom
pomôcť, tak budem rád. Takže to je celé z mojej strany. Má ešte niekto záujem o diskusiu?
Nie je záujem. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zámenu nehnuteľností podľa
predloženého návrhu a schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený. Ďakujem.
Uznesenie č. 327:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Pavla Ďurinu, bytom 696 65 Petrov 448, Česká republika:
- novozameraný pozemok CKN parc.č. 588/308, druh pozemku orná pôda vo výmere 7461
m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-061/2019 na oddelenie pozemku p.č. 588/308
odčlenením časti z pozemku CKN parc. č. 588/95, druh pozemku orná pôda
vo výmere 39 051 m2 v kat. území Senica,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Senica :
- novozameraný pozemok CKN parc.č. 3472/107, druh pozemku orná pôda vo výmere
840 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-060/2019 na oddelenie pozemku p.č.
3472/107 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 392, druh pozemku orná pôda vo výmere
1870 m2 v kat. území Senica,
- novozameraný pozemok CKN parc.č. 3472/104, druh pozemku orná pôda vo výmere 1268
m2, ktorý vznikol na základe GP č. 44/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/104 odčlenením
časti z pozemku EKN parc. č. 399, druh pozemku orná pôda vo výmere 3129 m2 v kat. území
Senica,
-pozemok CKN parc.č. 3472/71, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5889 m2
v kat. území Senica.
Pre účely stanovenia hodnoty zamieňaných pozemkov sa účastníci zámennej zmluvy dohodli
na ocenení pozemkov jednotkovými cenami, vyplývajúcimi zo znaleckých posudkov,
zabezpečených účastníkmi zámennej zmluvy.
Hodnota novozameraného pozemku CKN parc. č. 588/308 je 31,93 €/m2,
hodnota novozameraných pozemkov CKN parc. č. 3472/107 a parc.č. 3472/104 je 35,73 €/m2,
hodnota pozemku CKN parc. č. 3472/71 je 35,73 €/m2.
Finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností v sume 47 503 € uhradí Pavel Ďurina
mestu Senica v súlade s podmienkami dohodnutými v zámennej zmluve.
b) s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, tvoriaceho územným plánom mesta Senica časť
rezervy cintorína na Brezovej ulici v Senici v prospech mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21

proti:2
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.5. – Dispozície s majetkom – Pavel Ďurina - nájom
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Toto je bod, ktorým sme sa už dotkli
v predchádzajúcom bode, a to je záujem o viac pozemkov, na ktoré je vydané územné
rozhodnutie, ktorý v podstate je tu už tie 4 roky a je to vjazd k danej parcele a je to tesne nad
rezervou cintorína, ktorá je v územnom pláne. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu na svojom zasadnutí dňa 10.06.2020 podmienila schválenie nájomnej zmluvy
schválením zámennej zmluvy predmetom, ktorej má byť nadobudnutie pozemku v rezerve
cintorína. T.z. Komisia pre výstavbu podmienila toto schválenie jedine, ak bude schválená tá
zámena, ktorú sme schválili v predchádzajúcom kole. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb na zasadnutí dňa 09.06.2020 odporučila nájom predmetnej časti pozemku
a MsR na svojom zasadnutí odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. Takže
nachádzame sa ako je čerpacia stanica Slovnaft, kde by mal byť vjazd na pozemky. Takže má
niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem o diskusiu. Dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje nájom časti spolu vo výmere 239 m2 pozemku reg. EKN,
parc. 543 podľa predloženého návrhu a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 328:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom častí spolu vo výmere 239 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zast. plocha
a nádvorie vo výmere 3625 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 26/2017 ako novovytvorený
pozemok CKN
parc. č. 594/9, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 201 m2 a novovytvorený
pozemok CKN parc.č. 594/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 v kat.
území Senica žiadateľovi: Pavel Ďurina, bytom 696 65 Petrov 448, Česká republika na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou na účely vybudovania odbočovacieho pruhu
z cesty I/51 za cenu:
1,50 €/ m2/ rok.
Podmienkou realizácie tejto stavby je zachovanie podmienok na výstavbu plánovanej
cyklotrasy zo strany mesta.
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:
Na pozemkoch žiadateľ vybuduje stavebný objekt odbočovací pruh z cesty I/51, ktorý bude
slúžiť na napojenie novej lokality určenej na bývanie a v budúcnosti by mal byť súčasťou
plánovaného prepojenia cesty I/51 z Vajanského ulice s ulicou SNP. Predmetný objekt bude
slúžiť potrebám verejnosti. V konaní o povolenie tejto komunikácie je potrebné zo strany
žiadateľa preukázať vzťah k dotknutému pozemku a týmto vzťahom je aj nájomný vzťah.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.6. – Dispozície s majetkom – Kováčová Ľubomíra - nájom
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na nájom časti pozemku reg. CKN,
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parc. č. 1463/1, v k.ú. Senica. Nachádzame sa na Hviezdoslavovej ulici vo dvore bytového
domu, kde je postavená garáž, pod ktorou mesto vlastní pozemok. Prišlo k prevodu bytu
a s tým zároveň aj tejto garáže, ktorá sa v tom bytovom dome nachádza a teda nový vlastník si
požiadal o prenájom pozemku. Má niekto návrh alebo záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Neevidujem záujem. Dávam návrh, MsZ v Senici schvaľuje nájom časti vo výmere 15 m2
podľa predloženého návrhu a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 329:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom časti vo výmere 15 m2 pozemku CKN parc.č. 1463/1, druh pozemku zast. plocha
a nádvorie vo výmere 1047 m2 v kat. území Senica za účelom užívania garáže žiadateľke:
Ľubomíra Kováčová, Hviezdoslavova 322/49, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou za cenu:
1,50 €/ 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:
Žiadateľka nadobudla kúpnou zmluvou do vlastníctva plechovú garáž, ktorú doterajší vlastník
a nájomca pozemku umiestnil so súhlasom mesta na predmetnom pozemku. Pozemok v
súčasnosti mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh a kontinuita 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:1

zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 12.7. – Dispozície s majetkom – T.N. INVESTMENTS nájom
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na nájom časti pozemku reg. CKN,
parc. č. 970 v k.ú. Senica. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom
zasadnutí dňa 10.06.2020 prenájom odporučila. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb na zasadnutí dňa 09.06.2020 odporučila prenájom pozemku a MsR
odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ v Senici. Nachádzame sa na Robotníckej ulici,
t.j. v časti ako je MŠ. Riaditeľka elokovaného pracoviska MŠ vyjadrila súhlas s uvedeným
návrhom a uvítala ho s odôvodnením, že v tejto časti pozemku sa nachádza vodovodná šachta
patriaca k bytovému domu a nie k elokovanému pracovisku. Keď sa rieši havária, prípadná
oprava a iné práce súvisiace so šachtou, musí sa rozobrať časť oplotenia, aby sa k časti dostala
potrebná technika. Týmto sa oplotenie znehodnocuje, je poškodené a je tam neporiadok.
Takže nakoľko sa predná časť pozemku vôbec nevyužíva na hry s deťmi a iné aktivity,
súhlasí s tým, aby tento priestor bol využitý na výstavbu parkoviska, čo určite privítajú aj
obyvatelia ulice a rodičia detí maloletých MŠ. Jedná sa o rozšírenie parkoviska s tým, že na
základe tohto bude môcť byť dokončený už dlhodobo rozostavaný bytový dom Fontána, ktorý
na Robotníckej ulici je od roku 2009 rozostavaný a môže prísť k jeho dokončeniu s tým, že
tento pozemok sa prenajíma a následne nájomca na ňom vybuduje parkovacie plochy, ktoré
má záujem odovzdať do správy mesta a bude tam parkovanie na známku, t.z. 20-eurovú alebo
80-eurovú pre mimo mestských. Takže nebude to vyhradené parkovisko len pre tých nových
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ľudí, ktorí bývajú v danom byte, resp. bytovom dome, ale budú to môcť využívať aj vlastníci
bytov, ktorí tam už dlhodobo bývajú. Toto je systém, ktorý momentálne rokujeme aj
s ostatnými novými záujemcami o vybudovanie parkovacích plôch na mestských pozemkoch,
aby sa vrátili do správy mesta, ktoré sa bude o ne starať a následne teda budú zaradené do
bežného parkovacieho systému mesta Senica. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Tie zábery sú tam trošku nešťastné. Som upozorňoval na to, že
asi by bolo lepšie spraviť nejaký iný záber, aby poslanci videli, aj občania, ako to v podstate
je naplánované. To vybudovanie tých parkovísk tam má logiku, sú tam dva vzrastlé stromy,
ktoré by tam mali zostať. Inak sú tam nejaké myslím tuje v strede. Ale stále si myslím, že ten
investor, ktorý to tam chce vybudovať a tým vlastne si zachrániť tú svoju stavbu, začína od
konca. Stále sa na tej stavbe, na tej Fontáne, nič nedeje. Tam skapal pes. I keď je jasné, že tie
parkoviská tam budú vhodné aj pre tých občanov, ktorí tam bývajú a myslím, že budú skôr
využívané ako samostatný pre ten bytový komplex. Ale myslím si, že to má logiku to
parkovanie a ja budem hlasovať určite ZA.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pani poslankyňa Krištofová.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja som sa vlastne chcela len opýtať, že či tam tie
dva stromy zostanú. Ten prvý a myslím, že ešte jeden posledný, to je taká lieska. A druhá vec,
že či sa dá tomu investorovi veriť, že keď ten dom už toľko stojí, či tam skutočne niečo aj
postaví, lebo už pomaly je to skoro 10 rokov a my mu prenajmeme pozemok a bude potom
pozemok prenajatý a nebudeme tam môcť my nič urobiť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak robíme zmluvy systémom, že vieme
od nich aj ich vypovedať, prípadne odstúpiť a bod 2, nepredávame ho, prenajímame ho. T.z.
ak nebude realizovať to, ako je plánované a to, čo nám predložil, tak ako si to my vieme aj
v zmluvných vzťahoch ošetriť, tak samozrejme vieme urobiť k tomu kroky. Ja som sa taktiež
pýtal. Budem reagovať na pána poslanca Huttu, že akým spôsobom, že nech začnú robiť
a následne môžeme riešiť parkovanie. Tak oni práve sa boja toho parkovania, pretože bez
parkovania napriek tomu, že by to celé dokončili, tak to nedokážu skolaudovať a nikto to
nemôže užívať. Takže oni sa boja toho, aby potom našli to riešenie, keď budú mať to riešenie,
prisľúbili, že začnú v podstate s realizáciou a dokončením danej stavby. V prípade, že nie,
vieme to ukončiť, vieme zmluvu odstúpiť. Poviem príklad z minulosti. Keď sme prenajali
pozemok na výstavbu parkoviska dvom spoločnostiam. Ani jedna z týchto parkovisko
nevybudovala, obidve zmluvy už sú ukončené, keďže nebudovali parkovisko, ostala tam
zelená plocha. Sú zase plne k dispozícii mestu Senica, keďže ono prišlo aj k prevodom týchto
nehnuteľností, takže nebol dôvod, aby tieto zmluvy pokračovali ďalej. A boli tu teraz noví
vlastníci, zrovna od tejto spoločnosti Rofin, bavíme sa o budove bývalého Záhoráku, ktorí by
mali záujem to zrekonštruovať na byty a teda budú k tomu potrebovať parkoviská. Taktiež
sme sa bavili o tomto istom režime, že nemajú problém vybudovať parkovacie miesta, ktoré
by odovzdali na mestských pozemkoch, ktoré vybudujú, tak odovzdajú mestu. Tie, ktoré
vybudujú na svojich pozemkoch, tak si nechajú pre seba. Takže ideme týmto systémom ďalej,
aby tie parkoviská, ktoré budú vznikať, aby ich mohlo využívať maximálny počet ľudí, aby
boli efektívne využívané, t.z. aby boli obrátkové, keď je niekto v práci, druhý tam parkuje,
potom ide do práce, zase sa vráti. Takže aby maximálne využitie bolo, aby sme nemali len
záber zelene, ale aj teda efektívne využívanie plôch, ktoré sa budujú alebo ktoré už máme.
Takže tlačíme tento systém v podstate ďalej, resp. presviedčame ostatných, že nemusia sa
potom starať, nemusia robiť zimnú údržbu a ostatné veci, ale za to my máme záujem to
prevziať a mať to v systéme 20-eurovej alebo bežnej známky, či je to sms alebo známka.
Takže pokiaľ by prišlo k niečomu, tak ako sme to v iných prípadoch spravili, proste ukončíme
zmluvný vzťah a budú musieť hľadať ďalšie iné riešenie, takže to je tá odpoveď. Má ešte
niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici
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schvaľuje nájom časti vo výmere 180 m2 podľa predloženého návrhu a schvaľuje nájom
nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 330:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom časti vo výmere 180 m2 pozemku CKN parc.č. 970, druh pozemku zast. plocha
a nádvorie vo výmere 5228 m2 v kat. území Senica za účelom vybudovania parkovacích miest
pre bytový dom „Fontána“ spoločnosti: T.N.INVESTMENTS s.r.o., Hviezdoslavovo námestie
7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 222 529 na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 1,50€/ m2/ rok.
Špecifické podmienky zmluvného vzťahu:
Nájomca ponúkne uvedené parkovacie miesta mestu a v nájomnej zmluve bude obsiahnutá
zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej nájomca po skolaudovaní parkovacích miest
tieto bezodplatne prevedie do vlastníctva mesta, ktoré ich následne zaradí do systému
dočasného parkovania vozidiel pre potreby verejnosti.
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:
Spoločnosť realizuje dostavbu bytového domu „Fontána“ na pozemku reg. CKN parc.č.
669/100 na Robotníckej ulici v Senici. Vzhľadom na stupeň rozostavanosti bytového domu
mesto podporuje zámer jeho dostavby. V rámci dostavby je nevyhnutné vybudovať príslušný
počet parkovacích miest prislúchajúcich k bytovému domu. Predmetná časť pozemku nie je
využívaná pre potreby elokovaného pracoviska Materskej školy ul. L. Novomeského 1209/2,
Senica, ktoré využíva zadný dvor. Nové parkovacie miesta naviažu na existujúce parkovisko a
súčasťou stavby parkoviska bude aj nový chodník.
c/ s c h v a ľ u j e
odňatie časti vo výmere 180 m2 pozemku CKN parc. č. 970, druh pozemku zast. plocha
a nádvorie vo výmere 5228 m2, ktorá bude predmetom nájmu zo správy subjektu Materská
škola ul. L. Novomeského 1209/2, 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. 12.8. – Dispozície s majetkom – Hílek a spol. a.s. – vecné
bremeno
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecných bremien na pozemkoch parcely reg. CKN, parc. č. 14105/76, 14105/91, 14105/187 –
193 v k.ú. Senica. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí
dňa 10.06.2020 odporučila uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien. Komisia pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí odporučila uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecných bremien. MsR v Senici na svojom zasadnutí odporúča návrh
predložiť na schválenie MsZ v Senici. Jedná sa o prístupy a o vyňatia potom následne aj
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pozemkov, aby mohol byť realizovaný prístup na tieto pozemky a následne teda výstavba. Má
niekto záujem? Nachádzame sa v priemyselnom parku a tak ako pre iných aj v ďalšom kole,
čo budeme dávať, zriaďujeme cez náš pozemok, ktorý je tam ponechaný práve kvôli
inžinierskym sieťam, tak poskytujeme prístupy, tak ako všetkým ostatným predtým. Má
niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh. MsZ v Senici
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch reg. CKN podľa
predloženého návrhu a zriaďuje vecné bremená aj in persona na pozemkoch podľa
predloženého návrhu. Schvaľuje geometrický plán č. 7/20 podľa predloženého návrhu a vecné
bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú za jednorazovú odmenu podľa predloženého návrhu.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zriadenie bremien bolo schválené.
Uznesenie č. 331:
MsZ v Senici
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch CKN:
p.č.14105/187, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 275 m2,
p.č.14105/188 druh pozemku orná pôda vo výmere 41 m2,
p.č.14105/190, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 32 m2,
p.č.14105/191, druh pozemku orná pôda vo výmere 2 m2,
p.č.14105/189, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 582 m2,
p.č.14105/91, druh pozemku orná pôda vo výmere 223 m2,
p.č.14105/192, druh pozemku orná pôda vo výmere 1 m2,
p.č.14105/193, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1857 m2,
p.č.14105/76, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 141 m2 v kat. území Senica
nasledovne :
A) Zriaďuje sa vecné bremeno „in rem“ na pozemkoch CKN p.č.14105/187 ostatná plocha
vo výmere 275 m2, p.č.14105/188 orná pôda vo výmere 41 m2, p.č.14105/190 ostatná plocha
vo výmere 32 m2 a p.č.14105/191 orná pôda vo výmere 2 m2 v prospech spoločnosti HÍLEK
a spol., a.s. so sídlom Vajanského 24, Senica, IČO 36239542 a každého ďalšieho vlastníka
pozemkov CKN p.č. 14105/79 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3094 m2, p.č. 14105/67
ostatná plocha vo výmere 2803 m2 a p.č. 14105/66 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
14 223 m2 v kat. území Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov
strpieť :
A1) právo prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami cez pozemky parc.č.14105/187 a 14105/188, trvalé zriadenie prístupovej
a výjazdovej komunikácie na nich a právo jej údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie,
A2) právo prechodu peši cez pozemky parc. č.14105/190 a 14105/191, trvalé zriadenie
chodníka pre peších a právo jeho údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie.
Z vecného bremena sú v rovnakom rozsahu oprávnení obchodní partneri, zákazníci a
návštevníci oprávneného.
B) Zriaďuje sa vecné bremeno „in personam“ na pozemkoch p.č.14105/189 ostatná plocha
vo výmere 582 m2, p.č.14105/91 orná pôda vo výmere 223 m2, p.č.14105/192 orná pôda vo
výmere 1 m2, p.č.14105/193 ostatná plocha vo výmere 1857 m2, p.č.14105/76 ostatná plocha
vo výmere 141 m2 v prospech správcov jednotlivých inžinierskych sietí, ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť:
B1) zriadenie a trvalé uloženie prípojky STL plynovodu v rozsahu vyznačenom ako diel 1
vo výmere 3 m2 a diel 2 vo výmere 1m2 v GP č.7/2020 a vstup na pozemky parc. č.
14105/189 a 14105/91 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy,
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rekonštrukcie a odstránenia prípojky STL plynovodu,
B2) zriadenie a trvalé uloženie prípojky vodovodu v rozsahu vyznačenom ako diel 3 vo
výmere 4 m2 a diel 4 vo výmere 1m2 v GP č.7/2020 a vstup na pozemky parc.č.
14105/193 a 14105/192 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy,
rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu,
B3) zriadenie a trvalé uloženie prípojky dažďovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom
ako diel 5 vo výmere 7 m2 a diel 6 vo výmere 1m2 v GP č.7/2020 a vstup na pozemky
parc.č. 14105/193 a 14105/76 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby,
opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky dažďovej kanalizácie,
B4) zriadenie a trvalé uloženie prípojky splaškovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom
ako diel 7 vo výmere 21 m2 a diel 8 vo výmere 1m2 v GP č.7/2020 a vstup na pozemky
parc.č. 14105/193 a 14105/76 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby,
opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky splaškovej kanalizácie.
C) Geometrický plán č.7/2020 na oddelenie pozemku p.č.14105/187-193, priznanie práva
uloženia inž. sietí p.č.14105/76,14105/91,14105/189,14105/192-193, priznanie práva prechodu
a prejazdu cez pozemok p.č.14105/187-188,14105/190-191 bol vyhotovený žiadateľom dňa
27.05.2020.
Pozemky parc. č.14105/189, 14105/190, 14105/193 sú novozamerané pozemky, ktoré vznikli
na základe GP č. 7/2020 odčlenením z pozemku CKN parc.č. 14105/68, ostatná plocha vo
výmere 6406 m2.
Pozemok parc.č. 14105/187 je novozameraný pozemok, ktorý vnikol na základe GP č. 7/2020
spojením častí, odčlenených z pozemku CKN parc.č.14105/68 a parc. č. 14105/69, zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 10033 m2.
Pozemky parc. č.14105/188, 14105/191 a 14105/192 sú novozamerané pozemky, ktoré vznikli
na základe GP č. 7/2020 odčlenením z pozemku CKN parc.č. 14105/91, orná pôda vo výmere
267 m2.
D) Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za
každý aj začatý 1m2 inžinierskych sietí t.j. za rozsah 389 m2 vecných bremien je jednorazová
odplata 5835 €.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.9. – Dispozície s majetkom – REHUŠ, s.r.o. – vecné
bremeno
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena na pozemku reg. CKN, parc. č. 1665/74 v k.ú. Senica. Komisia pre
výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučila uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na
zasadnutí odporučila uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena a MsR na svojom
zasadnutí odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. Opäť sme v priemyselnom parku,
v trošku inom mieste, kde opäť je záujem o vjazd do areálu. Má niekto záujem o diskusiu?
Nie je záujem o diskusiu. Predkladám návrh. MsZ v Senici schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 332:
MsZ v Senici
schvaľuje
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uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech: REHUŠ s.r.o.,
Železničná 1524, 905 01 Senica, IČO: 45 249 113 a každého ďalšieho vlastníka pozemku CKN
parc.č. 1665/5 vo výmere 24 974 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica, ktoré
spočíva v povinnosti vlastníka novozameraného pozemku CKN p.č.1665/74, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 26/2020
na zameranie prístupovej komunikácie p.č.1665/74 a oddelenie pozemku p.č. 1665/75
odčlenením častí z pozemkov CKN parc.č. 1665/40 a parc. č. 1665/54 v kat. území Senica
strpieť:
- právo prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami cez
pozemok CKN parc.č.1665/74, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
226 m2. Z vecného bremena sú v rovnakom rozsahu oprávnení obchodní partneri a návštevníci
oprávneného.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj
začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12.10 – Dispozície s majetkom – ZŠ s MŠ - zaradenie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ
s MŠ na Mudrochovej ulici, Senica s tým, že ide o modernizáciu odborných učební v ZŠ
s MŠ. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb odporučila zaradenie
majetku do správy. MsR odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ v Senici. Má niekto
záujem o diskusiu? Neevidujem záujem. Predkladám návrh. MsZ v Senici schvaľuje zverenie
majetku, modernizácia odborných učební podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Zverenie sme schválili.
Uznesenie č. 333:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku „Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica“
v celkovej hodnote 41.439,82 € do správy subjektu: Základná škola s materskou školou,
J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13. – Návrh sobášnych dní na rok 2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu návrh sobášnych dní. Má niekto
záujem o nejakú zmenu alebo diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem. Predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje návrh na určenie sobášnych dní na rok 2021.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 334:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Verím, že sa k tomu ešte dostaneme
a budeme ho upravovať v čase, keď budeme rozoberať, že kedy budú sobášne dni nielen tu na
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MsÚ, ale aj v Sokolovni, aby sme poskytli občanom aj inú alternatívu. Takže verím tomu, že
ešte sa k tomuto bodu vrátime a budeme tu riešiť aj takéto príjemné veci.

Bod č. 14.1. – Komisia pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti - zmena
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu návrh na zmenu. A to, vzdala sa
členstva pani PhDr. Jarmila Čajková, CSc v Komisii pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a Okresným súdom Senica bola navrhnutá pani Mgr. Andrea
Kačabová ako nová členka tejto komisie. Takže má niekto nejaké návrhy na zmeny? Ak nie,
tak budeme hlasovať dvakrát. Raz zoberieme na vedomie vzdanie sa členstva a následne
budeme druhým hlasovaním robiť voľbu. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
vzdanie sa členstva pani PhDr. Jarmily Čajkovej, CSc v Komisii pre prevenciu kriminality
a inej protispoločenskej činnosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem, zobrali sme na vedomie vzdanie sa členstva.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme na voľbu. MsZ v Senici volí
Mgr. Andreu Kačabovú za novú členku Komisie pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 335:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva PhDr. Jarmily Čajkovej, CSc. v Komisii pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ v o l í
Mgr. Andreu Kačabovú za novú členku Komisie pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti
V o ľ b a : prítomných:22

za:22

proti:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím predsedu mandátovej komisie
o potvrdenie voľby člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
pána poslanca Huttu.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje voľbu pani Mgr. Andrei
Kačabovej ako členku do Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti
počtom hlasov 22 z 22 zúčastnených.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem.

Bod č. 14.2. – Komisia športu - zmena
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia športu, kde taktiež prišlo k vzdaniu
sa členstva pána Ľubomíra Vaškoviča v Komisii športu a je tu návrh na Ing. Gabriela
Bartošeka za nového člena. Má niekto návrh alebo záujem o diskusiu v tomto bode?
Neevidujem tento záujem a opätovne pôjdeme dvakrát hlasovať. Takže najprv zoberieme na
vedomie vzdanie sa členstva a následne budeme voliť. Takže návrh na uznesenie. MsZ
v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva Ľubomíra Vaškoviča v Komisii športu. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie vzdanie sa členstva.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Druhý návrh na uznesenie. MsZ v Senici
volí Ing. Gabriela Bartošeka za nového člena Komisie športu. Prosím o chvíľku strpenia.
Môžeme hlasovať.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 336:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Ľubomíra Vaškoviča v Komisii športu
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ v o l í
Ing. Gabriela Bartošeka za nového člena Komisie športu
V o ľ b a : prítomných:21

za:21

proti:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím predsedu mandátovej komisie
o potvrdenie voľby člena komisie športu. Pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje voľbu pána Ing. Gabriela
Bartošeka za člena Komisie pre šport počtom hlasov 21 z 21 hlasujúcich. Gabo, vitaj
v komisii.

Bod č. 14.3. – Redakčná rada Naša Senica - zmeny
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Po dlhom období pani Barošková opúšťa
pozíciu vedúcej redaktorky v mesačníku Naša Senica a automaticky do tejto rady nastupuje
vedúca redaktorka pani Mgr. Tatiana Moravcová, ktorá vzišla z výberového konania.
Následne máme tu vzdanie sa členstva pani Mgr. Kataríny Soukupovej v Redakčnej rade
a máme tu záujem, aby v Redakčnej rade bola pani Ing. Silvia Sameková, ktorá je
nástupníčkou pani Kataríny Soukupovej. Je to riaditeľka Záhorskej knižnice. Následne pani
Viera Barošková, ktorá bola vedúca redaktorka, by ostala členkou Našej Senice. A pani
Mgr. Lucia Vajdová je dlhodobou zamestnankyňou mesta Senica, ktorá sa podieľa na Našej
Senici nášho mesačníka, doteraz to vždy bolo, že to bolo len reprodukované, čo bolo, tak že
teraz aby to bolo napriamo, aby sa zbytočne nezdržovali. Takže aby mohla tam byť ako
členka Redakčnej rady Naša Senica. Takže to je nejaké to vysvetlenie k týmto zmenám. Má
niekto návrh alebo záujem o diskusiu? Neevidujem tento záujem. Teraz už budeme hlasovať
trikrát v tomto bode. Takže dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
vymenovanie novej vedúcej redaktorky Mgr. Tatiany Moravcovej. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme do bodu b). MsZ berie na vedomie
vzdania sa členstva Mgr. Kataríny Soukupovej v Redakčnej rade Naša Senica. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na voľbu. Návrh na
uznesenie. MsZ v Senici volí Ing. Silviu Samekovú, Mgr. Vieru Baroškovú a Mgr. Luciu
Vajdovú za nových členov Redakčnej rady Naša Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 337:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
vymenovanie novej vedúcej redaktorky Mgr. Tatiany Moravcovej
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Kataríny Soukupovej v Redakčnej rade Naša Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

c/ v o l í
Ing. Silviu Samekovú, Mgr. Vieru Baroškovú a Mgr. Luciu Vajdovú za nových členov
Redakčnej rady Naša Senica
V o ľ b a : prítomných:22

za:22

proti:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím pána poslanca Huttu ako predsedu
mandátovej komisie o potvrdenie voľby členov Redakčnej rady Naša Senica.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje voľbu dám Ing. Silvie
Samekovej, Mgr. Viery Baroškovej a Mgr. Lucie Vajdovej za členky Redakčnej rady Naša
Senica počtom hlasov 22 z 22 zúčastnených poslancov.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Gratulujem a verím, že budú
pracovať na tom, aby náš mesačník Naša Senica bol čím ďalej obľúbenejším a prinášal
mnoho zaujímavých informácií.

Bod č. 15.1. – Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správa vám bola doručená v elektronickej
podobe. Má niekto záujem o diskusiu k týmto bodom? Neevidujem takýto záujem, dávam
návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu o činnosti HK za I. štvrťrok 2020.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 338:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 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. 15.2. – Správa HK o výsledkoch kontroly dodržiavania VZN
mesta Senica č. 60/2014 o Trhovom poriadku pre trhovisko
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť, správa vám bola zaslaná
v elektronickej podobe, vyčerpávajúca. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Neevidujem záujem. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu
HK o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č. 60/2014 o Trhovom poriadku pre
trhovisko. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola zobratá na vedomie.
Uznesenie č. 339:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č. 60/2014
o Trhovom poriadku pre trhovisko
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.3. – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Kontrola nám prebieha zatiaľ ďalej v spoločnosti Arriva z dôvodu pandémie
COVID-19, ktorý zabránil pani kontrolórke, aby mohla cestovať a vykonávať kontrolu
priamo v tejto spoločnosti. Takže verím, že teraz v druhom polroku to prebehne, pretože
chystáme súťaž na MHD, keďže nám zmluva končí a budeme obstarávať opätovne služby
MHD. Keďže záujem o diskusiu nie je, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Plán máme schválený.
Uznesenie č. 340:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 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. 16.1. – Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie
opatrení na zníženie dopadov krízy
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia informáciu o vývoji
daňových príjmov zobrala na vedomie. Dám priestor aj pánovi finančnému riaditeľovi,
vedúcemu oddelenia, aby nám k tomu niečo vysvetlil. Prosím.
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia : Takže, dovoľte, aby som vám podal
krátku informáciu ohľadom vývoja daňových príjmov v prvom polroku 2020. Ako vieme,
príjem z daní z príjmu fyzických osôb je určitou nosnou kostrou rozpočtu mesta. Tvorí 43%
podiel na bežných príjmoch mesta a dokonca až 68% podiel na daňových príjmoch mesta.
Keď sa pozrieme na určitý časový sled. V roku 2019 sme z príjmu z podielových daní
dosiahli príjem vo výške takmer 8,5 milióna eur. Pri návrhu rozpočtu na rok 2020 sme
rozpočtovali výšku podobnú na úrovni tej reálnej skutočnosti v roku 2019 a do návrhu
rozpočtu sme zakomponovali sumu 8 520 000,00 €. Následne v januári vyšla prognóza
Ministerstva financií, ktorá hovorí, že podiel pre mesto Senica na podielových daniach bude
tvoriť výšku 8 547 000,00 €. Následne v období tohto roku po prepuknutí pandémie COVID,
Ministerstvo financií koncom apríla tohto roku prognózu podielových daní upravila, z ktorej
vyplýva pre mesto Senica príjem 7 965 000,00 €, čo je vlastne oproti nášmu schválenému
rozpočtu mesta výpadok 555 000,00 €. Keď sa pozrieme priamo na porovnanie príjmu za
prvý polrok tohto roku s prvým polrokom roku 2019, tak sme za prvých 6 mesiacov dosiahli
príjem z podielových daní nižší o 53 000,00 €, ako to bolo za prvý polrok v roku 2019, t.z. to
je pokles o 1,3 %. Ako vidno aj z tej tabuľky, za prvé tri mesiace v roku 2020 sme dosiahli
príjem vyšší oproti tomu istému obdobiu v minulom roku zhruba o 120 000,00 €, ale po
prepuknutí pandémie sa už prejavili mesiace apríl a jún, v ktorých ten príjem bol nižší
o 173 000,00 € oproti tomu sledovanému rovnakému obdobiu v minulom roku. T.z., že za II.
štvrťrok 2020 sme dosiahli oproti II. štvrťroku 2019 nižší príjem o 9,6 %. Ten vývoj je
vlastne zreteľný aj z tohto grafu, v ktorom môžeme vidieť to, že teda za prvé tri mesiace ten
vývoj alebo ten príjem bol ešte nad úrovňou príjmu v roku 2019. V mesiacoch apríl a máj
dosahoval nad úroveň roku 2018, ale už v tomto mesiaci jún 2020 sme sa dostali v príjme na
podielových daniach na úroveň roku 2018. Pozrime sa ešte na to, ako sa premietli prijaté
úsporné opatrenia do vývoja významných ekonomických ukazovateľov. Tým, že mesto
nepristúpilo zatiaľ k odkladu splátok úverov a tieto povinnosti si voči bankovým inštitúciám
plnilo, tak sme znížili od začiatku roku úverovú zaťaženosť o 2 %. Záväzky po lehote
splatnosti sa nám opäť po prijatých opatreniach podarilo znížiť, ktoré sú na konci mája na
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úrovni 358 000,00 €. A celkový vývoj dlhu mesta sa nám tak isto podaril znížiť na úroveň
11,7 milióna eur, čo je vlastne pokles od začiatku roka o 700 000,00 €. Čo sa týka ostatných
daňových príjmov mesta, tak tie zatiaľ doteraz za tento I. polrok plníme v rámci toho
schváleného rozpočtu na rok 2020. V ďalších daňových položkách zatiaľ nejaký výpadok
nezaznamenávame. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem záujem, preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
ochorenia COVID-19 a plnenia opatrení na zníženie dopadov krízy. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie informáciu.
Uznesenie č. 341:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia
COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.2. – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 – Zmenou
rozpočtu mesta č. 1/20
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia jednomyseľne zobrala na
vedomie danú zmenu rozpočtu. Prosím pána Mozoliča opäť o informáciu.
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: MsZ predkladáme informáciu o prvej
zmene rozpočtu v roku 2020 a to Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20, ktorá bola vykonaná
z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta. V tejto zmene
rozpočtu sme prijali do príjmovej časti účelové prostriedky vo výške 367 000,00 €, ktoré boli
premietnuté aj do výdavkovej časti. T.z. schválený prebytok rozpočtu zostáva nezmenený vo
výške 39 000,00 €. Informácia sa podáva na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem záujem. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu č. 1/20 s následným
finančným premietnutím do finančného vyjadrenia programu mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Informácia bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 342:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.3. – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 –
Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia opäť jednomyseľne
zobrala túto informáciu na vedomie. Poprosím pána vedúceho finančného oddelenia
o prezentáciu.
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Mesto pristúpilo aj k druhej zmene
rozpočtu v roku 2020 a to Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20 a táto zmena bola
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vykonaná presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta. Boli
presunuté finančné prostriedky na jednotlivých podpoložkách, v jednotlivých oddeleniach
rozpočtu s tým, že sme nenabúrali celkové schválené príjmy a výdavky mesta. Informácia sa
podáva na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
záujem o diskusiu. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu
o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programu mesta. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie aj rozpočtové opatrenie.
Uznesenie č. 343:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20
s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.4. – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia návrh na zmenu rozpočtu
na rok 2020 jednomyseľne odporúča schváliť. Prosím pána Mozoliča o informáciu.
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: MsZ predkladáme návrh na tretiu
zmenu rozpočtu, ktorá je v plnej kompetencii MsZ. Tento návrh sme vykonali ako reakciu na
predpokladaný výpadok daní z príjmu, z príjmov daní fyzických osôb na rok 2020, ktorá je vo
výške 555 000,00 € a na základe získaných finančných prostriedkov z environmentálneho
fondu na zateplenie budovy MŠ, elokovaného pracoviska Komenského vo výške
146 000,00 €. Návrhom na zmenu rozpočtu bežné výdavky mesta znižujeme zhruba
o 383 000,00 €, kapitálové výdavky zostávajú takmer nezmenené. Zakomponovali sme do
výdavkovej časti investičnej to zateplenie MŠ Komenského, ktoré je vo výške 162 000,00 €.
Takže nás čaká spolufinancovanie vo výške 16 000,00 €. A výdavky finančných operácií sme
znížili o 230 000,00 €. Zatiaľ výrazne nezasahujeme do schválených investičných výdavkov,
držíme ich na úrovni zhruba 2,4 milióna eur tak, ako boli schválené v pôvodnom návrhu
rozpočtu. Z rozpočtu investícií aktuálne vypadávajú výdavky na začatie realizácie zateplenia
budovy a objektov ZŠ V. P. Tótha a rekonštrukcia strechy zimného štadióna, ktoré mali byť
realizované prostredníctvom Rekreačných služieb Senica. Tieto výdavky vypadávajú hlavne
z dôvodu časového hľadiska, z dôvodu prepuknutia pandémie COVID a presúvajú sa do
návrhu rozpočtu na rok 2021. Samozrejme príprava týchto investícií bude v tomto roku
naďalej prebiehať. Aký má vlastne dopad tento návrh na zmenu rozpočtu na celkový
rozpočet? Celkové príjmy v tomto návrhu znižujeme o 430 000,00 €, celkové výdavky
znižujeme o 612 000,00 €. Tým pádom si navyšujeme celkový prebytok rozpočtu mesta na
úroveň takmer 248 000,00 € tak, aby sme boli pripravení aj naďalej v prípade ďalšieho
výpadku príjmov zafinancovať tie výdavky, ktoré máme v rozpočte schválené. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Je záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zmenu
rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do Programu mesta.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Schválená zmena rozpočtu s 21 hlasmi prebehla.
Uznesenie č. 344:
MsZ v Senici
schvaľuje
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Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do Programov
mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.5. – Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na
kapitálové výdavky pre ZŠ Komenského
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádza tu zmena čo sa týka traktorovej
kosačky. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Finančná komisia to opätovne
odporučila schváliť jednomyseľne. Záujem o diskusiu neevidujem. Dávam návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové
výdavky pre ZŠ Komenského na nákup záhradnej traktorovej kosačky vo výške 2 750,00 €.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Bolo schválené preklasifikovanie príjmov.
Uznesenie č. 345:
MsZ v Senici
schvaľuje
Preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre ZŠ Komenského na nákup
záhradnej traktorovej kosačky vo výške 2 750,00 Eur
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17. – Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem k tomuto bodu?
Zasadnutie je plánované jedno v septembri, jedno v decembri. Záujem neevidujem o diskusiu
ani o zmenu. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje plán zasadnutí MsR
a MsZ na II. polrok 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Plán máme schválený.
Uznesenie č. 346:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21

proti:0 zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 18. – Informácia k zápisu žiakov 1. ročníka ZŠ, MŠ a ZUŠ
v školskom roku 2020/2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem k tomuto bodu vystúpiť
a diskutovať? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici
berie na vedomie informáciu k zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ, MŠ a ZUŠ v školskom roku
2020/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Informácia o zápise žiakov bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 347:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl, materských škôl a ZUŠ
v školskom roku 2020/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18.1. – Žiadosť o získanie NFP – Zhodnocovanie BRKO
v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána zástupcu, aby dal k tomuto
základnú informáciu.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ďakujem za slovo. Ako už bolo povedané, ide
o zhodnocovanie, ja vám to preložím to BRKO – je to biologicky rozložiteľný komunálny
odpad. V tomto prípade sa jedná o kuchynský odpad, kde máme od januára budúceho roku
legislatívnu povinnosť takýto zber robiť. Vieme ho dosiahnuť len rozšírením kapacity
súčasnej kompostárne. Rozšírenie kapacity je treba spraviť aj stavebnou úpravou a rozšírenie
bude na pozemkoch existujúcich mesta, ktoré sú priľahlé a tak isto aj technológiou. Ako máte
uvedené, jedná sa o hygienizačný kontajner 2 ks, nakladač a drvič. K tomu samozrejme
musíme zabezpečiť aj nové zvozové vozidlo na to určené. Smetné nádoby, košíky do každej
domácnosti a nádoby tak isto pre IBV-čky. Týmto si okrem iného predĺžime, ako tu bola
krátko diskusia na úvod zastupiteľstva, predĺžime si sčasti životnosť skládky. Je to jedno
z tých opatrení, ktoré nám pomôžu, lebo štatisticky v komunálnom odpade sa nachádza okolo
50% kuchynského odpadu a určité percento vieme vyseparovať. Takže predpokladáme
vyseparovanie 1 200 ton tohto odpadu. A následné spracovanie touto separáciou by sme sa
ako mesto mali dostať nad 60% v separovaní, čo nám zase z dlhodobejšieho hľadiska pomôže
pri nie tak vysokom náraste poplatkov za odpad a skládkovanie. Ja vás týmto chcem teda
poprosiť o podporu v tomto projekte. Jedná sa o spolufinancovanie 41 463,00 € s tým, že
v podstate jedná sa o maximálnu sumu. Samozrejme budú tam všade verejné obstarávania,
takže tam predpokladáme zníženie sumy ako takej a teda aj sumy spolufinancovania.
Ďakujem za slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za vysvetlenie a priblíženie
daného projektu. Má niekto záujem o otázky, diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem.
Tak predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje predloženie žiadosti
o poskytnutie NFP pre projekt Zhodnocovanie biologický rozložiteľného komunálneho
odpadu BRKO v Senici v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia,
zabezpečenia realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci zabezpečenia
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu najmenej 5%
z celkového rozpočtu, t.j. 41 463,64 €. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem za schválenie.
Uznesenie č. 348:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Zhodnocovanie BRKO v Senici“, v
rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške najmenej 5% z celkového rozpočtu – 41 463,64 €
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18.2. – Žiadosť o NFP s názvom Smart plán mesta Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť poprosím pána zástupcu o priblíženie
projektu.
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Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ďakujem za slovo. V tomto projekte sa jedná
o zavedenie takých moderných prvkov. Je to postavené v podstate na takých troch pilieroch –
dynamická doprava, statická doprava a kamerový systém alebo rozšírenie kamerového
systému. Čo sa týka tej dynamickej dopravy, tam nám pôjde o to, aby sme zrýchlili
priepustnosť hlavnej križovatky. Bude to robené formou, okrem iného, kamerového systému
a softvéru, ktorý bude v danom momente vyhodnocovať a postupne upravovať alebo púšťať
teda tie časti, tú ulicu, kde bude najväčší problém a tu je dôležitý bod alebo sú tu kľúčové
v podstate 3 priechody pre chodcov, ktoré častokrát robia problém v tejto priepustnosti. Čo je
priechod pre chodcov pri Lidli, ktorý je existujúci a tento projekt počíta so zavedením ďalších
2 semaforov a to konkrétne regulácia na priechode pre chodcov pri Mestskom kultúrnom
stredisku Senica, to je jedna a druhá je na Štefánikovej ulici. To je častokrát chodci, nechcem
povedať, že blokujú, keď je zelená a nemôžu tie autá prechádzať. K tomuto v rámci
dynamickej dopravy počíta projekt aj s radarmi, ktoré by mali merať rýchlosť. V Čáčove,
v Kunove a v Brestovom. S tým, že počíta sa aj so zavedením tzv. fotoradarov, ktoré nám aj
budú vedieť vyhodnocovať autá, ktoré prekročia rýchlosť a budeme ich verím v budúcnosti
vedieť aj riešiť. V neposlednom rade, čo sa týka dynamickej dopravy a priechodu pre
chodcov, zvýšime týmto projektom bezpečnosť na 12-tich priechodoch vytipovaných, kde
budú tieto priechody osvetlené a budú tam bezpečnostné prvky na upozorňovanie, že niekto
vstúpil do vozovky. Čo sa týka statickej dopravy. Tu budeme riešiť hlavne rýchlo-obrátkové
tieto tri naše parkoviská pri mestskom úrade, za Cielom a pri Eurodome. Tu sa počíta s tým
tak isto, že tu bude zavedený kamerový systém, bude tu monitoring obsadenosti, budú tu
navigačné tabule a bude tu aj aplikácia zavedená, ktorá bude ukazovať, kde sú miesta voľné.
Tak isto sa touto aplikáciou bude dať zaplatiť parkovné a v neposlednom rade, bude to aj
kontrola výberu parkovného pre MsP. Na miestach, kde majú zaplatené napr. hodinu, stojí
tam už dlhší čas ako hodinu, takže budú ho vedieť týmto spôsobom riešiť. A posledný
z týchto pilierov je teda rozšírenie kamerového systému, kde MsP vytipovala 43 miest
v meste Senica. Na niektorých miestach budú osadené aj dve kamery. Takže celkovo
počítame so 61 kamerami novými. Budú sa monitorovať samozrejme nejaké problematické
miesta verejného priestranstva, bytovky, park a stojiská. Podstatná vec pri tomto bude
analytika, t.z. budú to smart alebo nejaké moderné kamery so systémom informačným, ktorý
bude vedieť detekovať určité veci. Len taký príklad. Máme dlhodobý problém so stojiskami
kontajnerov, TS odvezú objemný odpad každý mesiac a hneď na druhý deň sa nám tam tvorí
ďalšia skládka. Táto inteligentná kamera bude vedieť identifikovať, že tam pribudol takýto
odpad a bude vedieť aj dohľadať toho, kto ho tam doviezol. T.z. keď príde na nejakom aute,
bude vedieť ŠPZ a bude ho vedieť dohľadať týmto spôsobom. T.z. samozrejme nie je v silách
ľudí pri kamerovom systéme, aby si všimli všetko, preto tento systém bude z veľkej miery
zautomatizovaný. Takže aj ten softvér je tam dosť drahý, treba povedať. Jedná sa o projekt za
takmer milión eur. Naša spoluúčasť by bola 49 980,00 € s tým, že tak isto jedná sa o to, že
toto je maximálna suma. Budú tam verejné obstarávania a predpokladáme, že tie sumy budú
nižšie. Verím, že po zavedení tohto sa nám bude zase o trochu lepšie žiť, možno aj dýchať
tým, že sa zvýši, verím, že sa zvýši priepustnosť a tie kolóny nebudú také dlhé alebo časté.
A trošku sa posunieme aj do 21. storočia. Preto vás chcem požiadať, aby ste podporili tento
projekt. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Záujem o diskusiu, pán poslanec
Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Za všetkým tým, je, čo nám ponúka EÚ treba súhlasiť, netreba
súhlasiť samozrejme. To je úplne jasné. Ja mám jednu otázku. Za Lidlom je majiteľom tých
rozsiahlych pozemkov nejaký investor, ktorý tam má nejaké zámery a už dlhé roky chystá
prerobenie hlavnej križovatky. Takže sa chcem spýtať, aby sme si nekomplikovali situáciu
tým, že sa tam niečo bude budovať, aby sme vedeli, že čo robí on, čo by sme chceli my
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a zosúladiť tú činnosť.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Rozumiem otázke, môžem aj odpovedať rovno.
My sme zvažovali, že by sme riešili už ten budúci stav. To sme však dostali od
kompetentných odpoveď, že to nie je možné, ale ten systém je nastavený tak, že keď bude
riešený tento súčasný stav a pridajú sa tam nové semafory, s čím sa teda počíta, čo by mal
nový investor riešiť. Tým, že je to riešené hlavne kamerovým systémom, tak bude to vedieť
spárovať, bude to jednoducho kompatibilné a to bude podmienka celého toho projektu, aby to
bolo kompatibilné aj s možným pridaním ďalších semaforov.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Z toho dôvodu sa pýtam, že oni v blízkej budúcnosti už vlastne
podnikajú kroky na to, aby sa tam začalo už niečo konečne.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Rozumiem, len nemáme konečný dátum a tým
pádom nám to zhodili zo stola jednoducho. My sme im museli dať, že keď to bude, neviem,
koncom tohto roka hotové, tak v tom prípade áno. Ak to je ešte niekde vo hviezdach, alebo
snáď budúci rok. Ale to nemáme žiadne stanovisko konkrétne. Takže museli sme to riešiť
takto.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Len aby sa myslelo na spoluprácu. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani poslankyňa Vyletelová.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem opýtať v prvom rade na čo máme akčný
plán, keď tieto projekty nám pristávajú pravidelne bez toho, že by sme si to mohli nejako
pripraviť seriózne a naštudovať? Tak nám pristanú na stole. Nie je to prvý projekt. Už sa to
opakuje niekoľkokrát. To je jedna otázka. Druhá, čo som si tak v rýchlosti pozrela, tak vlastne
tie inteligentné priechody znamenajú to, že pri Lidli napr. to už nebudú zapínať občania ako
chodci, ale bude to ako riadené, áno? A tuto pri tom jednom bode je, že pri prekročení
rýchlosti aj fotku vozidla to urobí. Aký to bude mať dopad? Ako môžeme my pokuty vyberať
alebo MsP? Je tak legislatíva nejak nastavená? Alebo každý vodič len zamáva a prefrčí?
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Takto. Čo sa týka toho akčného plánu alebo že
prečo to máte teraz na stole. Máme samozrejme akčný plán, ktorý ako vždy sa hovorí, že je
živý a jednoducho musíme sa vždy prispôsobovať tomu, aká výzva vyjde. Takže keby sme
mali výzvu, ktorá vyšla niekedy vo februári alebo v marci, nemohlo to byť samozrejme
v akčnom pláne minulý rok dané. Čo sa týka prečo teraz na stôl, momentálne sa finišuje na
štúdii uskutočniteľnosti, ja som to ešte ponáhľal, aby to vôbec teraz bolo, aby sme sa
v podstate nemuseli schádzať s jedným bodom niekedy v júli alebo v auguste, kedy ten
projekt reálne budeme predkladať. Štúdia uskutočniteľnosti už je v podstate hotová. Tam už
dorábajú len nejaké veci s tým, že nevedeli to samozrejme spraviť skôr. Oni majú aj
v zmluve, že majú tam deadline 13.07. na to dodanie, takže je to v takom štádiu tá štúdia
uskutočniteľnosti, že už je to na 99 alebo myslím, že aj na 100% už je to spravené. Len bolo
to spravené teraz. Takže nevedel som to ani dať na MsR, len som vás tam slovne vtedy
informoval, že také niečo bude, ale nemal som vtedy ani číslo, ani čo presne tam bude, lebo
sedeli sme ohľadom tejto výzvy dosť dlho a riešili sme to dosť intenzívne, takže tam sme
museli škrtať. Jednoducho ten rozpočet vychádzal veľa. Maximum, čo sa týka tejto výzvy je
milión eur s DPH pre mesto, takže tam sme museli škrtať na niektorých veciach a dospeli sme
k tomuto súčasnému stavu. Čo sa týka Lidla a priechodov, počíta sa s tým, že samozrejme
ľudia si tam budú môcť vyvolať tú zelenú alebo červenú z pohľadu áut, s tým, že ale ten
operačný systém, ten bude riešiť, kedy mu ju dá, nedá mu ju samozrejme hneď, ale ani teraz,
keď to stlačíš, tak nedá ti to hneď. Tiež to nejakým spôsobom vyhodnocuje, dáva tam čas.
Bude to trošku komplikovanejší systém, ale veď tá technológia, je to technicky možné
jednoducho. A ja ti neviem povedať, či to bude taký čas ako je to teraz alebo sa skráti alebo sa
predĺži, ale táto možnosť tam samozrejme ostáva. A prepáč, tá posledná bola?
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Tá fotka toho vozidla.
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Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Fotka vozidla. Legislatíva momentálne ešte
pokiaľ viem, tak nedovoľuje nám takéto niečo. V Čechách už niečo je, ale ja som toho názoru,
že buďme pripravení, keď tá legislatíva bude, lebo legislatíva môže prísť v júli, v septembri.
Ak to prejde, tak buďme pripravení. Aj tak tu sa bavíme, že tento projekt, keď budeme
úspešní, tak realizácie bude budúci rok a vtedy už legislatíva možno aj bude.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Nasleduje záujem od pána
poslanca Sovu.
Ing. Roman Sova, poslanec: Srdečne ďakujem, že ste zaradili do tohto projektu merač
rýchlosti na Brestovom, o ktorý tu žiadam už 5 rokov. Ďakujem.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Pán Sova, špeciálne pre Vás a pre tých
obyvateľov.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Má ešte niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt Smart plán mesta Senica v rámci
operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu, t.j.
49 980,00 €. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Projekt bol podporený a teda schválený.
Uznesenie č. 349:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Smart plán v meste Senica“, v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške najmenej 5% z celkového rozpočtu – 49 980 €
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 19. – Interpelácie - písomné
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Písomné interpelácie boli doručené 3
a jedna je od pani poslankyne Madunickej, ktorá na základe iniciatívy obyvateľky IBV
Záhrady pani Gréty Vicenovej, opravenie a vysvietenie kaplnky na parcele č. 1408/4 na
Sokolovej ulici v Senici na pozemku, ktorý vlastní rímsko-katolícka cirkev v Senici. Sú
pozostatky, nezrovnalosti po realizácii prívodu resp. realizácii inžinierskych sietí k novej
výstavbe IBV Sokolová. Žiadame o vyzvanie tohto realizátora stavby, aby to dal do
pôvodného stavu a teda aby to bolo pravidelne možné udržiavať. Takže budeme sa tým
zaoberať, dáme informácie, reakciu potom následne. Pani poslankyňa Barcaj Drinková teda
má tu dotaz ohľadom obyvateľov najmä majiteľov psov, sa dotazujú, kedy bude urobený
výbeh psov a kde, nakoľko sa dlhšie hovorí o tom, že niekde v Senici by bol plánovaný
a kedy príde k realizácii. Jedna z možností, kde momentálne je, je za novým kostolom, ale
robí sa postupná príprava. Mohli ste si viacerí všimnúť vedľa sociálnej poisťovne, kde už nám
poviem, že tretina pozemkov aj zazeleňala, kde bola vysiata nielen tráva, ale aj lúčna zmes.
T.j. mali sme tam kvetiny a išli sme teda do tých, poviem to, že modernejších spôsobov
údržby, ktorá sa bude menej kosiť, aby tam bol priestor aj pre hmyz a následne ostatné časti
sa pomaly čistia, takže aj tu vidíme priestor, kde by sme sa dokázali takouto formou
realizovať, aby aj ten výbeh pre psov, ktorý mnoho majiteľov napr. Sotinej, hlavne čo sa týka
S. Jurkoviča, tam mali v minulosti do poľa, kde bola nafukovačka, resp. kde sú IBV Mlyny,
takže tie priestory pripravujeme, aby takéto možnosti ďalšie boli. Na Štefánikovej ulici už
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máme v podstate zriadenú psiu lúku, kde je možnosť navštíviť a trénovať a robiť výcvik pre
psov. Pán poslanec Kalman žiada o informáciu – vyčíslenie hrubej mzdy za obdobie od
2018/12 do 2020/05 po mesiacoch pre pána zástupcu primátora mesta Senica. Vyčíslenie
poskytnutých odmien za rovnaké obdobie po mesiacoch, vyčíslenie iných peňažných alebo
nepeňažných príjmov za rovnaké obdobie po mesiacoch, vyčíslenie celkovej ceny práce, za
rovnaké obdobie po mesiacoch. Myslím si, že pán poslanec takúto informáciu sme vám
poskytovali teraz aj cez 211, ktorú ste žiadali. Ja rovno poviem, že čo sa týka odmien za dané
obdobie, peňažné a nepeňažné obdobné príjmy, na ktoré sa pýtate, teda v tomto období žiadne
neboli. Ale túto informáciu vám opätovne poskytneme. Čo sa týka akému počtu nájomníkov,
ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestom Senica alebo organizáciou v pôsobnosti
mesta Senica, napr. RSMS alebo Poliklinika, n.o. alebo Mestské kultúrne stredisko, poskytlo,
dohodlo sa mesto na úprave nájmu podľa zákona o štátnych príspevkoch na nájmy. Podpora
sa má týkať podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do
vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva
v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazy ľudskej choroby COVID19. Aký je celkový výpadok nájmu pre mesto Senica a jeho organizácie po uzatvorení dohôd
s nájomníkmi? V akej percentuálnej výške bola upravená zo strany mesta pre jednotlivých
nájomníkov? Dnes už vám čiastočne bola odpoveď daná s tým, že to prebieha, tento proces,
takže predpokladám, že niekedy na konci júla, keď to bude celé spracované, tak vám dáme tú
informáciu, ale ako bolo uvedené, počíta sa s 50% zľavou s tým, že teda celé to budeme
musieť sprocesovať my a následne pre nájomcu to bude znamenať nulový nájom, ale za
obdobie samozrejme, ktoré, toto obdobie bolo. U rôznych je to rôzne, lebo samozrejme Úrad
verejného zdravotníctva rôzne púšťal tieto prevádzky, takže podľa toho to bude zhodnotené.
Možno niektorí, lebo niektorí majú nižšie nájmy, povedia, že do toho papierového, aj keď sa
to robí cez aplikáciu, ale treba tam urobiť veľa scanovania a veľa rôznych podkladov
a prehlásení, že možno do toho nepôjdu, lebo máme aj malých nájomcov, ktorí majú nájom,
že by ušetrili možno 40,00 €, tak možno povedia, že do tohto procesu nepôjdu. Takže až
potom vám budeme vedieť dať presné číslo, že koľko to mesto stálo, či, koľkí mali záujem
a teda aká je tá presná suma. Kedy bude umožnený vjazd cyklistom v protismere
v jednosmerných uliciach na území mesta Senica, kedy prebehli rokovania o tejto požiadavke.
Okresným dopravným inšpektorátom v Senici? Čo sa týka tohto, tak sa to riešilo
niekoľkokrát. Je mi ľúto, že sa to neriešilo vtedy, keď sa zariaďovali tieto jednosmerky. Ale
mne bolo viackrát vysvetľované, že práve tá šírka, ktorá tam je, že to neumožňuje,
samozrejme vám na to odpovieme. Iné interpelácie neboli. Ešte teda sa hlási pani poslankyňa
Vyletelová, následne pani poslankyňa Krištofová.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som sa chcela opýtať, či mesto má zámer
vymeniť nejako lavičky pri detskom ihrisku, ktoré sa nachádza na Janka Kráľa za domom
728. Je to tam využívané aj deťmi zo širokého okolia. Tých lavičiek tam bolo osadených viac
aj pre mamičky, aby tam mohli byť nejako pri tých deťoch. Sú tie drevá tam zhnité, vyzerá to
tam otrasne, je to vlastne stred mesta. Takže to je prvá vec. Druhá. Mala som zopár sťažností
ohľadom cyklistov v parku. Máme tam ľudí z penziónu, ktorí už nevládzu tak chodiť a rezko
odskakovať od niektorých cyklistov, ktorí idú dosť veľkou rýchlosťou cez ten park, že či to
vlastne mestská polícia nejako monitoruje tú situáciu, lebo niekedy je to tam dosť ako zlé.
Kedysi to strážili tzv. neviem, šedí vlci sa im hovorí alebo čo, ten ma vždy nachytal, keď som
išla cez park na bicykli. Títo mladí to nevedia, čo to je, takže tam boli dvaja a strážili celé
mesto. A ešte ďalšiu záležitosť mám. Chcem sa opýtať, aj v akčnom pláne som si všimla, že
je tam inventarizácia drevín mesta. Máme aj v programe, že sa revitalizuje park. Chcem sa
opýtať, že či sa bude riešiť aj Brezová ulica, resp. či tam ohľadom tých stromov niekto aj bol
pozrieť, že či sú tie stromy dobré, alebo také, že skôr ohrozujú tých obyvateľov, že sú aj
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vzrastovo dosť vysoké. Naposledy pred mesiacom tam padol strom a vyhodilo to elektriku
v celom bloku. Tým, že sa tie stromy orezávajú kvôli elektrickému vedeniu, nemá to dobrú
stabilitu, tie stromy. Je to frekventovaná ulica, chodia tam deti do školy a keď zafúka vietor,
aby to tam padlo na vedenie alebo na domy, viac obyvateľov má skrátka obavy o to, takže
bolo by fakt dobré, keby sa tým niekto zaoberal, aby sa nestalo niečo ako v Nitre. Takže
buďme radi, že sú to zatiaľ len škody na majetku a nie škody na zdraví. Takže to je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím vás potom doplniť písomne. Čo
sa týka lavičiek, tak určite ste si všimli, že lavičky prechádzajú obnovou a námestie aj ostatné
v podstate, mnohé prešli obnovou a ideme postupne ďalej samozrejme. Nie je možné to zase
urobiť všetko v priebehu jedného roka, ale samozrejme je to zmonitorované a pracovníci
tomu urobili postupnosť, ako oni vyhodnotili, že je to naliehavé a kde je to najpálčivejšie,
potrebné doriešiť. Čo sa týka bicykle a jazda v parku, budeme to riešiť s MsP. Čo sa tohto
týka, samozrejme, my budeme radi, keď už tam bude cyklotrasa, tým pádom to bude
jednoduchšie. Čo sa týka inventarizácie drevín, urobila sa inventarizácia drevín v celom
parku. Máme ich zmonitorované, postúpili sme ďalej, máme inventarizáciu drevín čo sa týka
cintorína a postupujeme ďalej. Robia to dvaja pracovníci v priebehu, takže pomalinky sa tieto
veci monitorujú, spracovávajú, sú k tomu potom elektronické podklady s mapami, aby sa
presne vedelo, kedy sa meral, zhodnotil, aký má obvod, výšku a všetko v rámci týchto
inventarizácií. Snažíme sa to robiť našimi prostriedkami, pretože resp. ľuďmi na úrade, keďže
sú možnosti, ale sú extrémne drahé na to, aby sme si mohli toto dovoliť si to objednať od
jednej firmy naraz a v podstate postupujeme tak ako väčšina miest. Tiež nie som spokojný
a ani pracovníci mesta s tým, že distribúcia, hlavne elektriny, robí orezy, ktoré sú veľmi
nešetrné k stromom, resp. ich úplne ničia. Môžeme si to všimnúť napr. vedľa hasičskej
zbrojnice, kde naozaj celé špice tých stromov urezali, aby to nezasahovalo do elektrického
vedenia, tým pádom tie stromy pomalinky a iste hynú a teda budú sa musieť nahradiť
v podstate vymeniť. Takže tieto, by som povedal drastické zásahy, ktoré máme od distribúcie,
keďže oni zo zákona majú oprávnenia, kde je obvod 1,5 m okolo toho to orezať, takže oni to
kompletne orežú bez akéhokoľvek, by som povedal, povolenia, potreby povolenia alebo
arboristického umenia. Proste urobia si ten priestor, ktorý je. My sme to už riešili, aby sme
dokázali takýmto veciam predchádzať. Snažíme sa aj tie dreviny už dávať tak, aby sme sa do
budúcna takýmto veciam vyhli, lebo trvá to 20 rokov, kým ten strom sa dostane do tej výšky
a potom nám ho niekto takýmto spôsobom v podstate zničí alebo poškodí, že môžeme začínať
odznovu. Takže sa určite snažíme a postupne prechádzame aj jednotlivé tieto časti.
Samozrejme tých drevín, máme ešte rôzne ďalšie parky, či je to Čulenov park vedľa ZUŠ
a ďalšie zelene, kde teda je tej práce veľa. Takže postupne sa určite k týmto veciam
dostaneme. Pani poslankyňa Krištofová.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Mňa oslovili dnes obyvatelia Kolónie s takýmto
problémom. Pred budovou obchodného domu Lidl počas prudkých dažďov vyráža
kanalizácia, ktorej obsah vyteká na plochu a steká následne do dažďovej kanalizácie. Chcem
sa spýtať, či to má mesto možnosť ovplyvniť, aby sa toto dalo preskúmať a zabránilo tak
vytekaniu týchto splaškov na povrch pred Lidlom. To je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Necháme preveriť. Priznám sa, že túto
skutočnosť zatiaľ nám nehlásili. Alebo ja som nezaznamenal, takže necháme to preveriť
a dáme aj odpoveď. Pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja len dve veci. Na Facebooku som si všimol ihličnatý strom na
Námestí oslobodenia pred Brančom. Je to porovnaný stav, keď je neozdobený, by som to
nazval. A keď je ozdobený, je tam rapídny rozdiel. A je tam vysvetlené dôvod, prečo. Takže
by som asi navrhoval, neviem koľko stojí odstránenie tej výzdoby vianočnej, či by sa nedala
dať dolu. A iba na dobu nevyhnutnú alebo vôbec ju tam nevešať a nájsť možno nejaký iný
objekt. A druhá vec je, jedna občianka, konkrétne moja dcéra, sedela na lavičke pred MsÚ
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a skoro sa tam prilepila. Tak neviem, či je tam nejaká lepivosť zvýšená tuto pred MsÚ na tých
lavičkách. Chcel by som požiadať, či by ste to dokázali preveriť a zjednať nápravu. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Si tam predtým nesedel ty? Ako stať sa to
môže, samozrejme údržba beží. Čo sa týka stromu tak my sme to dávali hodnotiť aj
pracovníkom, tieto stromy sú aj v iných lokalitách mesta a taktiež v podstate tým suchom,
ktoré boli, tak trpia a nie je tam zásadný rozdiel medzi tými stromami, ktoré sú o niečo
vzdialené od tohto stromu. Takže pripisovať to ako hlavnú príčinu alebo základnú príčinu
práve túto výzdobu sa zhodli pracovníci, ktorí sú na to odborní, že to nie je vôbec na mieste,
keďže by bolo vhodné porovnať aj ostatné stromy, ktoré neďaleko sú. Asi je to tá istá odroda,
teda majú ten istý problém, že naozaj sa preriedili a mohlo to byť vplyvom tým, že teraz nám
posledné tri týždne pršalo a predtým bolo extrémne sucho, ktoré tu desaťročia nebolo. Takže
z toho dôvodu tu mohli nastať tie komplikácie, to môže byť rôzne. My ju plánujeme odzdobiť
a riešiť to. Pôvodne to máme naplánované na január, že už to bude po ďalšom roku, kde sme
ju plánovali odzdobiť a zase sa presunúť na ten pôvodný strom, aby sme to takouto formou
striedali, ale teraz aj na základe tohto, sme to začali sledovať intenzívnejšie. V prípade, že to
bude potrebné, tak bude to okamžite riešené. Ešte má niekto záujem o interpeláciu? Takže
plynulo.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ešte ma napadla jedna vec, ktorú som riešil s pánom
zástupcom. Chodím dosť často aj po parku a chýbajú mi tam vrecká na smetných košoch pre
psov. Už som to aj riešil s pánom zástupcom, hovoril som mu o tomto. I keď si všímam, že tí
ľudia, tí psíčkari poväčšine si zbierajú po svojich psoch to, čo tam zanechávajú, ale tie vrecká
som tam dlhodobejšie nezaregistroval.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja len k tomu poviem, dám slovo pánovi
zástupcovi, viacerí mi hlásili práve, že videli ľudí, ktorí v prípade, že tie vrecká sa tam dali,
tak behom hodiny nabehli iní, ktorí to brali nie po kusy, ale naozaj to brali v celých húfoch.
Toto je problém, že títo ľudia proste neberú len to, čo potrebujú, ale zoberie to všetko, aby si
urobil možno mesačnú zásobu. A následne neustále to dopĺňanie prebieha, je na to určený
človek, ktorý má určené časy, kedy to dopĺňa, resp. už sa ich snažíme aj meniť, aby tam nestál
stále ten istý, ktorý vie, že kedy sa to príde doplniť. Ale aj toto je asi jeden z tých problémov,
že máme tu medzi sebou ľudí, ktorí to takouto formou ničia tú snahu, aby, keď si niekto
zabudne, aby to mal k dispozícii. Takže to je asi všetko k tomu. Ešte niekto záujem?
Neevidujem záujem. Plynulo prechádzame do diskusie.

Bod č. 20. – Diskusia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: V rámci diskusie má niekto záujem? Pán
poslanec Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel plynulo
nadviazať na moju interpeláciu a to nasledovným textom. Poprosím technikov, aby pripravili
obrázky. Mestský výbor č. 7 sa už roky snaží presadiť nielen v 7. obvode, ale na území celého
mesta, umožnenie obojsmernej premávky cyklistov v jednosmerných uliciach. Inak povedané,
aby cyklisti mohli jazdiť v jednosmerných uliciach v protismere. Predstavuje to ochranu
cyklistov, zlepšovanie podmienok pre najslabších účastníkov cestnej premávky a zároveň
zlepšuje využívanie, poľudštenie verejného priestoru. Jazda bicykla v protismere auta na
upokojených uliciach a pri ohľaduplných účastníkoch je pre cyklistov aj chodcov bezpečná.
Motoristi majú priamy výhľad na cyklistu. Väčšie množstvo cyklistov pôsobí na prirodzené
spomalenie áut, čo má za dôsledok vyššiu bezpečnosť pre chodcov aj cyklistov. Protismer by
cyklistom výrazne uľahčil pohyb v uliciach, ktoré sú dopravne organizované pre autá.
A poprosím obr. č. 4. V Senici však sa nám to dlhodobo nedarí presadiť. Mám pocit, že
z oddelenia výstavby a životného prostredia a dopravy máme diametrálne odlišný pohľad na
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túto problematiku. Minimálne od roku 2015 dostávame, tým mám na mysli členov mestského
výboru č. 7, z toho oddelenia odpovede, že mesto Senica vedie intenzívne rokovania
s okresným dopravným inšpektorátom. Takže mesto Senica odpovedá 5 rokov svojim
občanom rovnako. Teraz máme v júli výročie 5 rokov, ktoré som dohľadal ja. Predpokladám,
že obdobná odpoveď mohla byť aj skôr odoslaná. Ale pán primátor, chcem vás poprosiť, aby
ste sa osobne zaujímali o vyriešenie tejto dlhoročnej žiadosti Seničanov. Pri tom
nepožadujeme nič neobvyklé. Jazdu cyklistov v jednosmerných uliciach rieši zákon o cestnej
premávke a takýto postup je bežný aj v iných mestách na Slovensku, ako ste videli na prvých
obrázkoch. V obvode č. 5 je parkovanie a státie vozidiel, ktoré je účinné v našom meste od
28.12. zaviedlo viac zmien, ktoré sú neustále predmetom diskusií občanov. Náš poslanecký
klub sa snažil viacerými pozmeňujúcimi návrhmi toto VZN vylepšiť. Poprosím obrázok č. 5.
Vidíte odpoveď, ktorú sme dostali. Snažili sme sa to vylepšiť to VZN, resp. znížiť finančný
dopad na občanov. Jedným z pozmeňujúcich návrhov, ktoré poslanecký zbor v decembri 2019
neschválil bola možnosť parkovania viacerých vozidiel na vyhradenom parkovacom mieste.
Oddelenie výstavby a životného prostredia, dopravy nám zaslalo svoje stanovisko, kde tvrdí,
že ak zákonodarca používa jednotné číslo, teraz citujem: „Je zrejmé, že je možné jedno
parkovacie miesto vyhradiť len pre jedno vozidlo.“ A myslím si, že je lepšie porozmýšľať,
ako aj niečo prospešné pre občanov a dá sa to urobiť ako rigídne zdôvodňovať, prečo to nejde.
Poprosím obr. č. 6. Ako dobrý príklad praxe je VZN č. 3/2016 mesta Banská Bystrica, ktoré
takúto možnosť pre svojich občanov už roky umožňuje. Prosím, nalistujte § 13, odst. 2.
Nevidím žiadny dôvod, prečo by ste sa nemali počas leta pokúsiť takúto zmenu prijať
a v priebehu septembrového zastupiteľstva môže toto poslanecké grémium túto zmenu VZN
prijať. Ďalším neprijatým pozmeňovacím návrhom bola aj úprava ceny parkovacej známky
pre vozidlá, ktorých držiteľmi sú občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Senica. Žiaľ
medzi takto povinné osoby, ktoré musia uhradiť parkovaciu kartu, sumu 80,00 € za rok sú
napr. aj Seničania, ktorým vozidlo dali do bezplatného užívania ich deti alebo iní príbuzní. To
je k dôchodcom mimoriadne nespravodlivé. Jedným rozhodnutím zrazu platia za ročnú
známku namiesto 30, 80,00 €. Rovnako odporúčam vedeniu mesta, aby sa zaoberalo nápravou
tejto krivky. Vážený pán primátor, niektoré problémy Senice sú roky neriešené. Pritom
neexistujú žiadne dôvody, aby mesto nevyšlo v ústrety svojim občanom. Možno si to len
vyžaduje zmenu myslenia z pozície prečo sa niečo nedá na to, ako sa to dá dosiahnuť.
Ďakujem a o váš záujem na riešení týchto problémov, ktoré som tu načrtol a stručne načrtol.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Skúsim napr. etapa 2, čo
chystáme cyklotrasy, tak presne počítame s tým, že niekde budú zavedené jednosmerky s tým,
že tam budú aj možnosti pre cyklistov. Takže chystáme sa na tieto zmeny, upravujeme to.
Máme záujem, resp. sme požiadaní viacerými občanmi na iných uliciach, aby bola u nich
zavedená jednosmerka. Ja som to mal naplánované, ja by som to rád urobil trošku inou
formou, ako to bolo urobené v minulosti a to je s tým, že najprv tých ľudí pozvem, zavolám
ich sem, skúsime im vysvetliť ten postup, že prečo sa to ide robiť, akým spôsobom sa to ide
robiť, ako to je naplánované, aby sa s tým obozrejmili, aby to mali všetko najprv vysvetlené
a následne sa to bude robiť, aby sme sa vyhli chybám, ktoré sa tu v minulosti stali. A toto sú
možnosti, ktoré taktiež riešime. Čo sa týka úpravy VZN, ja si osobne myslím, že je tu priestor
na to a najmä tým, že sa nám podarilo naozaj veľmi výrazne znížiť počet vyhradených
parkovacích miest a osobne viackrát som sa v noci bol previezť medzi 11, polnocou, jednou,
po týchto parkoviskách, aby som si ich mohol pozrieť a najmä veľké parkoviská, ktoré sú, tak
si myslím, že aj na budúci rok príde k obrovskému odlivu ďalších vyhradených parkovacích
miest. Bez zmeny tejto ceny vyhradeného parkovania, pretože keď tam prídete aj o takýchto
hodinách, ako si mnohí sťažovali, že nebudú mať kde zaparkovať, je tam 5, 6, 7 parkovacích
miest. Napr. vedľa zimného štadióna, keď to zoberiem, tam bolo trištvrte parkoviska
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prázdneho, pretože tí ľudia zrazu mali možnosť zaparkovať niekde inde a už sa im nechcelo
chodiť tak ďaleko. Takže evidentne si myslím, že to, čo sa zaviedlo, bolo na prospech veci, že
tie miesta, ktoré teraz máme, sú efektívnejšie využívané a je tu priestor aj na to, aby sme
robili ďalšie úpravy. Ja sám som si poviem, že dosť detailne viackrát čítal práve tieto veci
a čo sa týka aj toho zákona pod. t.z. nejde o taxatívny výklad, ale ide len o určené veci a my si
to vieme obdobne zmeniť. My sme samozrejme prišli k niektorým veciam, ktoré taktiež je
naplánované upraviť, najmä čo sa týka napr. dnes je veľmi moderný operatívny leasing, kedy
ľudia v Senici, býva v Senici, spoločnosť má v Senici, kúpi si vozidlo na operatívny leasing,
ktoré má v podstate iba vo svojom výhradnom užívaní, ale má ho samozrejme prenajaté od
leasingovej spoločnosti, ktorá na 99% sídli v Bratislave a je v tomto režime 80-eurovej
známky, takže my si uvedomujeme, že sú tu nejaké drobnosti a chyby, ktoré by sme radi
odstránili a ktoré by sme vedeli riešiť. Takže určite k tomuto pôjde aj v rámci poslaneckého
zboru veľká diskusia, že ako to upraviť, aby sme Seničanov nediskriminovali a vedeli by sme
to riešiť v prospech Seničanov, ale samozrejme dnes už možno príde aj otázka na to, ako sme
sa minulý rok rozprávali, že v prípade, že toto bude úspešné, tak môžeme pristúpiť aj
k ďalším modelom a k ďalším úpravám tohto VZN. Ale či to bude v septembri alebo to bude
v decembri, si myslím, že už nie je také podstatné, lebo 95% ľudí, ktorí už dnes tú známku
majú kúpenú, aj tak im to nevyriešime a pre nich bude podstatné tá známka zase od januára na
ten ďalší rok. Takže ja by som bol za to, aby sme si september, október vyhradili na takú tú
diskusiu, že čo navrhujete. My sme sa práve rozprávali tento alebo minulý týždeň, že by sme
požiadali opäť Žilinskú univerzitu možno o ďalší postup, že máme nejaký režim, ktorý bol
v určitom systéme úspešný a že ako ďalej, aby sme zbytočne neurobili ďalšie možno zbytočné
chyby, ktorým by sme sa vedeli vyvarovať. Nepočítam, že by to malo byť niečo extrémne
drahé, ale dokázali by sme naozaj zase ísť trošku ďalej a postupne upravovať ten náš systém,
aby bol čo najefektívnejší a v prospech najmä občanov. To v podstate sleduje aj to, čo sme
dnes schválili, že nejdeme systémom vyhradených parkovacích miest, ale ideme systémom
v tom, aby tie parkovacie miesta boli maximálne využívané pre všetkých, ktorí o to záujem
majú. Áno, nebude to nikdy ideálne, lebo áut nám pribúda a bude to horšie, čo sa týka toho,
ale momentálne si myslím, že hlavne na veľkých sídliskách ako na ulici S. Jurkoviča, tam to
extrémne pomohlo. Ja tajne dúfam, že na Mudrochovej ulici, kde veľmi málo ľudí sa
odhlásilo, že uvidia, že o 50 metrov vedľa je miesto, že sa začnú odhlasovať a tiež nám to
ubudne. Samozrejme hlavne na tých malinkých priestoroch, tam tí ľudia silou mocou zatiaľ
držia tie miesta, ale verím tomu, že budovaním nových parkovacích plôch ich presvedčíme
k tomu, že nepotrebujú takéto drahé parkovacie miesto. Takže tie úpravy postupne určite, ja si
nemyslím, že sme momentálne skončili, čo sa týka parkingu, ale drobnými úpravami by sme
vedeli ísť ďalej. Pán poslanec Sova.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Dostal som jeden dopis a je to adresované aj
ostatným poslancom, takže pravdepodobne aj vy ostatní, páni poslanci a poslankyne, ste
dostali žiadosť o prehodnotenie dane z nehnuteľnosti. Nechcem, aby sme to dnes rozoberali,
pretože je to dosť ťažká vec, ale navrhujem podľa reálnych príjmov mesta z podielových daní,
že pokiaľ by tie príjmy neboli až také hrozné ako aj predložil pán ekonóm, že by sme sa
k tomu vrátili na septembrovom zasadnutí. A podľa mňa je našou povinnosťou, aby sme
v tejto dobe ťažkej pomohli aj senickým podnikateľom a poprípade im dali nejakú zľavu na
tie dane z nehnuteľnosti. Pretože darmo nám budú nejaké pohľadávky visieť v účtovníctve,
ktoré nám už potom nikto nezaplatí, keď tie firmy potom nakoniec aj tak skrachujú. Takže ja
len tak dávam taký návrh, že aby sme v septembri, na septembrovom zasadnutí podľa
reálnych príjmov daní z nehnuteľnosti, zaradili bod do programu, riešenie možných zliav na
dani z nehnuteľnosti. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, ja som sa aj s týmto aj
s inými, ktorí tam sú, k tomu stretol. Tam pravdepodobne je ešte úplne iný problém, ktorý
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bude horší, ale čo sa týka zliav ako takých, to riešili už mnohé mestá a všetci prišli k tomu
istému. Jednoducho zákon toto neumožňuje, poskytovať takéto zľavy. Jednoducho určuje sa
daň vždy k 01.01. Nie je možnosť zatiaľ legislatívne to zmeniť. Samozrejme možno od 01.01.
ale napr. ja som sa stretol s úplne iným a budem rád, že dúfam, že k tomu nebudeme musieť
pristúpiť, lebo už boli niektoré mestá, ktoré sa vyjadrili, že oni uvažujú ešte o ďalšom
zvýšení. Že zvyšovali minulý rok a ešte uvažujú o ďalšom zvýšení dane. Keď si všimnete
alebo sám ste dnes hovorili o tom, že budeme potrebovať obrovské peniaze dostať a to si
myslím, že ste povedali nízku sumu, len do Polikliniky. Nás čaká ďalší veľký problém a to
budeme musieť riešiť neviem, či úverom alebo akou inou formou, je, že pravdepodobne už na
jeseň, skôr to asi nestihneme, nás bude čakať výmena strechy na Sv. Gorazda, výmena strechy
na Cyrila a Metoda. To sú strechy, ktoré sa stavali v roku 2010, kolaudované v roku 2011 a na
nás tu bude obrovská ťarcha finančných prostriedkov, ktoré budeme musieť zaplatiť za to, že
proste tie strechy nie sú také, aké by mali byť a budeme ich musieť státisícami zaplatiť
opätovne. A toto je ten problém, ktorý my budeme mať a to si musíme povedať, že čo ideme
riešiť. Či ideme riešiť Polikliniku, či ideme riešiť strechy, aby niekoho nezabili a neublížili
niekomu alebo ideme riešiť to, že poviem, pri malom podnikateľovi sa bavme reálne. Malý
podnikateľ je osoba, ktorá má možno 100m2 a jemu sa zvýšila daň o 60,00 eur ročne.
O 5,00 eur mesačne. Toto je reálny ten dôsledok, ktorý, my sme urobili to zvýšenie. Vlastním
obchodný priestor o veľkosti 100m2, čo považujem za malého podnikateľa, tak išlo mu o 0,60
€/m2, to znamená 60,00 eur, 5,00 eur mesačne. Ja nehovorím, že to nepoteší toho človeka,
keď bude mať o 60,00 eur viac. Na druhú stranu si nemyslím, že toto je pre malého
podnikateľa vyslovene likvidačné. Nešli sme do tých daní ako išli Malacky, ako išla Trnava.
Sme momentálne z okresných miest, Skalica mala záujem ísť vyššie, tam to neprešlo, ale inak
sme v podstate po Skalici, sme za rovno s Myjavou, ktorá má 11-tisíc obyvateľov zhruba.
Máme rovnaké dane. Nie sme extrémne uletení, čo sa týka výšky dane, na druhú stranu tie
požiadavky na nás sú výrazne väčšie. Keď si to ideme porovnávať, tak ktoré z týchto miest
u nás v okolí má aj zimný štadión, dostali ste aj koncepciu športu, viete, že nás stojí obrovské
peniaze, že máme plaváreň, ktorá nás stojí obrovské peniaze, máme športovú halu, máme
obrovské vybavenie a komfort pre ľudí, ktoré potrebujeme aj udržiavať a dostať do nejakého
stavu. A teraz je otázka, že čo si povieme, že čo je priorita a že či tých 60,00 eur naozaj je to
likvidačné pre toho malého podnikateľa. Ja som sa rozprával aj s väčšími podnikateľmi,
môžem povedať, že samozrejme, nadšení neboli, ale nebolo to o tom, že je to pre nich
momentálne to likvidačné a to najhoršie, čo ich mohlo postihnúť. Poviem to tak, ako to je. My
sme išli zhruba o 15% hore. Nebolo to nejaké skokové, čo sa týka podnikateľov, že by sme
išli skokovo o 50 – 80%, že zrazu z 3-tisíc eur platí nejakých 6-tisíc. Sám dobre viete, že napr.
Trnava a urobilo to vyššiemu územnému celku, kde bola dokonca daň zvýšená o viac ako
12 000%. Takto to tam upravili čo sa týka kultúrnych vecí, o 600% a o takéto percentá. U nás
sa nič takého ani zďaleka nedialo a ideme naozaj konzervatívne a na tieto veci si vôbec
nesiahli. A sme za to, aby sa kultúra a takéto veci podporovali a preto sa tam ani tá daň
neupravovala takouto formou. Mesto Trnava to urobilo inou formou, trošku inak k tomu
pristúpili, takže tieto možnosti od rôznych sú iné. Ale môžeme sa o tom baviť, ale určite nie
o forme zľavy, resp. musela by prísť, má byť schôdza NR myslím si, že od 07.07. zasadajú,
ale nemám informáciu o tom, že v bode programu akomkoľvek by bola možnosť zmeniť,
zrušiť alebo upraviť daň z nehnuteľnosti pri samosprávach počas roka. Myslím si, že takýto
program tam zatiaľ nie je. Pokiaľ bude, môžeme to reálne riešiť, ale neviem, prečo budeme
o tom hovoriť, keď neviem ten proces, akým spôsobom, alebo tú techniku, akou by sme to
dokázali dosiahnuť.
Ing. Roman Sova, poslanec: Podľa mňa to je len termínus technikus v zásade vymyslieť
rôzny mechanizmus od podpory cez iné platby atď., ale ja som chcel len povedať, aby sme sa
k tomu vrátili. Je to jednoducho žiadosť a zdá sa mi to také neférové, aby sme sa o tom ani
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nebavili a v tomto prípade, tento žiadateľ je zvýšený o 33% a robí to 8,5-tisíc eur, takže nie je
to 60,00 eur, takže sú aj rôzne tieto firmy, ktoré sú dosť zaťažené zvýšením tejto dane. To je
všetko, ja som iba chcel, aby sme sa k tomu vrátili, aby sme to nezhadzovali zo stola. Vieme,
že ten problém je, aby sme sa ho ešte snažili nejakým spôsobom aj vyriešiť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tento žiadateľ je veľký, resp. majetkovo
veľmi bohatý, čo sa tohto týka. A otázka, keď sme to takto vytiahli, je, či nebude treba ho
dodaniť ešte inou daňou, pretože podľa všetkého, to, čo evidoval a mal registrované, mal
registrované zle. V podstate v jeho prospech, a či nebude treba ešte urobiť úpravy k tomu a 5
rokov dozadu ešte dodaniť tieto veci, ku ktorým sa teraz momentálne podľa mňa touto formou
priznal. Takže tam je ešte otázka, keďže využíva podnikateľské priestory a nemá ich zaradené
ako podnikateľské priestory, tak práve touto formou jemu vzniklo toto, že pokiaľ niečo
využíva na podnikateľské priestory a má podnikateľské priestory, mal by som to daniť celé
roky ako podnikateľské priestory a nie ako nepodnikateľské priestory.
Ing. Roman Sova, poslanec: Nechcem takéto veci otvárať. Ja som len principiálne chcel...
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak aby sme si povedali pravdu, že prečo
toto vzniklo. Vzniklo to preto, že máme tu takýto problém, že je tu osoba, ktorej sa to dvihlo
výrazne viac ako ostatným, o ktorých tam píše, a to z toho dôvodu, že on to mal roky rokúce
zle, podľa mňa, zle zaradené. A to je ten problém, ktorý u neho vznikol. Takto to mohol mať
platené postupne a ten nárast by mal výrazne nižší, pretože ostatným to stúplo tak, ako som
povedal, okolo tých 15%, u neho to stúplo o 33, pretože pri ostatých stavbách sme to riešili
inak, ale ostatné stavby sú tie, ktoré nepoužívam na podnikanie. A on má výrobnú halu, ktorú
má zaradenú v ostatných stavbách a reálne tam vyrába a poskytuje služby podnikateľského
charakteru, takže tu máme asi problém tohto rázu. Takže tam to budeme musieť doriešiť. My
sme inak minulý rok začali od Kunova a kontrolujeme všetky stavby. Kontrolujeme to
systémom, že niekto musí doplatiť, lebo má o 2 metre zle zamerané, niekomu vraciame
peniaze. Takže ideme spravodlivo, niekomu doplácame, niekomu vraciame, ale aby to bolo
správne urobené. Opätovne tak ako je to pri zeleni, mohli sme si na to objednať spoločnosť,
robíme to svojimi silami, kontrolujeme si to a dávame si toto do poriadku, aby to bolo
spravodlivo voči všetkým. Aby nebolo, že niekto má podnikateľské priestory a daní ich inak,
niekto nemá podnikateľské priestory a daní to v podstate zase draho. Takže máme tam plusy
aj mínusy tak, ako to bežne býva. Ale môžeme sa k tomu vrátiť, môžeme o tom diskutovať.
Ing. Roman Sova, poslanec: Presne, veď to je v poriadku, keď sa to dá do poriadku tak, ako
to má byť, len skúsme sa k tomu vrátiť. Iba toľko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. V poriadku. Ešte má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu.

Bod č. 21. – Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána poslanca Pavesku ako
predsedu návrhovej komisie o potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.
Ivan Paveska, poslanec: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom 10.
zasadnutí konanom dňa 25.06.2020 prijalo uznesenia č. 308 – 349.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne.
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Bod č. 22. – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Všetkým by som poprial krásne letné
prázdniny najmä na Slovensku, aby sme sa všetci v zdraví mohli takto stretnúť aj v septembri.
Dúfajme, že už bez rúšok, že už v bežnom režime, aby sme sa toľko nemuseli potiť. Takže
prajem vám všetkým pekné prázdniny a pozývam vás na 3. poschodie.

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. Miroslav Tehlár, v. r.
Mgr. Peter Pastucha, v. r.

Zapisovateľka: Adela Langová
Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu
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