
Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 12.04.2021 

 
Program: 

1. Otvorenie, privítanie. 

2. Participatívny rozpočet 2021 a jeho čerpanie - hosť Marcel 
Chovanec. 

3. Novinky na meste. 
4. Podnety od občanov. 
5. Rôzne. 
6. Diskusia. 

7. Uznesenia,  
8. Záver. 

K bodu č. 1: 
Mgr. Peter Pastucha privítal členov mestského výboru  na zasadnutí a zároveň 

skonštatoval, že je 6 prítomných členov z prezenčnej listiny (celkový počet členov je 9), čím 

sa toto zasadnutie stalo uznášania schopné. Následne všetci prítomní členovia odsúhlasili 

program zasadnutia. 

 

K bodu č. 2: 
Participatívny rozpočet z minulého roku sa použil na revitalizáciu zelene na 

„námestíčku“ (v časti oproti baru Pohoda, pekárne Faun). Členovia výboru rozhodli, že 

participatívny rozpočet v roku 2021 bude použitý na revitalizáciu v druhej časti „námestíčka“ 

(oproti reštaurácii Koruna). V tomto vyvýšenom priestranstve je navrhnuté, aby sa postavila 

malá obehová fontána (nevyžaduje úpravu vody a filtráciu) a osadila nová zeleň. Nakoľko 

fontána funguje cez obehové čerpadlo je potrebná elektrická prípojka, ktorá sa na námestíčku 

nenachádza. Obehové čerpalo sa inak nedá pripojiť, preto mestský výbor č. 2 podal 

požiadavku na mesto, aby sa dala osadiť elektrická rozvodňa na „námestíčku“. Osadenie 

elektrickej rozvodne má výbor aj ako cieľ vo volebnom období 2018 – 2022, nakoľko sa táto 

rozvodňa  bude dať v budúcnosti používať pri kultúrnych akciách, prípadnom čistení či opráv 

na tomto priestranstve. Mesto už požiadavku prijalo a dalo vymerať a naceniť osadenie 

elektrickej rozvodne. Hosť Marcel Chovanec, ktorý podal návrh na postavenie malej obehovej 

fontány bol pozvaný, aby členom výboru vysvetlil fungovanie fontány, predniesol cenovú 

ponuku a vysvetlil dôvod výberu náležitých komponentov a ukázal návrh ako by mala fontána 

vyzerať. Následne dal predseda hlasovať o tomto návrhu. Všetci prítomný členovia súhlasili.  

 

K bodu č. 3: 
 Mesto Senica zakladá Sociálny podnik pre znevýhodnených občanov, ktorí majú 

problém zamestnať sa alebo chcú zveľaďovať verejné priestranstvo nášho mesta. Koncom 

februára bola zastupiteľstvom schválená konateľka Sociálneho podniku Nora Černáčková. 

Aktuálne prebiehajú pracovné pohovory na zamestnancov. 

 Zastupiteľstvo vo februári vymenovalo novú riaditeľku pre Mestské kultúrne stredisko 

Margarétu Ivanovú. Nová riaditeľka nastupuje do funkcie od 1. mája. 

 Na Hviezdoslavovej ulici pri Hoteli Senica bude vybudovaný priechod pre chodcov, 

ktorý bol už dlhšiu dobu požadovaný, nakoľko obyvatelia Starého sídliska tadiaľ často 

prechádzajú.  



 Chodníky pri detskom ihrisku (vnútroblok pri bytových domoch 297, 302, 303)budú 

opravené, nakoľko sú v zlom stave. 

 

K bodu č. 4: 
Občania Starého sídliska naďalej apelujú na potrebu priechodu pre chodcov na Dlhej 

ulici, najlepšie v blízkosti autobusovej zastávky, nakoľko prebiehanie cez frekventovanú cestu 

je nebezpečné. Mgr. Lackovič ako už na predchádzajúcom zasadaní upovedomil, že tento 

priechod bude zasiahnutý v projekte vybudovania cyklochodníkov (TTSK).  

 Členom výboru sa občania sťažovali na nedostatok odpadkových košov na plast, resp. 

nízkej frekvencie vývozu odpadu. Od roku 2022 budú zálohované PET fľaše, čo môže znížiť 

produkciu plastového odpadu. Mesto začalo s výstavbou pozemných odpadkových košov 

(tieto koše majú 5000l oproti klasickým, ktoré majú 1100l) a postupne chce tieto koše 

budovať aj v iných častiach mesta. 

 

K bodu č. 5: 
Senica v rámci 15. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 

a nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy vyhrala 17 stromov a 80 kríkov, ktoré budú 

zasadené v parčíku na Starom sídlisku. Momentálne sa začína so sadením prvých stromov 

a krov.   

 

K bodu č. 6: 
V tomto bode členovia hodnotili ciele, ktoré sú v riešení, a ktoré by chceli v najbližšej 

dobre ešte realizovať. Tieto ciele boli spísané na začiatku volebného obdobia. 

 

K bodu č. 7: 
Všetci prítomní členovia výboru odhlasovali, aby participatívny rozpočet bol použitý 

na revitalizáciu druhej časti námestíčka (výstavba malej obehovej fontány a zasadenie novej 

zelene). 

 

K bodu č. 8: 
Na záver predseda poďakoval členom za aktívny prístup a účasť na zasadnutí. 

Následne zasadnutie výboru ukončil. 

  

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina. 

 

V Senici dňa 12.04.2021       zapísala: Kristína Pokorná 

 

 

 

 

 

 

 


