
Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 21.09.2022 

 
Program: 

1. Otvorenie, uvítanie. 
2. 2. Čerpanie participatívneho rozpočtu - fontána a revitalizácia zelene 

na námestíčku na Starom sídlisku. 
3. Novinky na meste. 

4. Komunálne voľby do samospráv a vyšších územných celkov. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
 
K bodu č. 1: 

Mgr. Peter Pastucha privítal členov mestského výboru  na poslednom zasadnutí a 

zároveň skonštatoval, že je 7 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: 
Na predchádzajúcich zasadnutiach výboru členovia rozhodli o výstavbe obehovej 

fontány a úpravu zelene na malom námestí na Starom Sídlisku, ktorá má byť financovaná 

z participatívneho rozpočtu. Na poslednom zasadnutí bolo členom oznámené o realizácii 

elektrickej rozvodne, ktorá je potrebná k pripojeniu fontány a zároveň bola v zozname cieľov, 

ktoré chcel výbor vybaviť pre svoj obvod a sú dlho žiadané (napr. organizovanie 

spoločenských a kultúrnych akcii a pod.). Momentálne prebieha prieskum trhu na výber 

dodávateľa pre dokončenie obehovej fontány a úpravy zelene okolo fontány. Celkové 

dokončenie tohto projektu je odhadované do konca októbra. 

 

K bodu č. 3: 
Na predchádzajúcom zasadnutí boli členovia výboru oboznámení o plánovanej 

realizácii priechodu pre chodcov od Starého sídliska smerom k obchodnému centru Kruhy 

Mall a o plánovanej rekonštrukcii chodníku popri Mahle. Na realizáciu sú potrebné povolenia, 

na niektoré z nich sa ešte čaká aby sa mohli projekty realizovať. Realizácia prechodu bude 

dokončená ešte v tomto kalendárnom roku. 

Členovia boli oboznámení o momentálne prebiehajúcej rekonštrukcii chodníkov pri 

Mestskom úrade a zhodnotili, že v meste sa toto obdobie zrekonštruovala veľká časť 

frekventovaných chodníkov.  

 

K bodu č. 4: 
Ďalšie volebné obdobie (2022 – 2026) bude mať mesto Senica len 5 volebných 

obvodov (namiesto súčasných 8) a 19 poslancov (namiesto súčasných 25), nakoľko sa znížil 

počet obyvateľov pod 20 000. Tento rok budú spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a 

voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022 v čase od 7:00 do 

20:00. Nakoľko sa znížil počet obvodov sa zníži aj počet okrskov o ktorých budú voliči včas 

informovaní.  O post primátora Senice sa v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samospráv 

obcí a miest uchádza 6 kandidátov a o volenú funkciu poslanca mestského zastupiteľstva 

prejavilo záujem spolu 68 kandidátov (z toho 27 ako nezávislých a 41 pod hlavičkou 

politických strán alebo koalícií). 



 

K bodu č. 5: 
Členovia diskutovali o novej aplikácii mesta Senica, cez ktorú si obyvatelia vedia 

vybaviť parkovaciu kartu, bezplatne odložiť bicykel v nových mestských uzamykateľných 

prístreškoch, dozvedia sa najnovšie informácie o dianí v meste, kultúrnom programe alebo 

termíny vývozu odpadu a pod. Členovia zhodnotili, že je táto aplikácia prehľadná a užitočná 

a obyvateľ má všetky potrebné informácie na jednom mieste.  

Obyvatelia sa členov naďalej pýtajú, či je možné vybaviť bankomat na Starom 

sídlisku. Pri výstavbe nového obchodného centra Kruhy Mall bolo v pláne bankomat 

umiestniť tam, čo by občanom vyhovovalo, nakoniec sa osadenie bankomatu v tomto 

priestore neuskutočnilo. Znovu boli oslovené viaceré banky, ktoré by mohli bankomat na 

Starom sídlisku osadiť, no žiadosti zamietli. 

 

K bodu č. 6: 
Na záver predseda poďakoval členom za aktívny prístup a účasť na zasadnutiach 

výboru počas volebného obdobia 2018 – 2022 a následne zasadnutie výboru ukončil. 

 

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina. 

 

V Senici dňa 21.09.2022     zapísala: Kristína Pokorná 

 

 
  

 

 

 
 

 
 


