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Zápisnica 

napísaná na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom  

dňa 25. februára 2021 prostredníctvom videokonferencie 

 

P r í t o m n í 

Pracovné predsedníctvo:  

          Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ;  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného 

oddelenia  

         Poslanci MsZ: 

Mgr. Viera  Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Peter Pastucha, 

PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Juraj Moravčík, Ing. arch. 

Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka, Ing. Jarmila 

Barcaj Drinková, Mgr. Vladimír Včelka, Ľubomír Miča, Mgr. Miroslav Tehlár, Bc. Michal 

Šúrek, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Petra Morávková, Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Martina 

Otrísalová, Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna 

 

P r i z v a n í : 

Mgr. Marek Grimm, dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa MsKS; Ing. Mária 

Výletová, finančné odd,; Ing. Margaréta Ivanová, PhD., nastupujúca riaditeľka MsKS; Mgr. 

Ľubica Kadlec Melišová, referát regionálneho rozvoja; Ing. Nora Černáčková, konateľka 

Sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o.; Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník MsP; Bc. Branislav 

Bederka, technik CO – organizačné odd,; Ružena Karasová; Ing. Renáta Hebnárová, JUDr. 

Gabriela Olejárová, Mgr. Milan Dieneš – vedúci odd.  

 

O s p r a v e d l n e n í : Ivan Paveska 

 

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, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobrý deň, vítam vás všetkých. Máme to 

všetko otestované, takže malo by nám to fungovať. Dolaďujeme posledné detaily a môžeme 

začať. Čakáme ešte jedného pána poslanca. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení 

prítomní. Otváram 15. zasadnutie MsZ v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. 

Zastupiteľstvo prebehne prostredníctvom videokonferencie. Toto rozhodnutie vyplýva 

z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijatých opatrení 

ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia a zo zákona č. 73/2020 Zbierky, ktorým sa 

s účinnosťou od 07.04.2020 dopĺňa zákon č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v platnom 

znení. Z rokovania MsZ bude vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude zverejnený 

na webovom sídle mesta do 48 hodín po ukončení rokovania a následne bude zverejnená aj 

zápisnica z MsZ. Z 25 poslancov sa videokonferencie účastní 24 poslancov, čo je 

nadpolovičná väčšina. MsZ je uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie.  

Ospravedlnení je pán poslanec Paveska. Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená a je 

k nahliadnutiu poslancom. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Barcaj 

Drinkovú a pána poslanca Pastuchu. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú. 

Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Róbert 
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Mozolič a Martin Džačovský. Prichádzame k bodu 1., čo je schválenie programu, ktorý bol 

navrhnutý a zverejnený. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie 15. zasadnutia MsZ rokovalo 

podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na 

centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Má niekto záujem o zmenu programu? Neevidujem 

takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje program 15. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25.02.2021. 

Prosím vás o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 hlasovalo 24 ZA. Program máme schválený. 

Uznesenie č. 455: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 15. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25. februára 2021  
H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2.     Voľba návrhovej komisie 

3.1   Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 25.2.2021 

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

        č. 23/2018/703 

4.1   Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020 

4.2   Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ dňa 28.12.2020 

4.3   Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsR dňa 11.02.2021    

5.     Rozpis rozpočtu príspevkovej - MsKS a rozpočtových organizácií - škôl a školských  

        zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021 

6.1   Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie  

6.2   Návrh na vymenovanie riaditeľa MsKS v Senici 

6.3   Štatút – Múzeum Senica         

7.     Návrh na schválenie konateľa Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o. 

8.     Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021-2030                                       

9.1   Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2020 

9.2   Návrh zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Jablonica a v obci Šajdíkove  

        Humence 

10.   Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2020 

11.   Návrh dodatku č. 10/2021 VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta,      

        o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom     

        priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

12.   Dispozície s majetkom 

13.   Informácia o zrušení Regionálnej rozvojovej agentúry Senica - RRAS   

14.   Stratégia zavádzania inteligentných technológií v meste Senica 

15.1 Správa HK o výsledku kontroly pokladničných operácií so zameraním na správne    

        vykonávanie finančnej kontroly 

15.2 Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2020  

15.3 Správa o činnosti HK za rok 2020  

16.   Rôzne  

17.   Interpelácie - písomné 

18.   Diskusia 

19.   Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsZ 

20.   Záver                                                            
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Bod č. 2. - Voľba návrhovej komisie 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie návrhovej 

komisie, aby pracovala v zložení pán poslanec Lackovič, pani poslankyňa Štítna a pani 

poslankyňa Vyletelová. Má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh, aby boli schválení za návrhovú komisiu poslanci v zložení pani 

poslankyňa Vyletelová, pani poslankyňa Štítna a pán poslanec Lackovič. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 20 ZA. 4 NEHLASOVALI. Ďakujem, uznesenie bolo 

schválené.  

Uznesenie č. 456: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Marta Štítna, Ing. Ľubica Vyletelová 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:20      proti:0   zdržal sa:0; 4 nehlasovali     počet poslancov:25 

 

Bod č. 3.1. – Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 

25.02.2021 a riešení pripomienok 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Materiál ste obdržali. Má niekto záujem 

o pripomienky, otázky? Takýto záujem neevidujem. Preto predkladám návrh na uznesenie. 

MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia 

do 25.02.2021. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené 24 poslancami z 24.  

Uznesenie č. 457: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 25.02.2021  
H l a s o v a n i e : prítomných:24        za:24          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: Má niekto záujem sa zapojiť do diskusie? 

Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ berie na vedomie správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení 

uznesenia č. 23/2018/703. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie. Z 24 prítomných 24 ZA. Uznesenie sme zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 458: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
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:24          za:24        proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 4.1. – Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020 

Bod č. 4.2. – Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ dňa 28.12.2020 

Bod č. 4.3. – Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsR dňa 11.02.2021 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Hlasujeme za všetky tri body spoločne. Má 

niekto záujem sa do týchto bodov prihlásiť? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ dňa 

10.12.2020, uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ dňa 28.12.2020 a uznesenia prijaté na 15. 

zasadnutí MsR dňa 11.02.2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 24 ZA. Uznesenia boli prijaté. 
Uznesenie č. 459: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020 

2. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ dňa 28.12.2020    

3. Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsR dňa 11.02.2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:24        za:24        proti:0            zdržal sa:0             počet poslancov:25 
 

Bod č. 5. – Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií 

na rok 2021  

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Materiál ste dostali v elektronickej podobe. 

Prítomní sú odborní pracovníci, tak sa opýtam, či má niekto záujem o diskusiu, o otázky 

v tomto bode. Neevidujem takýto záujem. Len skonštatujem, že finančná komisia tento bod 

prešla a odporučila ho jednomyseľne schváliť. Takže keďže otázky nie sú, predkladám návrh.  

MsZ v Senici schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS a rozpočtových 

organizácií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021. 

Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené 24 poslancami z 24. 

Uznesenie č. 460: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Rozpis rozpočtu príspevkovej - MsKS a rozpočtových organizácií - škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:24        za:24         proti:0           zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 6.1. – Správa o činnosti MsKS za rok 2020 a zámery 

organizácie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanovisko komisie – prevažná časť 

komisie upozorňuje na potrebu riešenia situácie s Amfiteátrom v Senici. Správu zobrala 

komisia na vedomie, odporučila predložiť MsZ v Senici na schválenie. Ide teda o komisiu 

kultúry. Poprosím, pán poslanec Čonka má záujem o zdieľanie obrazovky. Má niekto záujem 

sa prihlásiť do bodu 6.1. ohľadom správy činnosti MsKS? Neevidujem takýto záujem. Preto 

predkladám návrh. MsZ v Senici schvaľuje správu o činnosti MsKS za rok 2020 a zámery 

organizácie. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 23 ZA. 1 NEHLASOVAL. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 461: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie 
H l a s o v a n i e : prítomných:24     za:23   proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25 
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Bod č. 6.2. – Návrh na vymenovanie riaditeľa MsKS v Senici 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako ste mali možnosť všetci ostatní 

vedieť, tak mali sme opäť výberové konanie na riaditeľa MsKS s tým, že dokonca aj vám 

poslancom sme dávali možnosť sa tohto zúčastniť, aby ste videli jednotlivých kandidátov 

a vedeli sa rozhodnúť, že ktorý z nich je najlepší. Teším sa, že niektorí z vás túto možnosť 

využili a zúčastnili sa. Takže opäť sme prispeli k väčšej transparentnosti tohto konania, aby 

neboli pochybnosti o tom, že kto bol, kto nebol najlepší, alebo teda aby sme sa zbytočne vyhli 

nejakým ďalším rečiam. Takže vyhrala pani Ing. Margaréta Ivanová, PhD., ktorá v rámci 

tohto kola bola úspešná kandidátka. Jej krátky životopis tu máte. Dostali ste teda informáciu. 

Je tu aj prítomná. V prípade, ak má niekto otázky. Neevidujem takýto záujem. Takže pani 

riaditeľka je prítomná, resp. uvidíme, to závisí od vášho hlasovania. Takže poprosím vás, 

keďže otázky nie sú, tak poprosím vás o hlasovanie. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici vymenúva na základe návrhu primátora mesta Ing. Margarétu Ivanovú, PhD. za 

riaditeľku MKS Senica dňom 01.05.2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 21 ZA. 1 SA ZDRŽAL, 2 NEHLASOVALI. MsZ 

vymenovalo za riaditeľku MKS pani Ing. Margarétu Ivanovú, PhD. 

Uznesenie č. 462: 

MsZ v Senici 

v y m e n ú v a  

na základe návrhu primátora mesta Ing. Margarétu Ivanovú, PhD., za riaditeľku Mestského 

kultúrneho strediska Senica dňom 01.05.2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:24     za:21   proti:0   zdržal sa:1; 2 nehlasovali       počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Gratulujem pani riaditeľke. Verím, že bude 

prínosom pre naše MsKS a prajem jej veľmi veľa úspechov v nasledujúcej práci.  

 

Bod č. 6.3. – Štatút - Múzeum Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dostali ste informáciu o tom, že Múzeum 

Senica a jeho štatút v rámci toho, že je zaradený zatiaľ pod MsÚ v Senici s tým, že ako si 

myslím, že to je vhodnejšie, keďže ide o myslím si, že peknú budovu, peknú inštitúciu, ale 

mám záujem dať trošku čas aj pani novej riaditeľke, aby sa zoznámila a následne jej mohli 

pribudnúť ďalšie činnosti. A možno príde s nejakými novými ďalšími vecami, že by to bolo 

vhodné možno nejak inak kombinovať. Takže aby sme náhodou niečo neprerábali na dvakrát, 

tak radšej by sme vydržali a až potom by sme riešili ďalšie kroky. Má niekto záujem vystúpiť 

k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie štatút Múzea Senica. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Štatút sme zobrali na vedomie 22 poslancami z 24. 1 PROTI, 1 

NEHLASOVAL. 

Uznesenie č. 463: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Štatút – Múzeum Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:24     za:22    proti:1    zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25 
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Bod č. 7. – Návrh na schválenie konateľa Sociálneho podniku mesta 

Senica, s. r. o. 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Máme tu dve schvaľovania. Jedno je 

odvolanie pani Mgr. Natálie Minárikovej, ktorá bola doterajším konateľom, ktorá celý tento 

proces založenia spoločnosti nového Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o. mala na 

starosti po administratívnej stránke. Na základe opäť výberového konania, kde sme pozývali 

aj vás poslancov a mali ste možnosť sa zúčastniť, tak opäť ďakujem, že aj poslanci mali 

záujem sa zúčastniť a zúčastnili sa výberového konania, z ktorého vyšla ako odporučená 

kandidátka pani Ing. Nora Černáčková, ktorá je taktiež tu prítomná. Základné informácie 

ohľadom tohto výberového konania máte k dispozícii. Má niekto otázky? Pani inžinierka je 

tu. Hlási sa pán poslanec Lackovič.  

Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Zdravím. Ja len doplním potom po hlasovaní, 

nemám k tomuto žiadnu poznámku, len na doplnenie tohto bodu. V piatok sme dostali minulý 

týždeň štatút sociálneho podniku a momentálne pracujeme na projekte, na žiadosti 

o poskytnutie investičnej pomoci pre sociálne podniky, kde budeme môcť získať časť dotácií 

alebo refundácie na kapitálové výdavky a samozrejme na tie mzdy. A postupne budeme 

pravdepodobne, v priebehu marca vyberať prvých zamestnancov. To len tak na doplnenie 

tohto bodu, ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Keďže nikoho iného neevidujem 

sa hlásiť. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odvolanie Mgr. Natálie 

Minárikovej podľa predloženého návrhu k 31.03.2021 a zároveň vymenovanie Ing. Nory 

Černáčkovej ku dňu 01.04.2021 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 23 ZA, 1 SA ZDRŽAL. Schválené vymenovanie pani Ing. 

Nory Černáčkovej do funkcie konateľky.  

Uznesenie č. 464: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

a) odvolanie Mgr. Natálie Minárikovej, bytom Rovenská 1446/44A, 905 01 Senica, z funkcie 

konateľa obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 

1152/53, 905 01 Senica, ku dňu 31.03.2021 v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

b) vymenovanie Ing. Nory Černáčkovej, bytom Profesora Varsíka 1314/23, 907 01 Myjava, 

za konateľa obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 

1152/53, 905 01 Senica, ku dňu 01.04.2021, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
H l a s o v a n i e: prítomných:24         za:23          proti:0         zdržal sa:1              počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja jej gratulujem. Verím, že budeme 

spolupracovať a naozaj bude to na prospech občanov, ako mesta tak aj tých, ktorí budú 

v tomto podniku pracovať.   

 

Bod č. 8. – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica na roky 

2021 - 2030 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tento plán bol vypracovaný na našom 

oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu pod vedením pani Ing. Renáty Hebnárovej, ktorá 
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práve prichádza. Dám informáciu, že komisia berie na vedomie predložený komunitný plán 

mesta Senica na roky 2021 – 2030 a odporúča ho predložiť na schválenie MsZ. Bola to 

komisia pre sociálnu, bytovú oblasť. Je relatívne obsažný, veľa zaujímavých informácií. Mám 

otázku, či má niekto záujem o otázky k tomuto bodu alebo záujem o diskusiu? Neevidujem 

takýto záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021 – 2030. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Komunitný plán máme schválený 22 poslancami z 24 a 2 poslanci 

NEHLASOVALI. Ďakujem veľmi pekne.   

Uznesenie č. 465: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021-2030 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:22    proti:0     zdržal sa:0; 2 nehlasovali     počet poslancov:25 

 

Bod č. 9.1. – Správa o činnosti MsP za rok 2020 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre ochranu verejného poriadku 

a životného prostredia odporučila schváliť správu o činnosti MsP za rok 2020 a MsR na 

svojom zasadnutí 11.02.2021 odporučila schváliť správu o činnosti MsP za rok 2020. 

V správe je taktiež viacero zaujímavých informácií, ale zaujímavosťou asi bude to, že pomaly 

ale iste prechádzame aj na elektronizáciu. Máme záujem, aby sme viac týchto informácií aj čo 

sa týka kontroly, ale aj výkonu, tzn. ako pre občanov, tak pre ochranu našich mestských 

policajtov. Budeme prechádzať na elektronickejší systém a tým pádom aj tie dáta, pokiaľ 

budú nejaké sťažnosti, budeme mať presnejšie a evidované. Napr. čo sa týka, že kde, kedy, 

aká obchôdzka bola a podobné veci. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem záujem. Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ďakujem za slovo. Hlásil som sa už aj predtým k niektorým 

predchádzajúcim bodom. Moje prihlásenie nebolo akceptované, ale nevadí. Poviem si to 

niekedy inokedy. Čo sa týka MsP, myslím, že tá správa konečne je správa taká, aká má byť. 

Nie na štyroch A4-kách, ako to bolo v minulosti. Takže každý si tam nájde to, čo potrebuje. 

Ďakujem, to je všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, keď tak vás poprosím tak do 

chatu napísať čokoľvek prázdne, aby sme to zaregistrovali a poprípade aj rukou zamávať, aby 

sme to videli. Ďakujem. Takže ďakujem za pochvalu a predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje správu o činnosti MsP za rok 2020. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Z 24 poslancov 23 ZA. 1 NEHLASOVAL. 

Uznesenie č. 466: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2020 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23   proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:2 

 

Bod č. 9.2. – Návrh zmluvy o pôsobnosti MsP Senica v obci 

Jablonica a v obci Šajdíkove Humence 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako je v správe uvedené, nejde o celé 

obce, ale ide len o určité malinké úseky, kde je majetok mesta Senica a zároveň už sa 

nenachádza v katastrálnom území mesta Senica. Takže je to v Jablonici skládka a taktiež 

letisko, ktoré poznáme ako letisko Senica a je v katastrálnom území Šajdíkove Humence. Má 
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niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje návrh zmluvy o pôsobnosti MsP v obci Jablonica a v obci 

Šajdíkove Humence. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Z 24 poslancov bolo ZA 24. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 467: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Návrh zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Jablonica a v obci Šajdíkove 

Humence 
H l a s o v a n i e : prítomných:24        za:24         proti:0           zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 10. – Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 

2020 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre ochranu verejného poriadku 

a pre životné prostredie prerokovala správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta 

Senica a Dobrovoľného hasičského zboru v Senici za rok 2020 na svojom zasadaní konanom 

dňa 17.02.2021 a odporúča MsZ Senica na schválenie. Taktiež MsR odporučila schváliť tento 

bod. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem, preto 

predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správu o činnosti Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Senica a Dobrovoľného hasičského zboru v Senici za rok 2020. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Z 24 poslancov 24 ZA. 

Uznesenie č. 468: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2020 
H l a s o v a n i e : prítomných:24        za:24          proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 11. – Návrh dodatku č. 10/2021 VZN č. 5 o podmienkach 

státia na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za 

trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve, o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Teraz ide o drobnú úpravu, ktorá prechádza 

tým, aby ľudia nemuseli si ísť vyzdvihovať parkovaciu kartu, ktorú si mohli kúpiť cez email 

s tým, že pripravujeme, verím, že tento polrok, väčšiu zmenu. Aby sme viac zelektronizovali 

tento systém celkovo, aby ľudia, ktorí majú záujem si to zakúpiť elektronicky, celé to zvládli 

elektronicky, ale prostredníctvom formulára. Pretože v rámci emailov nám to narobilo trošku 

problém, čo sa týka toho, že nejaká osoba objednáva pre inú osobu a štvrtá platila. Potom už 

nám nevypisovali variabilné symboly, tak nám to trošku skomplikovali. Takže máme záujem 

urobiť taký formulárový systém, aby to prinútilo ľudí správne vypísať všetky položky tak ako 

treba, aby to zjednodušilo a zrýchlilo systém, pretože takto sme zbytočne boli spomalení. Ale 

napriek tomu sa teším, že 802 ľudí využilo túto možnosť cez email a tým sme, poviem to, že 

znížili možnosť aj nákazy s tým, že by nám tu mali stáť v radoch. Takže tomu sa teším. Návrh 

dodatku č. 10/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za 

užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve 

a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách bol zverejnený na 
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úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. 

K návrhu VZN bola uplatnená pripomienka úpravy pod čiarou § 111 ods. 1, na § 123 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorá bola akceptovaná a zapracovaná. Má niekto záujem ešte o otázky, 

diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 10/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území 

mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 

priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

s akceptovanou pripomienkou. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 23 ZA. 1 NEHLASOVAL. Dodatok bol schválený. 

Uznesenie č. 469: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

dodatok č.10/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za 

užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve 

a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách s akceptovanou 

pripomienkou 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23   proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.1. – Dispozície s majetkom – Návrh na schválenie spôsobu 

odpredaja nehnuteľnosti v k. ú. Senica formou verejnej obchodnej 

súťaže 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tu komisia pre správu mestského majetku, 

obchodu a služieb odporučila schváliť odpredaj nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou 

za cenu 50.000,00 €. MsR taktiež odporučila schváliť odpredaj nehnuteľnosti v súlade 

s predloženými podmienkami. Jedná sa o budovu, ktorá sa nachádza pri hlavnom vstupe, už 

máte aj mapu, do bývalého Slovenského hodvábu, po ľavej strane. To je ona. Ktorú mesto už 

v dvoch súťažiach ponúkalo. Bez akéhokoľvek záujmu. Veríme, že teraz aj touto sumou 

výrazne zvýšime záujem a aktivitu ľudí o túto nehnuteľnosť. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem, preto predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu formou 

obchodnej verejnej súťaže podľa predloženého návrhu záujemcovi, ktorý ponúkne najmenej 

sumu 50.000,00 €. Záujemca, ktorý musí uhradiť aj podmienky, 10.000,00 € na zábezpeku 

a ďalšie kritériá, ktoré sú v predloženom návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 22 ZA. 1 SA ZDRŽAL, 1 NEHLASOVAL.   

Uznesenie č. 470: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako : 

- budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parcele  č.3109/2 

- pozemok C KN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

523 m
2
 

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami: 

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie 

Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele  

č. 3109/2 a pozemok C KN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 523 m
2
. 
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b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 50 000 €,  

slovom  päťdesiattisíc eur.  

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 10 000 €, slovom desaťtisíc eur. 

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, 

ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom 

bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže. 

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna 

cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  

návrhu losovaním. 

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch 

pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny. 

f) Víťazný záujemca, ktorý ponúkne cenu vyššiu ako 100 000 € musí  byť  ku dňu uzatvorenia 

kúpnej zmluvy zapísaný  v registri partnerov verejného sektora.  

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:  

    - všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu   

     - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na          

       doplnenie a vykonanie opravy. 

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže   

    organizačného charakteru.  

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení 

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ  

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a poslanec MsZ 

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia 

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia 

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb 

     a poslanec  MsZ. 

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  

zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia 

po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo. 

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:22    proti:0     zdržal sa:1; 1 nehlasoval      počet poslancov:25 
 

Bod č. 12.2. – Návrh na zámenu nehnuteľnosti v k. ú. Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku, 

obchodu a služieb odporučila schváliť zámenu nehnuteľnosti. Komisia pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí dňa 09.02.2021 odporučila schváliť zámenu 

nehnuteľnosti a MsR na svojom zasadnutí taktiež odporučila schváliť zámenu pozemkov. 

Takže sme v Čáčove na konci. Napriek tomu, že to vyzerá nepomerne, tak zase modrú časť, 

ktorú nadobúdame, tak nadobúdame ju v podiele 1/1, ale v červených častiach mesto nemá 

podiel 1/1, ale má podiel iba ¼.  Takže je z dvoch častí a modrá časť je teda a my si vyriešime 

týmto aj zastávku, ktorú tam máme pre MHD. Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? 

Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje 

zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu a schvaľuje ho ako prevod do vlastníctva 

nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 23 ZA. 1 sa ZDRŽAL.  
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Uznesenie č. 471: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e  

zámenu pozemku v kat. území Senica CKN parc.č. 2294/4, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 55 m
2
 vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov: Ing. Emília  

Wágnerová, Čáčovská cesta 5232/194, Senica, vlastník v podiele 1/2 a Boris Wágner, 

Čáčovská cesta 5232/194, Senica, vlastník v podiele 1/2  

za pozemky v kat. území Senica  vo vlastníctve mesta Senica:  

pozemok CKN parc. č. 2295/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  

28 m
2
 v podiele 1/1, ktorý Ing. Emília Wágnerová a  Boris Wágner nadobudnú každý 

v podiele 1/2, 

pozemok CKN parc. č. 1914/10, druh pozemku  ovocný sad vo výmere 47 m
2 

 v podiele 4/12,   

ktorý Ing. Emília Wágnerová a  Boris Wágner nadobudnú  každý v podiele 2/12. 

Výmera pozemku, ktorý nadobudne mesto Senica je 55 m
2
 a výmera, prislúchajúca  podielom 

na pozemkoch, ktoré nadobudnú Ing. Emília Wágnerová a Boris Wágner spolu je  44 m
2
.  

Jednotková cena zamieňaných pozemkov je stanovená na 18 €/m
2
 a zámena bude realizovaná 

bez uloženia povinnosti mestu zaplatiť druhej zmluvnej strane rozdiel v hodnote  

zamieňaných pozemkov.    

 

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 dôjde k usporiadaniu 

pozemkov v danej lokalite z hľadiska ich dlhodobého užívania. Mesto nadobudne pozemok, 

tvoriaci verejné priestranstvo, na ktorom je chodník pre peších a zástavka MHD a  žiadatelia 

nadobudnú pozemky, z ktorých jeden tvorí časť parkovej úpravy pred domom v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľov a druhý tvorí areál dvora rodinného domu v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľov. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:23          proti:0          zdržal sa:1          počet poslancov:25 
 

Bod č. 12.3. – Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena na pozemkoch reg. C, parc. 1852/2, 1852/5, 1853/3, 1942/1 

a na pozemkoch reg. E, parc. č. 312, 360/1 a 567/1 v k. ú. Senica 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku, 

obchodu a služieb odporučila schváliť zriadenie vecného bremena. Komisia pre výstavbu, 

územné plánovanie, dopravu na svojom zasadnutí dňa 09.02.2021 odporučila schváliť 

zriadenie vecného bremena a MsR na svojom zasadnutí 11.02.2021 odporučila schváliť 

zriadenie vecného bremena. Takže už sme takéto schvaľovanie tu mali, len sa tam jemne 

menila trasa, takže preto sa to celé schvaľuje znovu. Sme zase v mestskej časti Čáčov. Má 

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh 

na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena in 

persona na predložených pozemkoch tak, ako je uvedené v návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 24 ZA.  

Uznesenie č. 472: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  
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uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in personam“ na pozemkoch CKN p.č. 

1852/2, druh pozemku záhrada vo výmere 99 m
2
, p.č. 1852/5, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 25 m
2
, p.č. 1853/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 2480 m
2
, p.č. 1942/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7827 m

2
 

a na pozemkoch EKN p.č. 312, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5570 m
2
, p.č. 360/1, 

druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16756 m
2
 a  p.č. 567/1, druh pozemku ostatná plocha 

vo výmere 1271 m
2 

v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka 

pozemkov strpieť: 

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich  odstránenie. 

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako 

diel 1 vo výmere 4 m
2
  na pozemku EKN p.č. 312,  

diel 2 vo výmere 1 m
2
, diel 3 vo výmere 24 m

2
, diel 4 vo výmere 3 m

2
, diel 5 vo výmere  

29  m
2
  a diel  6 vo výmere 94 m

2
  na pozemku EKN  p.č. 360/1,  

diel 7 vo výmere 2 m
2
  na pozemku EKN p.č. 567/1,  

diel 9 vo výmere 21 m
2
  na pozemku CKN p.č. 1852/2,  

diel 10 vo výmere 6 m
2
  na pozemku CKN p.č. 1852/5,  

diel 11 vo výmere 2 m
2
  na pozemku CKN p.č. 1853/3,  

diel 12 vo výmere 316 m
2
, diel 13 vo výmere 22 m

2
  a diel 14 vo výmere 13 m

2
  na pozemku 

CKN p.č. 1942/1   

v geometrickom pláne č.455-1/2019 na vyznačenie práva uloženia inž. siete na parc. reg.  

E–KN č. 312, 360/1, 567/1 a na parc. reg. C–KN č. 1852/1, 1852/2, 1852/5, 1853/3, 1942/1.  

Rozsah vecného bremena je spolu  vo výmere 537 m
2
. 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m
2
 rozsahu 

vecného  bremena, t.j. 8 055 €. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.4. – Návrh na zverenie majetku do správy MŠ  

L. Novomeského 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako sme zatepľovali budovu na 

elokovanom pracovisku na Komenského ulici, tak ju odovzdávame do správy s tým, že 

komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb odporučila schváliť zverenie 

majetku do správy a MsR na svojom zasadnutí taktiež odporučila schváliť zverenie majetku 

do správy subjektu MŠ L. Novomeského. To máme zateplenie, ktoré nám prebehlo ešte 

minulý rok. Takže teraz odovzdávame iba do správy. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto 

bodu? Neevidujem. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie 

majetku obnova budovy MŠ, zateplenie MŠ Senica, Komenského 1039 podľa predloženého 

návrhu. Prosím o hlasovanie. Osobne sa teším, že ďalšia MŠ sa nám podarila zatepliť a taktiež 

znižujeme výrazne aj energetickú náročnosť budov a verím, že takto budeme pokračovať 

ďalej. Pomalinky už sa chystáme aj na najväčšie zatepľovanie a to je zatepľovanie prvej ZŠ.  

Hlasovanie:  Z 24 poslancov 23 ZA. 1 NEHLASOVAL.  

Uznesenie č. 473: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

zverenie majetku „Obnova budovy MŠ zateplením MŠ Senica, Komenského 1039“  
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(zateplenie budovy elokovaného pracoviska Komenského 1039 v Senici )  v celkovej hodnote 

162 763,60 € do správy subjektu:  Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23   proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25 

 

Bod č. 13. – Informácia o zrušení Regionálnej rozvojovej agentúry 

Senica a vstup do likvidácie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je to už len informácia, ktorá sa berie na 

vedomie. Tým, že sme nemali zastupiteľstvo, tak som si nemohol od vás vyžiadať stanovisko, 

ako je treba hlasovať, ale keďže sa hlasuje väčšinovo, tak napriek tomu, že ja som nemal 

mandát na to, aby som mohol rozhodnúť za zrušenie alebo nezrušenie, tak som sa zdržal, ale 

väčšina ostatných členov rozhodla o tom, že Regionálna rozvojová agentúra Senica naplnila 

svoj účel, na ktorý bola zriadená a teda nie je dôvod jej ďalšieho pokračovania. A preto 

rozhodli o tom, že táto Regionálna rozvojová agentúra vstupuje do likvidácie. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zrušení Regionálnej rozvojovej 

agentúry Senica a vstup do likvidácie ku dňu 31.01.2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 22 ZA. 2 NEHLASOVALI.  

Uznesenie č. 474: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Informáciu o zrušení Regionálnej rozvojovej agentúry Senica a vstup do likvidácie ku dňu 

31.01.2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:24     za:22   proti:0     zdržal sa:0; 2 nehlasovali     počet poslancov:25 

 

Bod č. 14. – Stratégia zavádzania inteligentných technológií v meste 

Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je to jedna z mnohých stratégií, ktorú je 

potrebné mať, aby sme mohli získavať ďalšie a ďalšie body aj v rámci jednotlivých projektov, 

ale aj aby sme vedeli, čo do budúcna máme záujem obstarať, akým spôsobom. S tým, že 

evidujem už prihlásenie. Len ešte dám informáciu, že komisia pre výstavu, územné 

plánovanie, dopravu a komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

a komisiu pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností zobrala na vedomie 

túto stratégiu,  A zaregistrovali sme prihlásenie pána poslanca Huttu.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Tak v prvom rade musím pochváliť autorov tej stratégie, tej 

analýzy, je to dobre spracované. Všetky tie konkrétne odvetvia, ktoré sa bezprostredne týkajú 

Senice. Ale myslím si, že je to také novšie pokračovanie programu hospodárskeho, sociálneho 

rozvoja v takom novšom kabátiku. Je tam veľmi veľa informácií, ktoré sú zaujímavé, dôležité 

a už nám len ostáva, tak ako vždy, zháňať peniaze na tieto projekty, ktoré tam sú. Ak ste to 

niektorí čítali trošku podrobnejšie, tak aj ja som si dal trošku námahu, tak ste tam našli aj tú 

SWOT analýzu, v ktorej sú kladné stránky. Tých záporných tam je veľmi veľa. Tzn. že tá 

stratégia zavádzania tých informačných technológií určite zase v každom tom jednotlivom 

odvetví, odbore, by mali byť nejaké priority a mali by sme vedieť, koľko finančných 

prostriedkov bude uvoľnených, koľko by sme dokázali zohnať na jednotlivé tie veci, ktoré sú 

tam prezentované. Zaujala ma tam jedna taká vetička, to len tak na odľahčenie: „Senica je 

cyklistickým mestom.“ Čo si myslím, že vôbec nie je pravda, pretože okrem 3 km cyklotrasy 

nemáme vôbec nič. Takže tá vetička je v podstate, len taká akože dobre, nech tam je, ale 
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s realitou určite nemá nič spoločné. Takže na záver len to, že je to dobre spravené, super, veľa 

informácií, tak len nech sa darí zháňať finančné prostriedky na realizáciu jednotlivých aktivít, 

ktoré uznáme za vhodné a ktoré sa stanú prioritami v jednotlivých tých častiach toho 

dokumentu. Ďakujem, to je všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pán poslanec, aj za pochválenie. 

Ja len poviem, že verím tomu, že tento rok už reálne začne aj stavba cyklotrás v meste Senica, 

ktoré by mali byť teda, hlavne cyklotrasy určené do práce, tzn. nie rekreačné. A verím, že 

taktiež projekt, ktorý bol tu v mestskom zastupiteľstve schválený s 5% spolufinancovaním na 

nenávratné finančné zdroje, o ktoré sme požiadali, že bude úspešný, pretože naozaj mali by 

sme veľmi veľa SMART riešení, ako sa teraz moderne povie, tzn. týchto inteligentných vecí 

tu v meste, ktoré by pomohli ako občanom v rámci pohybu, tak aj v rámci bezpečnosti. Takže 

verím, že tieto projekty, ktoré podávame, že budú úspešné a budeme si môcť o niekoľko 

rokov, pretože samozrejme potom nás čaká ešte ďalší a ďalší proces schvaľovania a kontrol, 

toto zaviesť a využívať možnosti, ktoré technológie ponúkajú. Takže ďakujem. Neevidujem 

už nikoho iného, preto predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje stratégiu 

zavádzania inteligentných technológií v meste Senica, ktorá definuje základný rámec rozvoja 

mesta v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na moderné technológie 

predovšetkým v oblasti SMART riešení. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 23 ZA. 1 NEHLASOVAL. Vzali sme informáciu na 

vedomie.   

Uznesenie č. 475: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Stratégiu zavádzania inteligentných technológií v meste Senica, ktorá definuje základné 

rámce rozvoja mesta v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na moderné 

technológie, predovšetkým v oblasti SMART riešení 
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.1. – Správa HK o výsledku kontroly pokladničných 

operácií so zameraním na vykonanie finančnej kontroly 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali v elektronickej podobe. 

Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly 

pokladničných operácií so zameraním na vykonanie finančnej kontroly. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 24 ZA. 

Uznesenie č. 476: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničných operácií so zameraním na 

vykonávanie finančnej kontroly 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24       proti:0         zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.2. – Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2020 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: MsR na svojom zasadnutí odporučila 

predložiť správu o činnosti HK na rokovanie MsZ. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto 

bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie 
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na vedomie správu o činnosti HK za IV. štvrťrok 2020. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Z 24 poslancov 24 ZA.  

Uznesenie č. 477: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2020 
H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24           proti:0           zdržal sa:0          počet poslancov:25 
 

Bod č. 15.3. – Správa o činnosti HK za rok 2020 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: MsR na svojom zasadnutí odporučila 

predložiť správu o činnosti HK za rok 2020 na MsZ. Je to v podstate súhrn správ, ktoré 

priebežne už boli schválené v MsZ. Opýtam sa, má niekto záujem o diskusiu v rámci tohto 

bodu? Neevidujem takýto záujem, preto predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie 

na vedomie správu o činnosti HK za rok 2020. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Z 24 poslancov 24 ZA. 

Uznesenie č. 478: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 16. – Rôzne 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem vystúpiť v bode Rôzne? 

Peter Hutta, pán poslanec.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mám jednu otázku čo sa týka Fondu PRO Senica. Viem, že tam 

v rozpočte sú peniaze, nejakých 140-tisíc sme tam schvaľovali. Akým spôsobom sa bude 

riešiť rozdeľovanie, na základe akých kritérií? Pretože viem, že aj tento rok bude veľmi 

ťažký. Dúfam, že sa niečo rozbehne. Vieme nejaké podrobnosti alebo riešime nejaké 

usmernenia v rámci rozdeľovania peňazí z PRO Senice?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Termínovo, tak ako sme avizovali, tak ako 

máme v rámci VZN máme do konca februára, priebežne nám prihlášky do Fondu PRO Senica 

chodia. S tým, že máme záujem, aby prebehol Fond PRO Senica a mohli sme podporiť. 

Samozrejme, bude to závisieť aj od situácie, ktorá bude, keďže musíme rozhodnúť myslím si 

niekde začiatkom mája. Tzn. my máme zasadnutie 04.05., kde budeme rozhodovať o veľkých 

projektoch a verím, že to už bude situácia, kedy budeme mať aj presnejšie informácie, že čo 

nám beží, nebeží. Ja som presvedčený osobne, že v lete určite budú opatrenia uvoľnené a že tá 

situácia sa zlepší. Minimálne v tomto letnom období. Tak zatiaľ, čo sa týka aj financií, tak čo 

máme prognózy, tak nehlásia nejaký zásadný výpadok a preto verím tomu, že Fond PRO 

Senica bude môcť byť čerpaný v prospech športu, kultúry aj prevencie.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Čiže zatiaľ ako tradične.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Áno, zatiaľ tradične. Pani poslankyňa 

Búzková taktiež sa hlásila.  

Mgr. Lenka Búzková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Chcela som sa len spýtať, že či sa 

dajú upraviť svetlá na cyklotrase, ich zapínanie a vypínanie. Zapínajú sa veľmi skoro 

a vypínajú sa veľmi neskoro. Či by sa to dalo trošku upraviť, je to predsa šetrenie elektrickej 

energie. A potom som sa chcela spýtať, či sa nedá nejako ovplyvniť to búchanie neskutočné, 
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tie výbuchy zo Záhoria. To už skutočne ja si myslím, že je tak neúnosné a ľuďom to tak 

znepríjemňuje život, že ja neviem, či to má alebo nemá vplyv na statiku budov v Senici. 

Nehovoriac o tom, či to má nejaký škodlivý vplyv aj na životné prostredie. Skutočne si 

myslím, že toho začína byť trošku viac ako to bolo a intenzívnejšie. A teda nie som sama, 

ktorá si to všimla.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za informácie. Čo sa týka svetiel, 

tak vždy je lepšie nás kontaktovať rýchlejšie a nečakať na zastupiteľstvo, keďže to vieme 

promptne riešiť, pokiaľ je tam takto spozorované. Predpokladám, že je to nastavené podľa 

určitých astronomických hodín, ale môžeme to preveriť. A čo sa týka tých výbuchov, tak 

zistíme, preveríme a dáme vám aj informáciu, že či je to intenzívnejšie, nie je to 

intenzívnejšie a ako to presne je. A aký je ďalší plán. Do bodu rôzneho sa hlási ešte pani 

poslankyňa Štítna.  

Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som chcela upozorniť, že smerom od Kunova pri 

Židovskom cintoríne nám vyrástla, ak to tak môžem nazvať, nelegálna stavba alebo nejaký 

príbytok tam dole pod tým vŕškom. Vyzerá to veľmi nevzhľadne, určite aj z hygienického 

hľadiska je to dosť nebezpečné a videla som tam schádzať sa rôzne individuá. Tak by som na 

to chcela upozorniť a požiadať poprípade MsP o preverenie a prípadné odstránenie, lebo 

naozaj to tam nevyzerá pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem, preveríme a končíme bod Rôzne.  

 

Bod č. 17. - Interpelácie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Interpelácia nám bola doručená písomne 

jedna od pani poslankyne Kristíny Chudej. Obyvatelia sídliska Samuela Jurkoviča v obvode 6 

sa na ňu obrátili pri nešťastnej udalosti, keď dňa 11.12.2020 horela kuchyňa v bytovom dome. 

Obyvatelia pociťovali veľký strach, že sa zásahové vozidlá nedostanú včas k horiacemu 

objektu. Jediná prístupová cesta je chodník vedľa škôlky na Novomeského ulici. Ďalšie cesty, 

ktorými by sa mohli dostať záchranné zložky k bytovým domom na sídlisku Samuela 

Jurkoviča nie sú prístupné z dôvodu veľkých betónových kruhových kvetináčov. Túto situáciu 

konzultovala aj s predsedníčkou hasičského zboru Ing. Jarmilou Barcaj Drinkovou, ktorá tiež 

zhodnotila, že je potrebné sprístupniť aspoň jednu z možných prístupových ciest. Zhodli sa 

v tom, že treba otvoriť cestu od zimného štadióna, ktorá je bezpečná a rýchla, čo znamená 

odstrániť dva betónové kvetináče. Preto apeluje na mesto, aby túto požiadavku zaradilo medzi 

prioritné, pretože nevieme, kedy sa bude takáto podobná nešťastná udalosť opakovať a v hre 

budú sekundy, ktoré môžu rozhodnúť o živote našich spoluobčanov. Zaevidovali sme. Sme 

v komunikácii aj s profesionálnym hasičským zborom, ktorý má mať novú techniku, ktorá má 

nové požiadavky a je dohodnutý aj celkový plán od nás s pánom Bederkom a za hasičský 

zbor, ak sa nemýlim, hodnosť neviem, pánom Petrom Ševčíkom, aby si prešli celé mesto 

Senica. Aby to nebolo len o individuálnej jednej, ale teda aby sa to skontrolovalo celé, pretože 

majú aj novú techniku, ktorá má väčšie nároky na rozlohy, aby v prípade, že sa stane takáto 

udalosť, bolo možné zasiahnuť. Hlási sa pani poslankyňa Barcaj Drinková.  

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Tak vážení občania, poslanci MsZ, ja by som 

chcela zareagovať. Ja som túto skutočnosť ozaj skonzultovala s pani poslankyňou Chudou 

a tak isto ma oslovili títo obyvatelia z tejto štvrte s touto problematikou. Aj som to dlho 

študovala a tak ako hovorí pán primátor, sme to konzultovali s kolegom Petrom Ševčíkom. 

Takže táto problematika prístupovej komunikácie k bytovým domom v Senici je veľmi 

špecifická a zložitá, na čo som už ako poslankyňa poukazovala v minulom volebnom období 

za pána primátora Mgr. Branislava Grimma a samozrejme aj za súčasného vedenia pri riešení 

parkovacej politiky, aby sa uvažovalo s prístupovými komunikáciami pre záchranné zložky, 

pri prekresľovaní tých parkovacích plôch. Určenie prístupových komunikácií a nástupných 
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plôch nie je také jednoduché ako sa zdá, nakoľko v meste Senica máme bytové domy 

s výškou viac ako 12 metrov postavené v časovom rozmedzí nejakých 60 rokov, kedy 

projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, z ktorej sa 

vychádza. A ide o stavby, na ktoré nebolo povinnosťou v čase ich realizácie spracovať toto 

riešenie. Predloženie riešenia protipožiarnej bezpečnosti z projektovej dokumentácie vyplýva 

pre všetky stavby, ktoré boli vyhotovené podľa predpisov platných od účinnosti zákona č. 

50/1976 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ďalej len Stavebný zákon. 

Tento nadobudol účinnosť 01.10.1976 a v § 103 je zakotvená povinnosť, že vlastník stavby je 

povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri 

zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi stavby a pri odstránení stavby 

stavebnému úradu. Na stavebný zákon potom priamo nadväzovali jednotlivé technické 

normy, čo sa týka oblasti požiarnej bezpečnosti, pričom ČSE 7308102 ako kmeňová 

technická norma pre oblasť požiarnej bezpečnosti stavieb nadobudla účinnosť 1977. V tejto 

úvodnej časti normy sa uvádza tiež prechodné obdobie, v ktorom umožňuje spracovateľom 

projektovej dokumentácie dokončiť podľa predchádzajúcej technickej normy  7307760, 

pričom sa ďalej uvádza, že v projektovej dokumentácii rozpracovanej ku dňu účinnosti tejto 

normy spracovateľ posúdi možnosť dokončenia dokumentácie podľa ČSE 7308102, pričom 

projektová dokumentácia dokončená po 31.12.1981 musí byť už plne v súlade s ST 7308102. 

Stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie podľa projektovej dokumentácie 

spracovanej v termíne od 01.01.1982 musia mať spracované všetky do jedného riešenie 

protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii a vlastníci stavby ich musia 

mať k dispozícii pre orgány kontrolné a ako aj stavebný úrad. Aj na takéto riešenia 

prípadných riešení únikových, zásahových ciest. A ktoré ich k dispozícii nemajú, tak sú ich 

povinní dopracovať, obrátiť sa na špecialistu požiarnej ochrany, aby boli. A od roku 2004 

musia mať už spracovanú projektovú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti 

stavby v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Z paragrafových 

znení vyberám len úplne stručne. Prístupová komunikácia, čo je, musí viesť aspoň do 

vzdialenosti 30 metrov od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah. Musí 

mať trvale voľnú šírku najmenej 3 metre a do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací 

pruh. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 

metra a výšku najmenej 4,5 metra. Nástupná plocha, ktorú som spomínala, musí byť široká 

najmenej 4 metre, musí byť trvale voľná a označená dopravnou značkou „zákaz státia“. Musí 

byť napojená na prístupovú komunikáciu, musí byť umiestnená pozdĺž priečelia stavby alebo 

kolmo k priečeliu stavby tak, aby bol možný zásah mobilnou hasičskou technikou do každého 

požiarneho úseku priliehajúceho k priečeliu. Zriaďuje sa pri stavbách, ktoré majú požiarnu 

výšku viac ako 9 metrov. Takže to spĺňajú myslím, že všetky výškové bytové domy. Bytové 

domy všeobecne sú navrhované tak, aby spĺňali požiadavky VZN na úseku ochrany pred 

požiarmi, ale aj požiadavky, ktoré sú v súlade s európskou legislatívou. Takto navrhnuté 

riešenia pomáhajú pri evakuácii osôb, pri požiari a zároveň zabraňujú šíreniu požiaru medzi 

jednotlivými požiarnymi úsekmi. Príslušné orgány štátnej správy na úseku ochrany pred 

požiarmi sa v rámci stavebných, resp. kolaudačných konaní vyjadrujú k navrhovaným 

riešeniam. V bytových domoch sa budujú únikové cesty, ktoré sú zásahovými cestami, čím sa 

výraznou mierou prispieva k efektívnejšiemu zdolávaniu požiaru a evakuácii osôb 

a obyvateľov bytov. Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi taktiež 

vykonávajú protipožiarne kontroly, ktorých účelom je práve kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov aj počas užívania týchto stavieb v súlade so zákonom č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a tiež je povinnosťou 

zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti 

stavby alebo jej častí, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu hasičských jednotiek. Z ďalších 
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povinností je udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, 

nástupné plochy, prístupy ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, elektrickej 

energie, vody, požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho 

poplachu a požiarnym vodovodom. Predpokladám, že bytové domy na Samuela Jurkoviča 

boli posudzované podľa normy 7308102, kde sú v základných ustanoveniach definované 

príjazdy a prístupy, ale toto je problematika veľmi široká, ku ktorej si môžeme sadnúť 

a rozdebatovať. Na čo poukazuje v interpelácii poslankyňa Mgr. Kristína Chudá je správne 

a mesto by sa týmto malo zaoberať. Podľa môjho názoru v meste Senica nie sú dostatočne 

riešené prístupové komunikácie pre hasičskú techniku a záchranné zložky. Prístupu bránia 

vysoké obrubníky, za ktorými sú osadené betónové skruže, kvetináče, autá a iné prekážky. 

Ani výsadba novej zelene nie je vždy realizovaná v súlade s protipožiarnou bezpečnosťou 

stavby a je osadená do požiarne nebezpečného priestoru tesne pod okná bytových domov 

alebo na voľné plochy, kde by mohla byť technika v prípade požiaru. Ďalej môžem poukázať 

na zásah, ktorý bol teraz nedávno 13.02.2021 v Senici, tiež v Sotinej na Samuela Jurkoviča 

32, kde bola z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Trnave od 

záchrannej zdravotnej služby vyžiadaná pomoc pri otváraní bytu na Samuela Jurkoviča 32, 

kde mal byť pozitívny pacient na COVID. Zasahujúci príslušníci z Okresného riaditeľstva 

v Senici sa do bytu nedostali, nakoľko tam boli bezpečnostné dvere, tie nevedeli otvoriť. 

Výškovou technikou Bronto sa tam tak isto nedostali, nakoľko neboli voľné prístupové 

komunikácie. Bránili osadené betónové skruže zo všetkých strán na celom sídlisku. Na 

základe týchto skutočnosti veliteľ zásahu odvolal plošinu a povolal si člena lezeckej skupiny 

aj s lezeckým materiálom. Do bytu na 7. poschodí sa chceli dostať zo strechy, ale aj to bol 

veľký problém, lebo nakoľko nové strechy sú problematické, nie sú tam žiadne kotviace 

prvky. Na starých boli aspoň konzoly, o ktoré sa dalo ukotviť. Nakoniec sa pomocou 

lezeckého vybavenia a lanovej techniky veliteľ zásahu zlanil do bytu a ten sprístupnil 

zložkám policajného zboru a záchrannej zdravotnej služby. Takže tento zásah bol veľmi 

komplikovaný. Keby sa tam tou technikou dostali, pekne sa dostanú do toho bytu na 7. 

poschodí a takto liezli cez suseda, cez rebríky, cez laná. Takže bolo to myslím, že veľmi 

komplikované. Vďaka našim lezcom, že to zvládli. Mesto Senica by malo naozaj túto situáciu 

riešiť v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom, poprípade náčelníkom MsP. Viem, že keď sa to 

odstráni, že tam budú chodiť tie autá, osobné, všelijakí kuriéri, takže bude mať MsP oveľa 

viac práce, ale myslím, že všetko je riešiteľné. Treba začať sprístupňovať tieto komunikácie 

k bytovým domom, a to odstránením prekážok, kvetináčov, betónových skruží, zmapovať 

prístupové komunikácie pre záchranné zložky a to dodržaním príjazdov, vjazdov a poprípade 

aj s predsedami mestských výborov by možno boli, lebo tie situácie poznajú, že by sa to 

prešlo postupne a zakreslilo. Skutočne aby vedeli, kadiaľ sa dostanú s tou hasičskou 

technikou. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. My máme zakreslené tie trasy, 

ktoré sú prístupové. Samozrejme, je tam dohodnuté aj s profesionálnym hasičským zborom na 

ďalších krokoch, aby sme sa dopracovali k tomu, pretože do tých častí sa dá dostať. 

Samozrejme sú tam dve nájazdové plochy a je treba ich poznať. Ja mám informáciu, že táto 

bola v minulosti zaslaná aj profesionálnemu hasičskému zboru, ale je tam dohodnuté teda 

stretnutie, aby sa vedelo jasne a rýchlo hlavne zasiahnuť v prípade potreby. Ďakujem. 

Prechádzame na ďalšie a to je pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Dobrý deň. Pozdravujem všetkých. Pán primátor, jedna otázka 

iba. Pred časom, minulý rok, sme schválili zámenu pozemkov za cintorínom. Tam to bola tá 

dvojica Ďurina – mesto, ohľadom rezervy cintorína. Ako som si všimol, doteraz sa tam nič 

nedeje. Chcem sa opýtať, či už prebehla zámena týchto pozemkov aj na katastri alebo ak nie, 

že či sú problémy na strane mesta alebo pána Ďurinu. Či to on nechce prevziať alebo nechce 

zameniť tie pozemky alebo či má problém mesto s tým. Či sú tam nejaké časové horizonty, 
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nejaké výzvy a ostatné záležitosti. Dám to aj v písomnej forme, ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Môžem odpovedať hneď. Z diskusií 

s pánom Ďurinom sme v podstate rok.  Zatiaľ neprišlo k podpísaniu zámennej zmluvy, 

pretože sú tam rozdiely, čo sa týka predstavy, v akom stave mesto Senica nemá záujem 

v podstate prebrať niečo, čo nie je úplne v súlade, v poriadku, takže dolaďuje tam pán Ďurina 

tie právne kroky, aby naozaj sme to mohli mať všetko kóšer, aby nebolo tam žiadne riziko 

toho, že by mestu Senica mohli do budúcna vzniknúť nejaké škody. Predpokladám, že toto 

všetko by malo byť do dvoch mesiacov zbehnuté a následne teda by malo prísť už k tomu 

podpísaniu zmluvy. Tam bol problém, že my sme mali určité požiadavky, aby to bolo pre nás 

právne čisté a v poriadku. Pán Ďurina mal pocit, že naše nároky sú zbytočné a zbytočné 

obavy, že tam nebude najmenší problém. Ponúkal nejaké alternatívne riešenie, s ktorým 

právne oddelenie mesta nesúhlasilo, že to nepovažovalo za dostatočne určité a bezpečné 

riešenie. A pred mesiacom prišlo k dohode, kde sa dohodol právny zástupca pána Ďurinu 

s právnym oddelením mesta Senica na tom, že aký je teda postup pre obe strany, aby boli 

spokojné. Predpokladám, že do dvoch mesiacov by to malo prebehnúť. Takáto je nejaká, 

základná tá informácia, že teda, keďže tam boli podľa nás určité právne neistoty a ide 

o pozemok značnej hodnoty, tak chceme byť opatrní, a preto boli tam takéto právne prekážky, 

ktoré sme si už vysvetlili a na ktorých sa pracuje, aby boli odstránené. Nasleduje pán poslanec 

Miča.  

Ľubomír Miča, poslanec: Ahojte, tak ja sa chcem pán primátor iba opýtať na to, či budeme 

a kedy pokračovať v odstraňovaní reklamného smogu v meste.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pokračujeme naďalej. Riešime napr. tá 

skupina to nazvala, že plechové reklamy, to sú také tie reklamy, ktoré sú o veľkosti citylightu, 

ale nesvietia. Na Hviezdoslavovej ulici ich máme. Je tam reklama na veľké skladové plochy, 

ktoré riešime s tým, že trošku nám v tom verím pomôže aj v ďalších zákon, ktorý sa 

pripravuje a mal by byť podľa všetkého účinný. Niekde sa plánuje k 01.05. a pre mesto by 

malo byť jednoduchšie odstraňovať, pretože samozrejme máme reklamné plochy, ktoré už 

sme vypovedali ako mesto zmluvy, teda cez zastupiteľstvo, kedy neboli predĺžené zmluvy, 

zatiaľ neboli odstránené. Tzn. riešime, vyzývame vlastníkov, ale v prípade očakáva sa, že od 

01.05.2021 by mohlo už aj mesto odstrániť tieto reklamy a potom následne na náklady toho, 

kto túto reklamnú stavbu mal zriadenú. Takže v najhoršom prípade, pokiaľ to nepôjde cez 

rôzne výzvy, tak už asi by sme nešli cez súdne konanie, lebo to bude určite trvať dlhšie ako 

01.05. a išli by sme teda asi touto novelou zákona. Ak sa nič nestane, mala by prejsť k 01.05., 

pretože pokiaľ pôjdeme cez súdne rozhodnutie, bude nám to trošku dlhšie trvať. Bolo by to 

pre nich o niečo drahšie, ale to nie je pre nás podstatné. Pre nás je podstatné čím skôr ich 

dokázať odstrániť. Ďalej sa hlási pani poslankyňa Krištofová.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som chcela požiadať v mene obyvateľov 

kolónie o prehliadku lávky, teda mosta vedúceho na autobusovú stanicu a tak isto o údržbu 

toho chodníčka okolo plotu Slovenského hodvábu bývalého. A druhá vec, ktorú by som 

chcela povedať. By som chcela tlmočiť vďaku obyvateľov, pánovi primátorovi a všetkým 

pracovníkom mesta za to, že zabezpečujú takýto plynulý chod testovacieho kolobehu v meste. 

Že máme teda nízke čakacie časy, že sa každý dostane. A vlastne aj by som chcela takú malú 

otázku vzniesť, ako to vyzerá v meste.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujeme. Ja len poviem, že ja mám 

informáciu od vedúceho výstavby, že zhruba dva týždne dozadu mali byť všetky lávky 

skontrolované. Na jednej je objednaná oprava taká zásadnejšia. Aký je stav na tých ostatných, 

priznám sa, že takto z hlavy neviem, ale zásadná oprava by tam byť nemala. Tzn. možno 

nejaké drobné opravy, ale toto by malo byť skontrolované zhruba dva týždne dozadu. Čo sa 

týka Slovenského hodvábu chodníka, dáme to do pozornosti. Ohľadom testovania môžem 

povedať, že je naozaj vysoko administratívne náročné pre nás, keďže nám to zabezpečuje 
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samozrejme, to, že zdravotníci to zabezpečujú a ľudia vnímajú iba to samotné testovanie je 

jeden krok, ale tá administratíva k tomu, kedy my musíme všetko nahlásiť, že sa nám to mení 

a teda, že kde budeme mať odberové miesta, akým spôsobom, odkedy, dokedy, následne 

hlásime pozitívnych do rôznych systémov, potom to hlásime Okresnému úradu a tých krokov 

je viac. A tento, poviem to, túto menej viditeľnú časť nám zabezpečuje veľmi úzky okruh 

ľudí. V podstate sú dvaja. Tak títo už sú extrémne unavení, pretože idú teraz už šiesty týždeň 

pôjdu vkuse a nie je to úplne ideál. Preto my sme aj prikročili k tomu, že snažíme sa ľudí 

vyzývať, aby využívali tie mobilné odberové miesta, ktoré nepatria mestu. Tzn. to sú tie, ktoré 

sa objednávajú cez corona.gov.sk. Viem, že to je menej pohodlné pre ľudí, pretože náš 

systém, ktorý máme, môžem povedať tak veľmi neskromne, že patrí k veľmi pozitívne 

hodnoteným, pretože dokážu si ľudia objednať konkrétnu minútu, konkrétny čas a napriek 

tomu, že v mnohých mestách obdobný systém funguje, tak tie čakacie doby napr. sú aj 30 – 

40 min. po danom termíne. Tzn. tí ľudia tam skutočne čakajú. My to máme urobené trochu 

inak, kde sme si nechávali časové rezervy, najmä z toho dôvodu, že nie všetci sa sú schopní 

registrovať. Takže máme tam určité časové rezervy a v prípade, že nám nastane problém, tak 

nám práve takéto sklzy obrovské nevznikajú. Takže ja by som rád aj teda touto formou a pri 

tejto príležitosti poďakoval všetkým, ktorí sa naozaj podieľajú na tomto testovaní, ale aj na 

tom zázemí, pretože niekedy tieto úpravy sa robia aj ešte v sobotu ráno o 4, o 3, kedy 

prichádzajú k zmenám, úpravám, aby naozaj všetko bežalo tak ako má. Takže je to naozaj 

kvantum práce. Potom ostatní, či je to IT oddelenia, organizačného oddelenia a ostatných, 

ktorí sú taktiež za tým a nie je ich toľko vidieť ako tých samotných na tých odberových 

miestach. Ale aj čo mám informácie z iných miest, tak v rámci tohto naozaj tie naše čakacie 

doby sú oproti iným minimálne a dostali sme sa do režimu, že nám sa ľudia sťažujú, že im to 

meškalo. 3 – 4 min. išiel neskôr ako bol objednaný. Ale keď to zoberiem, aké časy naozaj sú 

v iných mestách, kde sú tie časy výrazne dlhšie, tak snažíme sa ísť načas, ale zase nemyslím 

si, že máme takýto sklz. Občas sa nám stane nejaký problém, ale to je najmä v tom, keď príde 

skupina 15 ľudí, kde sa nám stalo a oni sú všetci neregistrovaní a všetci by sa chceli naraz dať 

otestovať. Takže tam nám to niekedy občas takto vznikne, ale snažíme sa uprednostňovať 

tých, ktorí sú objednaní, aby nám nevznikal časový sklz. Ale hovorím, máme tam urobené 

časové rezervy, tzv. okná, aby sme to všetko pokryli, aby aj ľudia, ktorí sa nie sú schopní 

registrovať, tak aby mohli byť otestovaní. Pričom poviem, že máme tú skúsenosť, že ľudia, 

u ktorých by sme to nečakali, dokonca bezdomovci alebo ľudia, ktorí chodia, poznáte ich 

z videnia, že zbierajú železo, títo chodia pravidelne sa testovať a bývajú objednaní. Tzn. vedia 

si to zabezpečiť toto testovanie na presnú minútu a zvládajú to. Takže tomu sa teším, že 

naozaj ľudia to využívajú tieto možnosti, aby sa nám rady netvorili. Takže taká nejaká 

základná informácia. Hlási sa ešte pani poslankyňa Štítna.  

Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som chcela ešte jednu interpeláciu. Obrátili sa na mňa 

niektorí občania obvodu č. 7 ohľadne možnej údržby súsošia vedľa obchodu na vŕšku. Toto 

súsošie je tam už dlhé roky, ľudia si naň zvykli a prijímajú ho veľmi pozitívne a chodia tam 

s deťmi na vychádzky, keď sa dá. Začína sa nám to súsošie rozpadať. Ja viem, že teraz je 

doba covidová, všetko je oveľa dôležitejšie, ale ľudia vnímajú to, kde žijú a ako žijú. Takže ja 

by som sa chcela spýtať, či sa vôbec v dohľadnej dobe plánuje niečo s týmto súsoším robiť 

alebo vôbec.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka pamätníkov ako takých, na tento 

rok máme naplánované dva minimálne, ja som si dal za cieľ, že každý rok sa bude robiť jeden 

pamätník. Samozrejme tým, že sa o tie pamätníky, poviem, ešte 5 – 6 rokov dozadu až toľko 

intenzívne nevenovalo, samozrejme je to aj vekom, tak je ich veľa momentálne k obnove, 

takže pravidelne každý rok, tak ako to máte aj teraz v rozpočte, snažíme sa tie pamätníky 

obnovovať a zaraďovať s tým, že niektoré sú, by som povedal, viac vidieť, niektoré menej. 

Ale snažíme sa naozaj ísť podľa toho stavu, aby sme ich dostali do možnosti dokonca aj 
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v rámci dotačných vecí, napr. cez Ministerstvo armády, čo sa týka obnovy vojnových hrobov, 

takže tam sa nám teraz zadarilo. Budeme mať rumunské armády obnovené, takže na tomto sa 

pracuje a budeme sa snažiť aj ďalšie. Takže ideme aj snažiť sa tieto pamätníky obnoviť. 

V tomto bode je to trošku zložitejšie, lebo tam by to asi chcelo celé to námestíčko dať 

dohromady. Tam, keď urobíme iba tú sochu, tak myslím si, že to neurobí ten efekt, ktorý by 

to malo byť, že tam to treba pripraviť trošku komplexnejšie. Neevidujem nikoho ďalšieho, kto 

by sa hlásil.  

 

Bod č. 18. – Diskusia 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dostali sme sa do bodu diskusia. A vidím, 

pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. V prvom rade sa vám chcem 

poďakovať osobne, ako aj všetkým zamestnancom mesta a dobrovoľníkom, ktorí doteraz 

každý víkend organizujú a zabezpečujú testovanie v Senici. Osobne som nepočul jedinú 

výhradu na organizáciu testovania, správania sa zdravotníkov alebo dobrovoľníkov. Naopak, 

všetci vás len chvália. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, sú občania mesta, ktorí nevidia 

zmysel v tomto testovaní. Niektorí si to nechajú len pre seba a akceptujú rozhodnutia štátu 

alebo odborníkov. Toto je demokracia. Môžeme sa nepodriadiť rozhodnutiam, s ktorými sa 

nestotožňujeme, potom však musíme niesť aj obmedzenia, ktoré nie sú s naším osobným 

rozhodnutím spojené. Druhá skupina ľudí sa vyjadruje k súčasnej situácii verejne, bez 

odborných znalostí, prvoplánovo, hrubo. Napr. mám na mysli vyjadrenia sa Seničanov na 

očkovanie učiteľov, ktoré prebehlo minulý a predminulý víkend. Toľko hrubostí, šikanovania, 

osočovania, ktoré dokážu niektorí naši občania napísať na oficiálnu stránku mesta Senica je 

ďaleko za akoukoľvek akceptovateľnou hranicou. Pritom učitelia nechránia len seba, ale 

zároveň aj deti týchto grobianov, ktorých učia a pripravujú ich do života. Neustále sa oháňajú 

klamstvami o COVIDE: „Žiadny nie je. Všetci, ktorí práve teraz zomierajú v nemocniciach, 

zomierajú na všeličo iné. Ak COVID aj existuje, tak je to len chrípka.“ Veľmi ma mrzí, že 

takíto popierači sú aj medzi nami, poslancami. Pán primátor, možno by stálo za úvahu 

moderovať mestskú stránku na sociálnej sieti oveľa striktnejšie. Učiť pravidlám, že každý 

hoax a každý útok na osobnú integritu kohokoľvek, akéhokoľvek spoluobčana, bude 

odstránený a prešetrený. Samospráva jednoducho nesmie rezignovať na takéto útoky. Zároveň 

vás chcem požiadať, aby ste sa pokúsili udržať naše školy čo najviac v chode. Ak to bude 

možné, tzn. do konca tohto školského roka. Mám na mysli vaše rozhodnutie ako štatutárneho 

orgánu a to v takých prípadoch, keď okresný hygienik odporučí neotvárať naše školy, ale ani 

to striktne nezakáže. Takéto hádzanie zodpovednosti na samosprávu je samozrejme veľmi 

jednoduché, ale my by sme mali mať na mysli predovšetkým naše deti, ktoré každým dňom, 

ktoré strávia doma, tak strácajú len vedomosti, kamarátstva, dobrodružstvá, ktoré nikdy už 

nezažijú. Viem, že takéto rozhodnutie nie je jednoduché a nie sú ľahké tieto rozhodnutia. Ale 

som si istý, že práve takéto rozhodnutia od vás očakávajú školáci, ich rodičia, učitelia, 

Seničania a nakoniec aj my poslanci. Ďakujem vám za pozornosť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pán poslanec. Skúsim to tak 

zhrnúť. Tie útoky ako také naozaj mnohokrát presahujú hranicu. Sú tam ľudia, ktorí sa o túto 

stránku starajú, ale nie sú prihlásení nonstop. Snažia sa a najmä tie útoky, ktoré osobne 

považujem za ťažko extrémne, aby niekto tam vyhlásil, že: „Nech tí ľudia zomrú do 14 dní, 

lebo sa nechali očkovať“, a to bolo, som to parafrázoval, veľmi slušným slovníkom, tak určite 

to je za čiaru. Na druhú stranu, ja osobne som odporučil im, je to zase na nich, oni sa tomu 

venujú, aby sa snažili to v podstate triediť, ale a teraz je to jedno, aká je to téma, ale aby 

nevypínali tých ľudí, tak ako sa to robí v iných, že teda už nikdy nemôže prispieť na tú 

stránku. Naozaj pri tých učiteľoch už mne osobne, sa ma pýtali, či naozaj niektorých nemôžu 
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povypínať. Ja som im povedal: „Je to na vás. Vy si to musíte nejakým spôsobom ustrážiť.“, 

ale na druhú stranu je to priestor, kde tí ľudia sa môžu vyjadriť, ale malo by to mať svoje 

pravidlá samozrejme. Je veľmi ťažko to nejakým spôsobom obmedzovať, riešiť. Toto je 

systém, ktorý si osobne myslím, že štátna polícia dlhodobo podceňovala a preto sme sa dostali 

do tohto stavu, v akom sme. Niekedy si dám aj ja tú námahu, že si naozaj sadnem za tú 

stránku, na tú mestskú a začnem vypisovať tým ľuďom, kde sa im snažím z pozície primátora 

vysvetliť, že je jednoduché zakričať, že „netestujte“, avšak netestovať znamená cestovnú 

horúčku pre všetkých ostatných, pretože budú potrebovať ten certifikát. Ja keď idem do 

mnohých prevádzok, tak ho odo mňa chcú a tí ľudia len začnú cestovať. Preto my sme sa 

v rámci okresu Senica všetci dohodli, starostovia, primátori, že čím ďalej zvyšujeme ten apel 

na Ministerstvo zdravotníctva v tom, že nemáme záujem testovať a nech si to Ministerstvo 

zdravotníctva, tak ako má v pokynoch, zabezpečí a nech sa nespolieha na samosprávu. Ale tak 

ako všetci starostovia, všetci sme sa dohodli na tom, že nemáme záujem vystaviť našich 

občanov tomu, že budú stáť 3, 4, 6 hodín. My sme mali tie správy z konkrétnych miest. Keď 

bolo mínus 10 a tí ľudia stáli 4,5 hodiny v rade. Jednoducho toto som si aj ja povedal aj 

s ostatnými, že toto my našim občanom neurobíme, lebo to, že my teraz nebudeme testovať, 

tak ako to urobili v tých iných mestách, nepomohlo to k tomu, že zrazu niekto prišiel 

a povedal: „Nie je treba testovať“. Ale jednoducho tí ľudia si to tam odstáli. A to nie je 

správny prístup. Ja som tajne dúfal, že priznám sa, že ja osobne celoplošné testovanie ako 

také bez ďalších krokov, tzn. trasovania a dostatočného trasovania, nemá to úplný význam. Aj 

keďže sú mnohí, ktorí sú pozitívni a nedodržujú tú karanténu, takže náš apel je na to, aby 

v prípade, že niekto je pozitívny a môže ohroziť ostatných, aby tam naozaj, toto tam bolo, tá 

kontrola a myslím si, že to by bol základný kľúč k úspechu. Čo sa týka škôl, je to veľmi 

zložité, je to náročné, pretože máme záujem ochrániť učiteľov, máme záujem ochrániť deti 

a môžem povedať, že my sme tesne predtým, ako to bolo, tak sme mali aj v jednej MŠ už deti 

s vysokými horúčkami. Tzn. že už to prechádzalo práve na tieto malé deti. A keď príde vám 

odporúčanie neotvoriť, nie je to jednoduché. A pán poslanec, vy to dobre viete. Ako 

podpredseda Samosprávneho trnavského kraja, že Trnavský kraj doteraz neotvoril školy 

a naozaj tá zodpovednosť je hodená na samosprávy. Nemyslím si, že to je správne a toto by 

mal rozhodnúť niekto – epidemiológ, nech to určí. Nemusí to určovať po okresoch, nech to 

určí po akýchkoľvek iných oblastiach. Ale táto zodpovednosť je naozaj obrovská. Preto my sa 

snažíme maximálne využívať tieto možnosti a ja už som mal aj tento týždeň poradu 

s riaditeľmi škôl, základných škôl, akým spôsobom je možnosť aj terajšie nastavenie využiť 

k tomu, že by maximálne sme zapojili aj druhý stupeň. Pripravujeme sa na rôzne varianty, aby 

sme od 08.03. v prípade, možno od 15.03. mohli aspoň čiastočne zase niečo ďalej naviac 

spustiť. Takže pracujeme na tom, aby sme dokázali maximálny počet detí dostať do škôl. Ja 

sa teším tomu, že 90% detí, ktoré môžu navštevovať naše ZŠ, navštevujú. Predpokladám, že 

je tam určité percento, ktorí sú pozitívni, ktorí prísť nemôžu. Je tam časť, ktorí teda sa boja 

a tí neprídu a je tam časť, ktorí sa netestujú. Jednoznačný postoj mesta, resp. môj, ktorý som 

odporučil jednoznačne riaditeľom škôl bol, že neexistuje, aby mohlo byť prijaté dieťa, 

ktorého rodič nebol testovaný, resp. nedá vyhlásenie o tom, že je bez infekčný, tzn. má 

negatívny test alebo tie ostatné podmienky, ktoré tam sú. Toto sa u mnohých, by som povedal, 

že stretlo s veľkou nevôľou určitej malej skupiny rodičov, ale to riziko je zbytočne veľké aj 

pre iné rodiny, ktoré sa snažia byť zodpovedné a proste zatiaľ sme tento krok urobili. S tým, 

že Únia miest sa snaží apelovať aj na Ministerstvo školstva, aby sa museli testovať obaja 

rodičia, nie len jeden. Takže to sú také kroky, ktoré by nám mali poslúžiť k tomu, aby sa nám 

nestalo, že celé školy zatvoríme. Ja mám informáciu, že napr. ani bufety nemáme otvorené, 

aby sa nám cez prestávku náhodou tam deti nezhrnuli. Aby sa nám nestalo to, že zrazu máme, 

že snažíme sa ich triediť a separovať od seba a potom ich máme naraz v jednom kole behom 

piatich minút všetky v bufete. Takže riaditelia škôl sa tiež snažia urobiť maximum pre to, aby 
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nebol dôvod zavrieť celú školu v prípade, že by sa stal nejaký prípad, aby sa zatvorila len 

konkrétna trieda. Takže to máme prediskutované, prejdené a verím tomu, ja osobne som 

presvedčený, že 15.03. alebo niekde najneskôr začiatkom apríla pôjde aj druhý stupeň. Takže 

my v rámci mesta Senica, poviem, to bol jediný krok, kedy sme o niečo neskôr otvorili školy. 

Inak patríme skôr k samospráve, ktorá má otvorené kompletne všetko, pretože aj na MsÚ sa 

dá ísť. Mnohé mestské úrady, keď ja som išiel a bol som dohodnutý s iným primátorom na 

stretnutí, ja som sa do neho nedostal, čakal som 10 minút vonku, kým vôbec ho niekto otvorí 

a odomkne. Takže sú pozatváraní v úplne iných režimoch a neboli to čierne okresy. Takže 

snažíme sa maximálne tým ľuďom vyjsť v ústrety a niekedy teda to trošku schytáme, ako to 

bolo v rámci pokladní, kedy zrazu všetci prestali posielať emaily a nabehli nám na pokladne. 

Ale myslím si, že aj to sme zvládli oproti predchádzajúcim rokom veľmi dobre. Pán poslanec 

Planka.  

Mgr. Filip Planka, poslanec: Nemal som to v pláne, ale teda zapojím sa aj ja do tejto 

diskusie. Sám som si vyskúšal, čo to znamená to celoplošné testovanie z pohľadu toho 

personálu, ktorý to zabezpečuje. A naozaj, keď človek chodí do roboty a potom ešte po 

víkendoch od rána do večera zabezpečuje to testovanie, je to masaker. Takže každý z vás, kto 

poznáte niekoho, kto to chodí testovať alebo zapisovať alebo čokoľvek, kúpte mu čokoládu, 

víno alebo bonboniéru a naozaj sa im poďakujte, lebo naozaj si to zaslúžia. A to je jedna vec. 

Druhá vec, ktorú som ešte zabudol pripomenúť, keď sa prejednávala tá správa MsP. Bolo tam 

písané, že sa teda dodržiava alebo teda dohliada na dodržiavanie protipandemických opatrení 

s tým, že všetky tie priestupky boli riešené dohovorom. Na tomto mieste nechcem povedať, že 

aby sa každý pokutoval. Že má niekto nesprávne nasadené rúško, upozorniť, dobre, okej. My 

tu máme nejaký formálny lockdown, ale nebudeme si tu štekliť ušká, poviem na rovinu, že 

veľmi sa to nedodržiava a pokiaľ si niekto robí na bytoch párty, čo sa teda robí, tak naozaj 

apelujem na MsP, aby to nekompromisne pokutovala, lebo je mi z toho úprimne zle. Takže 

ten, kto si už zažil nejaké covidové pohreby a potom počúva hudbu do druhej do rána 

a opitých mladých ľudí na byte, je mi z toho ťažko a naozaj v takýchto prípadoch 

nekompromisne pokutovať. To bolo k tejto problematike. A čo som sa chcel ešte teba, pán 

primátor, opýtať. Ako to vyzerá s tým naším amfiteátrom, či to dokážeme spustiť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pokuty, áno. MsP neudeľovala pokuty, 

avšak posúvala tieto priestupky napr. na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý 

následne teda koná správne konanie a má to riešiť. Tzn. nie je to riešené blokovou pokutou, 

ale je to riešené tým, že sa tieto viaceré, ktoré boli, by som povedal, že boli tam ľudia, ktorí 

boli zastávači toho, že nie je možné a on si to nikdy nenasadí a jedno s druhým, to 

neznamená, že on skončil, že policajt od neho odišiel a povedal mu: „No, no, no“, ale práve 

naopak, bol zidentifikovaný a jeho konanie bolo zapísané, spísaná zápisnica a následne 

postúpená na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má kompetenciu. A následne, 

pokiaľ má aj, poviem to od štátnej polície tento podnet alebo od niekoho ďalšieho, tak oni 

takouto formou v podstate, potom by to mali vyhodnotiť a tieto priestupky zhodnotiť a určitú 

správnu výšku pokuty, lebo nie je to o tom, aby dával teraz niekto 10 € pokutu a ten si povie, 

že: „Veď to mi nevadí“, ale teda oni už sú potom oprávnení dávať aj výrazne tie vyššie 

pokuty. Takže je to tam. Poprípade, pokiaľ k tomu bude nejaký iný priestupok, tak sa to 

postupuje na Okresný úrad. Takže nie je to len tým, že my nedávame blokové pokuty a tým to 

končí, ale teda postupujeme to ďalším orgánom. Čo sa týka amfiteátra, ja som povedal, že ja 

mám eminentný záujem, aby amfiteáter tento rok bol spustený, pretože očakávam, že 

pandémia nás ešte neopustí a budú určité obmedzenia a práve amfiteáter je na to vhodný. 

A k tomu budú smerovať aj kroky. Je tam komunikácia s MsKS, kde máme záujem, aby 

amfiteáter bol spustený. Ja som pôvodne mal aj v návrhu rozpočtu amfiteáter, ktorý potom 

vypadol, pretože nebol tam úplný záujem z niektorých strán. Verím, že teraz aj ako sme 

zvolili pani riaditeľku, že takéto sa opakovať nebude a stihneme všetko zabezpečiť tomu, aby 
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amfiteáter si Seničania mohli užiť s tým, aby sme mali vynovenú celú plochu premietaciu, 

pretože do tej nebolo riadne zasiahnuté v podstate od začiatku. A vynovené tie lavičky, ktoré 

tam boli, aby sa dalo sedieť. Takže poviem to, že v núdzovom režime, ale určite, aby 

fungoval. Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja by som chcel len súhlasiť s tým, čo povedal Filip aj pán 

Kalman. Treba to vštepovať do ľudí oba tie názory. Viete, to je tak v živote, že takých 

kreténov, ktorí budú negovať všetko a vždy, okrem svojej pravdy, takých nevyhubíme. Tí 

boli, sú aj budú, tzn. že treba len pracovať na tom vzdelávaní tých ľudí každý vo svojom 

nejakom okolí. A ešte by som sa chcel, pán primátor, opýtať. Možno to už zaznelo. Niekde 

som zachytil informáciu, že v Senici je nachystané očkovacie miesto. V akom to je štádiu ťa 

poprosím informáciu. Či vieš niečo, ministerstvo, či už sa rozobralo. Nemusel by som ísť do 

Trnavy sa očkovať. Lebo som 55+, ešte ma to čaká. Máme nejakú informáciu v tomto smere?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My máme v Poliklinike nachystané, 

akonáhle sa dalo, my sme urobili aktivity s pánom riaditeľom Polikliniky. Som sa dohodol, že 

máme eminentný záujem o to, aby Seničania mohli byť očkovaní, pretože viem, že mnohí 

vozia či do Trnavy, do Trenčína, do Bratislavy, kamkoľvek v podstate svojich rodičov, ktorí 

majú 90+ a je to zbytočné. Takže ja som sa s pánom riaditeľom dohodol, že máme záujem, 

eminentný záujem na očkovacom centre, aby sa tu ľudia mohli očkovať. Napriek tomu, že 

nevieme ani platobné podmienky ani iné veci, myslím si, že je to potrebné pre tých, ktorí 

majú záujem a najmä sú starší a majú problém s pohybom. Aby sme ich nenútili ísť MHD 

a následne alebo poviem to, diaľkovým spojom niekam hodinu, hodinu a pol cestovať, tam 

čakať. Takže bol by som rád, aby sme to urobili u nás napriek tomu, že tie presné platobné 

podmienky k tomu nevieme a možno to bude pre nás aj jemne stratové, tak sme nachystaní to 

spraviť. Máme podľa mojich informácií dohodnutý personál a čakáme na ministerstvo, ale 

predpokladám, že ministerstvo zase čaká práve na vakcíny. Že pokiaľ nie sú vakcíny, lebo ja 

mám informáciu, že aj od nás ľudia, ktorí sú zo sociálnej oblasti a nerozhodli sa okamžite, že 

sa dajú zaočkovať, teraz mali záujem sa zaočkovať a už nemajú možnosť sa momentálne 

prihlásiť. Že majú čakať, alebo čaká sa, kedy budú vakcíny, v akom rozsahu budú tie vakcíny 

a koho tam budú môcť zapojiť. Takže predpokladám, že tu je najväčší momentálne problém 

s tou dodávkou vakcín. A pokiaľ, tak ako bolo v médiách uverejnené, že sa to behom 

nejakého mesiaca, dvoch mesiacov rozbehne, tak následne, keď budú vakcíny, tak nás pustia. 

Lebo pokiaľ nie je vakcína, tak aj tie, ktoré už sú, tak im asi nejdú naplno. Takže pokiaľ to 

bude možné, určite k tomu okamžite nastupujeme. Pán poslanec Kalman, faktická poznámka.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Pánovi poslancovi Huttovi. Keďže ste 55+, 

taký dobrý ročník, tak pre vás pripadá do úvahy len Pfizer a to je hlboko zmrazený cyklus. 

Takže to sú len nemocnice a možno že len nemocnice. Takže to v Senici by ste 

pravdepodobne nemali byť očkovaný. Takže vám aj mne prichádza do úvahy len Trnava 

alebo Skalica. Čo sa týka teda ostatných centier, my sme v kraji otvorili teraz cez víkend prvé 

veľkokapacitné očkovacie centrum. Tam sme učiteľov očkovali a kritickú infraštruktúru. 

Prebehlo to dobre. Očkovali sme asi 2 300 ľudí za dva dni. A chceme podobné očkovacie 

centrum otvoriť aj v Skalici. Ten proces je veľmi náročný. Nie je to len o tom, že vám pridelia 

vakcíny, ale musíte mať ľudí samozrejme, musíte mať zdravotnícky personál. Potom je tam 

obrovský tlak na spojovaciu techniku, to sú všetko zabezpečené prenosy dát, takže je to 

naozaj veľmi zložité. Ale pre nás na Záhorí, dúfam, že bude čo najrýchlejšie k dispozícii 

Skalica, snáď sa to podarí tento víkend alebo nasledujúci. Takže všetci učitelia, vaši známi, 

ktorí doteraz neboli v Trnave, tak snáď sa čo najrýchlejšie dostanú do Skalice. Ďakujem 

pekne, to je všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za informáciu. Nikto iný sa nám 

už do diskusie nehlási. Ďakujem. Len pripomínam takú trvalú úlohu, a to je odovzdať 

Oznámenia verejných funkcionárov komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
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verejných funkcionárov v termíne do 30.04., keďže máme zastupiteľstvo až v máji, tak aby 

ste vedeli. Toto tlačivo je zverejnené aj na webovej stránke mesta, ale už ste do neho 

vpisovali. Takže vás poprosím, aby ste nezabudli.    

 

Bod č. 19. – Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsZ 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila 

platnosť prijatých uznesení. Pán poslanec Lackovič.  

Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ 

v Senici na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 25.02.2021 prostredníctvom videokonferencie 

prijalo uznesenia č. 455 – 478.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za 

potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.  

 

Bod č. 20. – Záver 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prajem vám všetkým hlavne pevné zdravie 

a verím, že už v máji sa uvidíme aj mimo videokonferencie, teda na štandardnom prezenčnom 

MsZ. Pekný deň ešte.  

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.                                  JUDr. Katarína Vrlová, v. r.   

       primátor mesta Senica                prednostka MsÚ      

    

 

 

O v e r o v a t e l i a :  Ing. Jarmila Barcaj Drinková, v. r.        …………...………………       

                                                

                          Mgr. Peter Pastucha, v. r.                        .………………….……….         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Adela Langová 

Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu.  


