
Zápisnica zo zasadnutia MV č. 7 v Senici, ktoré sa konalo dňa  

20.04.2022 o 16.00 h v zasadačke poslancov MsÚ v Senici  

 

Program schôdze: 

1. Otvorenie 

2. Správa o plnení uznesení z posledného zasadnutia  

3. Informácia o použití participatívneho rozpočtu na r. 2021 

4. Schválenie použitia finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu v r. 2022 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 
1. Zasadnutie otvorila Mgr. Marta Štítna, predsedníčka  MV č. 7 a skonštatovala, že MV č. 

7 je uznášaniaschopný. Počet prítomných bol 6 a 6-ti členovia boli ospravedlnení (viď 

prezenčná listina - príloha č. 1), vrátane prísediaceho člena z MP v Senici. .  

2. V tomto bode bolo prerokované plnenie uznesení z predchádzajúceho stretnutia 

– možné riešenia predmetných problémov sú vyznačené hrubým písmom:  

 

Prijaté uznesenia na predchádzajúcom zasadnutí MsV č. 7 a ich plnenie: 

 

1. Žiadame písomné stanoviská mesta Senica k uzneseniam zo zasadnutí 

MsV č. 7 – písomné stanoviská nám boli doručené 

2. Žiadame umiestnenie spomaľovača nad križovatkou Okružnej ulice 

a SNP z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, nakoľko tu vodiči často 

nedodržiavajú rýchlosť 50 km/h, alebo zníženie rýchlosti na predmetnej 

ceste – bude sa realizovať (termín nie je známy) 

3. Žiadame stanovisko mesta Senica k riešeniu problému s pohostinstvom 

za bývalou Poliklinikou  - dostali sme písomné stanovisko z MP 

v Senici o ich pravidelných kontrolách tohto pohostinstva 

4. Žiadame, aby mesto Senica oboznamovalo obyvateľov s plánovanými 

stavebnými, resp. inými prácami v ich okolí (napr. letáčiky do schránok) 

a dôsledne kontrolovalo dodržiavanie termínov na ukončenie týchto prác 

– nedostali sme odpoveď 

5. Žiadame aby boli z bezpečnostných dôvodov skontrolované „trčiace“ 

ventily z chodníkov na IBV Juh – nemáme odpoveď  

6. Žiadame o stanovisko mesta Senica k šíriacemu sa dlhodobému zápachu 

na Štefánikovej ulici vo večerných hodinách – nemáme odpoveď 

7. Žiadame mesto Senica a dôslednejšiu kontrolu čistoty v meste, najmä 

ohľadne popadaného lístia zo stromov – realizuje sa v celom meste 

8. Žiadame o pridanie kontajnerov na zber popadaného lístia pre 

obyvateľov obvodu č. 7, nakoľko sami, iniciatívne hrabú popadané lístie, 

ale nemajú ho kam dávať – realizuje sa postupne v celej Senici 

3. V bode č. 3 nás zástupca mesta Senica Ing. Filip Lackovič informoval, že 

požadované práce (odstránenie betónovej plochy za 3 výškovými domami na 

Štefánikovej ulici boli čiastočne splnené, nakoľko výška pridelených financií 

z participatívneho rozpočtu nestačila na vykonanie celých požadovaných prác. Je 

na členoch MsV č. 7, či sa rozhodnú, v budúcnosti, pokračovať v požadovaných 

prácach, alebo rozhodnú o použití participatívneho rozpočtu inak. Na dokončenie 

celých požadovaných prác by bolo potrebných min. 15 tis. €.  

4. V tomto bode Mgr. Štítna informovala prítomných o výške participatívneho 

rozpočtu pre MsV č. 7 na rok 2022, ktorý je 3900,- € a vyzvala prítomných aby sa 



vyjadrili k použitiu tejto čiastky v r. 2022. Po krátkej diskusii sa prítomní rozhodli 

nepokračovať v predchádzajúcom pláne (odstránenie betónových plôch za domami 

na Štefánikovej ul. (kvôli finančnej náročnosti), ale použiť tieto finančné 

prostriedky na zakúpenie a umiestnenie hracích prvkov (podľa finančných možností 

do 3900,- €) na ihrisko vo vnútro bloku bytového domu na Hollého a Štefánikovej 

ulici ( dom v tvare „L“ pri hale S-ko), kam chodí veľa mamičiek s deťmi, ale je tam 

málo možností na detské hry. Momentálne sa tam nachádza jedna hojdačka, 

preklápacia hojdačka a pieskovisko, ktoré nebolo vyčistené niekoľko rokov. 

Z uvedených dôvodov prítomní odhlasovali použitie participatívneho rozpočtu práve 

na dobudovanie predmetného ihriska ďalšími hracími prvkami a na vyčistenie 

pieskoviska, resp. na dovezenie čistého piesku.  

5. V bode rôzne Mgr. Štítna predniesla pripomienky Ing. Kalmana (nakoľko nebol 

prítomný, ale poslal ich pred zasadnutím MsV č. 7 písomne). Išlo o požiadavku 

intenzívnejšieho čistenia Komenského ulice, najmä jej časti pri II. ZŠ ( ohorky 

z cigariet a pod.), ďalšia pripomienka sa týkala opravy chodníka na Fajnorovej ulici 

( pri evanjelickom kostole), ktorý rozrušujú korene stromov (chodník sa vydúva). 

Ďalšie požiadavky sa týkali nesúhlasného stanoviska s použitím ťažkých 

mechanizmov, v rámci budúcej výstavby rodinných domov v časti „Pole od 

Kunova“. Pani Ing. Košičárová a p. Fodor upozornili na opakovanú požiadavku 

zintenzívnenia čistenia Čerešňovej aleje, najmä vývoz odpadkov. P. Fodor a pán 

Ing. Sova sa informovali aj o tom, ako pokračujú práce s pokládkou tzv. optických 

káblov a kto tieto práce dozoruje, resp. kto je zodpovedný za nedostatky pri ich 

pokládke. Následne pani PhDr. Pagerková opätovne upozornila na tzv. výčap 

„Erika“ pri starej poliklinike na Štefánikovej ulici a na problémy okolo tohto výčapu 

( hluk, špina v okolí, obťažovanie okoloidúcich a pod.).  

6. V bode rôzne sa všetci prítomní vyjadrovali k uvedeným problémom 

a navrhovali rôzne možnosti riešení.  

7. Na zasadnutí MsV č. 7 boli dňa 20.4.2022 prijaté nasledovné uznesenia: 

 

I. Žiadame MsÚ v Senici o rozpis prác a ich finančné vyčíslenie v rámci 

čerpania participatívneho rozpočtu na r. 2021 

 

II. Vyjadrujeme nesúhlasné stanovisko k využívaniu ťažkých mechanizmov 

na prejazd po Komenského ulici, Okružnej ulici – v rámci plánovanej 

výstavby rodinných domov v časti „Pole od Kunova“ a požadujeme túto 

požiadavku zakomponovať do povolení, ktoré sú v kompetencii mesta 

Senica.  

 

III. Žiadame o zintenzívnenie čistenia Komenského ulice pri II. ŽŠ z dôvodu 

väčšieho znečisťovania. 

 

IV. Žiadame o zabezpečenie opravy chodníka na Fajnorovej ulici v časti pri 

evanjelickom kostole z dôvodu vydúvania a rozrušovania chodníka 

koreňmi stromov. Chodník sa stal nebezpečným pre návštevníkov 

kostola, najmä pre starších ľudí. 

 

V. Žiadame o zabezpečenie intenzívnejšieho vývozu smetí z tzv. 

Čerešňovej aleje, nakoľko z dôvodu oteplenia sa zintenzívnila 

návštevnosť tejto lokality a smetné koše na tejto trase sa skôr napĺňajú. 

 

VI. Žiadame informácie o tom, kto je zodpovedný za časový rozpis prác, 

jeho kontrolu a tiež za odstránenie nedostatkov pri pokládke optických 

káblov na Moyzesovej ulici, Brezovej ulici a v ich okolí (trčiace káble, 

nedorobené práce dlhšiu dobu a pod.) 



 

VII. Žiadame aby MsP aj naďalej pravidelne monitorovala prevádzku „Erika“ 

na Štefánikovej ulici a jej okolie, ako aj dodržiavanie príslušných 

predpisov (rušenie verejného poriadku a pod.).  

 

Hlasovanie prítomných členov o všetkých uvedených uzneseniach  

( č. I. – VII.) v zápisnici bolo jednomyseľné.  

 

8. Záver – Mgr. Štítna ukončila 1. zasadnutie MsV č. 7 v r. 2022 a poďakovala 

všetkým prítomným za aktívnu účasť. 

         

 

Zápisnicu vyhotovila Mgr. Marta Štítna............................... 

 

 

V Senici, 20.4.2022 


