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Zápisnica 

napísaná na Ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom  

dňa 15. novembra 2022. 

 

P r í t o m n í 

Pracovné predsedníctvo:  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ;  

         JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora;  

         Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia 

         Poslanci MsZ: 

Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Hutta, PhDr. Miriam Madunická, PhD, RNDr. Ľubica 

Krištofová, Mgr. Peter Pastucha, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, MUDr. 

Andrej Papp, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Lenka Včelková, Mgr. Vladimír Včelka, 

Ľubomír Miča, Mgr. Kristína Chudá, Ing. Roman Sova, Ing. Pavol Kalman, Ing. Ľubica 

Vyletelová, Mgr. Branislav Grimm, Dušan Podmajerský 

 

P r i z v a n í : 

JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Silvia Krčová, 

Mgr. Milan Dieneš, Mgr. Natália Mináriková – vedúci odd.; Mgr. Art. Martin Dudáš, vedúci 

SŠÚ; Ing. Peter Turza, riaditeľ TS Senica; Ing. Margaréta Ivanová, PhD – riaditeľka MsKS; 

Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS; Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. 

Svetlana Chábelová, RNDr. Anna Parízková – riaditelia ZŠ; Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka 

ZUŠ; Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ; Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ Polikliniky Senica n. o.; Ing. 

Martina Kolarčíková, riaditeľka ZSS, Senica; Ing. Nora Černáčková, konateľka Sociálneho 

podniku Senica; Ing. Klaudia Zríniová, riaditeľka ÚPSVaR Senica; Ing. Vladimír Kocourek, 

prednosta OÚ Senica; Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie 

 

O s p r a v e d l n e n í : - 

 

M é d i á: 

TV Sen, spol. s r. o.; Vladimír Miček, TASR 

 

O s t a t n í    p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

1. časť – obradná miestnosť MsÚ 
 

Bod č. 1 – Štátna hymna SR, slávnostné otvorenie, určenie overovateľov 

a zapisovateľa zápisnice 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Vážení prítomní, otváram 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom Vás všetkých srdečne 

vítam. Novozvoleným predstaviteľom mesta a mestskej samosprávy srdečne blahoželám k ich 

zvoleniu do funkcií na volebné obdobie 2022 - 2026. Osobitne na dnešnom ustanovujúcom 

zastupiteľstve vítam Ing. Vladimíra Kocourka, prednostu Okresného úradu v Senici, Ing. 

Klaudiu Zríniovú, riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, členku mestskej 

volebnej komisie, pani Kristínu Pokornú a vás všetkých prítomných. Za overovateľov 

zápisnice určujem Mgr. Ivanu Mičovú a Mgr. Filipa Lackoviča. Za zapisovateľku zápisnice 

určujem Adelu Langovú. Program dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva je rozdelený do 

dvoch častí. V prvej časti, ktorá bude prebiehať v tejto obradnej miestnosti, sa uskutoční 
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oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta, zloženie sľubu novozvoleného 

primátora mesta a odovzdanie osvedčenie, zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ 

a odovzdanie osvedčení o zvolení. S výsledkami nás oboznámi pani Pokorná, členka mestskej 

volebnej komisie, ktorú poverila predsedníčka mestskej volebnej komisie, pani Dana 

Balážová, ktorá sa nemohla dnešného zasadnutia zúčastniť. Žiadam pani Pokornú, členku 

mestskej volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy.  

 

Bod č. 2 – Oznámenie výsledkov volieb, zloženie sľubu primátora, poslancov  
 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Vážené dámy, páni. Za mestskú 

volebnú komisiu môžem konštatovať, že voľby v našom meste boli pripravené na vysokej 

profesionálnej úrovni. Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu mestského úradu. 

Počas volebného dňa sme nezaznamenali problémy, ktoré by musela mestská volebná komisia 

riešiť. Uvediem zopár štatistických údajov zo zápisnice mestskej volebnej komisie. 

V zoznamoch voličov bolo zapísaných 16 721 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 5 471 

voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ bolo 5 157. Do 

MsZ bolo zvolených 19 poslancov. Pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 5 358 

platných hlasovacích lístkov. Toľko k štatistike. Teraz pristúpime k zloženiu sľubu 

a k odovzdaniu osvedčenia primátorovi a poslancom. Žiadam pána Martina Džačovského 

o zloženie a podpísanie sľubu primátora.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Sľubujem na svoju česť a svedomie, 

že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.  

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Žiadam poslancov, aby postupne 

prichádzali podľa volebných obvodov, podpíšete sľub poslanca a preberací protokol 

o prevzatí osvedčenia a odovzdávam osvedčenie o zvolení. Požiadam pani Ivanu Mičovú, aby 

prečítala sľub poslanca za všetkých. Ďakujem. 

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 

funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.  

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Peter Hutta. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pani Miriam Madunická. 

PhDr. Miriam Madunická, PhD., poslankyňa: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Filip Lackovič. 

Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pani Ľubica Krištofová. 

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Peter Pastucha. 

Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Sľubujem.  

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Martin Čonka. 

Ing.  arch. Martin Čonka, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Ľubomír Štvrtecký. 

Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Andrej Papp. 

MUDr. Andrej Papp, poslanec: Sľubujem. 
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Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pani Jarmila Barcaj Drinková. 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa:  Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pani Lenka Včelková. 

Mgr. Lenka Včelková, poslankyňa: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Vladimír Včelka. 

Mgr. Vladimír Včelka, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Ľubomír Miča. 

Ľubomír Miča, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pani Kristína Chudá. 

Mgr. Kristína Chudá, poslankyňa: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Roman Sova. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Pavol Kalman. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pani Ľubica Vyletelová. 

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Pán Branislav Grimm.  

Mgr. Branislav Grimm, poslanec: Sľubujem. 

Kristína Pokorná, členka mestskej volebnej komisie: Dušan Podmajerský.  

Dušan Podmajerský, poslanec: Sľubujem. 

 

Bod č. 3 – Vystúpenie primátora 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Vzácni hostia, vážené pani 

poslankyne, páni poslanci, ctené dámy, vážení páni, milí Seničania. Sľub primátora, ktorý 

som práve zložil a silný mandát voličov, ktorý som dostal, sú záväzkom, ktorý si budem 

uvedomovať každý deň môjho funkčného obdobia na pozícií primátora mesta Senica. Ujímam 

sa funkcie primátora mesta opakovane, druhé volebné obdobie za sebou a napriek tomu, alebo 

práve preto, zreteľne vnímam, že pocit zodpovednosti nesklamať dôveru občanov je ešte 

intenzívnejší, zvlášť v týchto pohnutých časoch. Za sebou nechávame obdobie, ktoré napriek 

celosvetovej pandémií a dôsledkom rozsiahleho vojnového konfliktu na Ukrajine hodnotím 

ako úspešné. Som rád, že sa nám napriek spomínaným komplikáciám podarilo dokončiť 

viaceré stavebné a sociálne projekty v meste. Za všetky spomeniem niektoré: otvorenie dvoch 

moderných expozícií v Múzeu Senica, obnovu budovy Múzea L. Novomeského DAV, 

systematické rekonštrukcie chodníkov a ciest, ktoré má mesto vo svojej správe, ale aj 

postupné revitalizácie sídliskových vnútroblokov či dokončenie prvej etapy cyklistickej 

infraštruktúry v meste. Podarilo sa nám v týchto časoch pre Senicu, a to dokonca 

v konkurencií iných európskych miest, získať veľkého zahraničného investora, ktorý hodlá 

v priemyselnom parku preinvestovať pri výstavbe nového závodu viac ako 120 miliónov eur 

a vytvoriť viac ako 850 nových pracovných miest. Nádejam sa a úprimne si želám, aby táto 

investícia znamenala v konečnom dôsledku zlepšenie kvality života obyvateľov nášho mesta 

i širokého regiónu. Som presvedčený o tom, že všetky uvádzané zmeny sú a budú k lepšiemu, 

viditeľné a citeľné pre všetkých občanov mesta Senica. Je však potrebné poukázať aj na tie, 

ktoré je ľahké prehliadnuť, no pre mesto sú minimálne rovnako dôležité, pretože vypovedajú 

o tom, ako mesto narábalo s verejnými financiami a ako obstálo v hodnotení kvality 

realizovaných verejných obstarávaní. V hodnotení finančného zdravia miest za rok 2021, 

ktoré vykonal nezávislý inštitút INEKO, sme sa zaradili k mestám s dobrým finančným 

zdravým a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím dokonca zaznamenali zlepšenie. 

V hodnotení spôsobu, akým mestá zadávajú verejné zákazky, sme podľa kritérií nadácie 

Zastavme korupciu a českých expertov získali 10. najlepšie hodnotenie, zo 47 samospráv a po 
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dvojročnom intervale dopadli lepšie ako väčšina krajov porovnateľne s veľkými mestami. 

Mám za to, že sú to jasné ukazovatele toho, že sme sa o mesto starali dobre, rešpektovali 

zákony a prijali opatrenia pre zdravie verejnej financie. Za toto všetko patrí poďakovanie 

všetkým zamestnancom mesta a mestských organizácií, všetkým poslancom MsZ a takisto 

dobrovoľníkom, odborníkom, ktorí pôsobili v jednotlivých mestských komisiách a výboroch. 

Vážené dámy a páni. Toto obzretie sa za uplynulými štyrmi rokmi je dôležité, pretože sme 

v ňom v mnohých oblastiach položili základy, na ktorých môžeme ďalej stavať, či už je to 

v stavebnej oblasti, kde nás čaká riešenie dopravnej situácie v meste, druhá fáza rekonštrukcie 

zariadenia sociálnych služieb, vybudovanie moderného denného stacionára pre seniorov so 

zvýšenou kapacitou alebo v oblastiach zlepšovania kvality, kde máme na spadnutie projekty 

transformácií mesta na inteligentné mesto budúcnosti a ďalšie projekty ako je napríklad 

bikesharing a iné. Vážení kolegovia, poslanci, milí hostia, Seničania. Je veľa úloh a projektov, 

ktoré už dnes máme na stole, a vieme, že sa s nimi budeme musieť popasovať. Je však aj veľa 

premenných, o ktorých dnes ešte len tušíme alebo sú pre nás zatiaľ úplne neznáme. Som si 

vedomý, že pri napĺňaní všetkých plánov budem potrebovať nielen pomoc vás, poslancov, ale 

aj mnohých ďalších. Som odhodlaný spolupracovať s každým, kto svoju pomoc ponúkne 

čestne, odborne, zodpovedne, nezištne pre nás, všetkých Seničanov. Mesto a ľudia, ktorí preň 

pracujú, už neraz ukázali, že sa vedia zomknúť a sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. 

Vo svojej kandidatúre som občanom Senice ponúkol skúsenosti, zodpovednosť za ťažké 

rozhodnutia a kontinuitu, odhodlanie pokračovať v rozvoji nášho mesta. Ďakujem všetkým, 

ktorí mi to svojimi hlasmi umožnili a úprimne verím, že ich ani v nasledujúcich štyroch 

rokoch nesklamem. Zároveň chcem zablahoželať znovuzvoleným i novozvoleným 

poslancom, ktorých si Seničania vybrali ako svojich zástupcov do nasledujúceho štvorročného 

obdobia. Prajem vám veľa síl, inšpirácie a trpezlivosti pri napĺňaní vášho mandátu pre naše 

mesto a jeho občanov. Prajem sebe, ale aj vám, aby naša vzájomná spolupráca bola 

plnohodnotná a slúžila najmä pre dobro našich občanov, aby sa nám v Senici žilo viac len ako 

dobre, ale aby sa sem každý rád vracal, aby naše deti po získaní vzdelania zostali žiť 

a pracovať v našom meste. Vážené dámy a páni, úlohu primátora považujem za výzvu, ktorú 

však prijímam so zodpovednosťou a pokorou ako službu verejnosti. Funkciu primátora mesta 

chápem okrem toho klasického dobrého hospodára, ktorý zabezpečuje chod mesta, aj ako 

iniciátora rozvoja budúcnosti mesta, lídra, ktorý mestu dáva víziu a premieňa ju v spolupráci 

s poslancami a pracovníkmi mesta na reálne ciele. Ak chceme žiť plnohodnotne, potrebujeme 

rásť. Verím, že na tejto neľahkej a náročnej ceste k pozitívnym zmenám môžem počítať 

s každým, kto má rád naše krásne mesto a verí v jeho nádejnú budúcnosť. Ďakujem a teším sa 

na spoluprácu.  

JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ: Vážené dámy, vážení páni, týmto končí prvá časť 

dnešného zasadnutia MsZ, dovoľte, aby som vás pozval do druhej časti, ktorá sa uskutoční vo 

veľkej zasadačke MsZ po prestávke v trvaní 30 minút.  

 

2. časť – veľká zasadačka MsÚ  
 

Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Poprosím o kľud. Pokračujeme 

druhou časťou ustanovujúceho zastupiteľstva, z 19 poslancov je podľa prezenčnej listiny 

prítomných 19 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. Zasadanie MsZ je uznášaniaschopné, 

preto otváram jeho rokovanie. Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená a je 

k nahliadnutiu poslancom, pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov: Elena 

Jankovičová, Marek Došek, Filip Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Ideme 
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schváliť program, ktorý bol navrhnutý a zverejnený, odporúčam, aby dnešné zasadnutie 

ustanovujúce MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh na 

uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Senici 

konaného dňa 15.11.2022. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Program je schválený. 

Uznesenie č. 1: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

program Ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 15. novembra 2022.  
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

v obradnej miestnosti Mestského úradu v Senici s týmto programom: 

1. Štátna hymna SR, slávnostné otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta – zloženie sľubu 

novozvoleného primátora mesta, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému 

primátorovi mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom 

mestského zastupiteľstva, zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského 

zastupiteľstva 

3. Vystúpenie primátora a pozvaných hostí 

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Senici s týmto programom: 

1.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Informácia o priebehu prvej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

v obradnej miestnosti 

4. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora 

5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo 

zástupca primátora 

6. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov 

7.1 Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Senici a určenie počtu ich  

členov 

7.2 Návrh na voľbu predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici 

8. Návrh na zriadenie mestských výborov a určenie počtu ich členov  

9. Informácia o spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

10. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov 

komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM 

11.1 Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora 

11.2 Návrh na určenie platu primátora 

12. Návrh dodatku č. 5 Štatútu mesta Senica 

13. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Senica 

14. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a poučenie o povinnosti novozvolených poslancov podať 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa tohto zákona, 

Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a Etický kódex voleného predstaviteľa 

15. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023 

16. Potvrdenie uznesení z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 

17. Záver 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Má niekto záujem o zmenu 

programu? Neevidujem taký záujem.  

 

Bod č. 2.1 – Voľba návrhovej komisie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 2, voľba 

návrhovej komisie. Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v zložení 

pán poslanec Čonka, pán poslanec Pastucha a pán poslanec Miča. Má niekto z poslancov 

pripomienku, pozmeňujúci návrh? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: 

MsZ v Senici schvaľuje návrhovú komisiu v zložení pán poslanec Čonka, pán poslanec 

Pastucha a pán poslanec Miča. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Návrhovú komisiu máme zloženú.  

Uznesenie č. 2: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Pastucha, Ľubomír Miča 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 
 

Bod č. 2.2  - voľba mandátovej komisie  

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na voľbu mandátovej 

komisie. Predkladám návrh na zloženie mandátovej komisie, aby pracovala v zložení pán 

poslanec Hutta, pán poslanec Štvrtecký a pán poslanec Včelka. Má niekto z poslancov 

pripomienku, pozmeňujúci návrh? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje mandátovú komisiu v zložení pán poslanec Hutta, pán 

poslanec Štvrtecký a pán poslanec Včelka. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Jednomyseľne sme schválili aj mandátovú komisiu. 

Uznesenie č. 3: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Vladimír 

Včelka 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 
 

Bod č. 3 - Informácie o priebehu prvej časti ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

v obradnej miestnosti 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 3 rokovania 

- informácie o priebehu prvej časti ustanovujúceho zasadnutia MsZ v obradnej miestnosti. 

Takže sú tu návrhy na uznesenia, má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem 

taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie výsledky voľby 

primátora mesta Senica a výsledky volieb do MsZ v Senici v roku 2022, berie na vedomie 

vystúpenie zvoleného primátora mesta Senica, Ing. Mgr. Martina Džačovského, konštatuje, že 

zvolený primátor mesta Senica, Ing. Mgr. Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora, konštatuje, že zvolení poslanci MsZ v Senici zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca a tu v materiáli jednotliví poslanci. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Zobrali sme informácie na vedomie, aj konštatácie v jednotlivých 

častiach. 

Uznesenie č. 4: 
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MsZ v Senici 

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

Výsledky voľby primátora mesta Senica a výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva 

v Senici v roku 2022. 

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

Vystúpenie zvoleného primátora mesta Senica Ing. Mgr. Martina Džačovského. 

c) k o n š t a t u j e,  ž e 

Zvolený primátor mesta Senica Ing. Mgr. Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora. 

d) k o n š t a t u j e,  ž e 

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca: 

VO č. 1 

1. Mgr. Ivana Mičová. 

VO č. 2 

1. Mgr. Peter Hutta, 

2. PhDr. Miriam Madunická, PhD., 

3. Mgr. Filip Lackovič, 

4. RNDr. Ľubica Krištofová, 

5. Mgr. Peter Pastucha, 

6. Ing. arch. Martin Čonka, 

7. Mgr. Ľubomír Štvrtecký. 

VO č. 3 

1. MUDr. Andrej Papp, 

2. Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 

3. Mgr. Lenka Včelková, 

4. Mgr. Vladimír Včelka, 

5. Ľubomír Miča, 

6. Mgr. Kristína Chudá. 

VO č. 4 

1. Ing. Roman Sova, 

2. Ing. Pavol Kalman, 

3. Ing. Ľubica Vyletelová, 

4. Mgr. Branislav Grimm. 

VO č. 5 

1. Dušan Podmajerský. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 
 

Bod č. 4 - Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 4 - 

informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

berie na vedomie, že primátor mesta Senica písomne poveril výkonom funkcie zástupcu 

primátora Mgr. Filipa Lackoviča dňom 15. novembra 2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Jednomyseľne bolo vzaté na vedomie bod č. 4.  

Uznesenie č. 5: 

MsZ v Senici 

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

že primátor mesta Senica písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora 
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Mgr. Filipa Lackoviča dňom 15. novembra 2022. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 5 - Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame nasledovne na bod č. 

5 - poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ 

v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. Má niekto záujem o diskusiu? 

Neevidujem taký záujem. Na pracovnom stretnutí ešte pred niekoľkými dňami bola dohoda 

poslancov na predloženom mene Mgr. Petra Huttu, preto predkladám návrh na uznesenie: 

MsZ v Senici poveruje Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia 

MsZ v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Poverili sme pána poslanca Huttu. 

Uznesenie č. 6: 

MsZ v Senici 

p o v e r u j e 

Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 6 - Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 6 - návrh na 

zriadenie mestskej rady a voľba jej členov. Opäť na základe porady všetkých poslancov 

dávam návrh na zmenu, a to v bode, v písmene a), zriadenie šesťčlennej mestskej rady tak, 

ako to vychádza zo zákona a s tým, že teda v bode c) nastáva zmena a budú sa voliť poslanci 

Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Ivana Mičová, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, Ing. 

Ľubica Vyletelová. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Budeme hlasovať 

jednotlivo, podľa jednotlivých písmen. To znamená, návrh na uznesenie: MsZ v Senici iba a) 

schvaľuje zriadenie šesťčlennej mestskej rady. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Zriadili sme mestskú radu o šiestich členoch. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod 2., schvaľuje 

spôsob voľby členov, a t.j. aklamačne a en bloc by bol návrh z jednej aj z druhej. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem. Takže návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

schvaľuje členov mestskej rady aklamačne a hlasovaním en bloc. Kto je za, alebo resp. 

prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Takže budeme hlasovať aklamačne a en bloc.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: To znamená, návrh podľa zmeny, 

podľa dohody poslancov, návrh na uznesenie v bode c), je ešte záujem o diskusiu, náhodou? 

Neevidujem, takže podľa dohody návrh na uznesenie: MsZ v Senici volí za členov mestskej 

rady Mgr. Petra Pastuchu, Mgr. Ivanu Mičovú, Ing. arch. Martina Čonku, Mgr. Petra Huttu 

a Ing. Ľubicu Vyletelovú. Prosím o hlasovanie. Ďakujem. Poprosím predsedu mandátovej 

komisie o potvrdenie voľby, pána poslanca Huttu. 

Hlasovanie:  Mandátová komisia potvrdzuje voľbu poslancov za členov mestskej rady 

podľa predloženého návrhu počtom hlasov 19. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Ďakujem. Prechádzame na bod d) 

a to je zobratie na vedomie, že zástupca primátora sa zo zákona stáva členom mestskej rady. 

Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na 
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uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie Filipa Lackoviča, zástupcu primátora, sa zo zákona 

stáva členom mestskej rady. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Zobrali sme na vedomie aj členstvo v MsR zástupcu primátora.  

Uznesenie č. 7: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

Zriadenie 6 člennej Mestskej rady 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

b) s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov MsR 

Hlasovanie aklamačne a en bloc. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 
c) v o l í  za členov MsR 

- Mgr. Peter Pastucha 

- Mgr. Ivana Mičová 

- Ing. arch. Martin Čonka 

- Mgr. Peter Hutta 

- Ing. Ľubica Vyletelová 
V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                      proti:0                              počet poslancov:19 

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

- Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora sa zo zákona stáva členom MsR 
H l a s o v a n i e : prítomných:19         za:19          proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:19 

 

Bod č. 7.1 - Návrh na zriadenie komisií MsZ v Senici a určenie počtu ich 

členov 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 7.1 - návrh na 

zriadenie komisií MsZ v Senici a určenie počtu ich členov. Opäť, na základe porady všetkých 

poslancov je návrh na zmenu v písm. a) bod 1, Finančná komisia nie deväťčlenná ale 

jedenásťčlenná a tam zmeny končia. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici zriaďuje a určuje 

počet členov v komisií MsZ v Senici, komisia finančná, 11 členov, komisia pre správu 

mestského majetku 9 členov, komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu 9 členov, 

komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť 9 členov, komisia pre vzdelávanie, kultúru 

a zbor pre občianske záležitosti 9 členov, komisia športu 9 členov, komisia mládeže 7 členov, 

komisia pre životné prostredie 7 členov, komisia pre prevenciu kriminality a ochranu 

verejného poriadku 13 členov, komisia pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca 

MsZ, primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta 5 členov, komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 5 členov a odporúča predložiť návrh na 

voľbu členov komisií MsZ v Senici zástupcovi primátora do termínu 1.12.2022 s tým, že tu 

budú zastúpené politické strany a hnutia v MsZ, politické kluby, občania z radov odborníkov 

a laickej verejnosti. Poprosím vás o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Jednomyseľne boli zriadené komisie MsZ v Senici a určenie ich 

členov. 

Uznesenie č. 8: 

MsZ v Senici 

a) z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici 

1/ Komisia finančná - 11 členná 

2/ Komisia pre správu mestského majetku - 9 členná  

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu - 9 členná  

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť - 9 členná  
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5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti - 9 členná  

6/ Komisia športu - 9 členná  

7/ Komisia mládeže - 7 členná 

8/ Komisia životného prostredia - 7 členná  

9/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku - 13 členná  

10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta – 5 členná  

11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 5 

členná 

b) o d p o r ú č a  

predložiť návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici zástupcovi 

primátora  

T: 01.12.2022 

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké kluby, občania z radov odborníkov 

a laickej verejnosti                                             
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 7.2 - Návrh na voľbu predsedov a členov komisií MsZ v Senici  
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod 7.2. - návrh na 

voľbu predsedov a členov komisií MsZ v Senici. Materiál opäť vychádza z rokovania 

všetkých poslancov a do materiálu sa doplnil v písm. a) bod 1 finančná komisia predseda 

komisie, Ing. Pavol Kalman, v bode b) je zmena v bode 1. finančná komisia, ktorá je 

jedenásťčlenná a za poslancov budú v zastúpení Ing. Ľubica Vyletelová, Mgr. Branislav 

Grimm, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Ivana Mičová, PhDr. Miriam Madunická, PhD. a za 

neposlancov budú Ing. Radoslav Hebnár, Mgr. Vladimír Beliš, Ing. Martin Urban, Ing. Andrej 

Tomiš a Ing. Jaroslav Hložek. Ostatní ostávajú bez zmeny, kedy sa v ostatných komisiách 

volia len predsedovia a tajomníci. Ostatní členovia resp. poslanci a celé komisie sú, komisia 

na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného 

kontrolóra mesta a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, čo vychádza zo zákona. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem taký záujem, a preto predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici volí 

predsedov a tajomníkov komisií MsZ podľa predloženého návrhu s doplneným menom, ako 

som ohlásil, b) volí členov komisií MsZ v Senici so zmenou vo finančnej komisií podľa mien 

ako boli hlásené. Všetko ostatné ostáva bez zmeny. Prosím o hlasovanie. Poprosím predsedu 

mandátovej komisie o potvrdenie voľby, pána poslanca Huttu.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ na svojom 

ustanovujúcom zasadnutí konanom dnes zvolilo počtom hlasov 19 z 19 zúčastnených 

predsedov a tajomníkov komisií podľa predloženého návrhu plus finančnú komisiu zvolila 

komplet celú. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  V podstate členov komisií.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Členov komisií, tak.  

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 9: 

MsZ v Senici 

a) v o l í  predsedov a tajomníkov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici 

1/ Komisia finančná 

predseda komisie: Ing. Pavol Kalman 

tajomník komisie: Monika Rišková 

2/ Komisia pre správu mestského majetku 
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predseda komisie: Ing. Roman Sova 

tajomník komisie: Bc. Roderika Petráková 

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu  

predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka 

tajomník komisie: Ing. Renné Orgoň 

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť 

predseda komisie: PhDr. Miriam Madunická, PhD. 

tajomník komisie: Mgr. Jana Holoďáková 

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  

predseda komisie: Mgr. Peter Pastucha 

tajomník komisie: Ing. Mária Výletová 

6/ Komisia športu  

predseda komisie: Mgr. Peter Hutta 

tajomník komisie: Erika Mášiková 

7/ Komisia mládeže  

predseda komisie: Mgr. Ivana Mičová 

tajomník komisie: Ing. Marek Štítny 

8/ Komisia životného prostredia  

predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová 

tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová 

9/ Komisia pre prevenciu kriminality a ochranu verejného poriadku  

predseda komisie: Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

tajomník komisie: Stanislava Dávideková 

10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  

predseda komisie: MUDr. Andrej Papp 

tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová 

11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

predseda komisie: Mgr. Ľubomír Štvrtecký 

tajomník komisie: Adela Langová 

b) v o l í  členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici 

1/ Komisia finančná – 11 členná 

poslanci: 

Ing. Ľubica Vyletelová 

Mgr. Branislav Grimm 

Mgr. Filip Lackovič 

Mgr. Ivana Mičová 

PhDr. Miriam Madunická, PhD. 

neposlanci: 

Ing. Radoslav Hebnár 

Mgr. Vladimír Beliš 

Ing. Martin Urban 

Ing. Andrej Tomiš 

Ing. Jaroslav Hložek 

2/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta – 5 členná 

poslanci: 

RNDr. Ľubica Krištofová 

Mgr. Peter Pastucha 

Ing. Pavol Kalman 
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Ing. Roman Sova 

3/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 5 

členná 

poslanci: 

RNDr. Ľubica Krištofová 

Ľubomír Miča 

Ing. Pavol Kalman 

Ing. Roman Sova 

c) o d p o r ú č a  primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na voľbu členov komisií 

Mestského zastupiteľstva v Senici 

T: 1. zasadnutie MsZ 

Z: primátor mesta                                             
V o ľ b a : prítomných:19                    za:19                     proti:0                               počet poslancov:19 

 

Bod č. 8 - Návrh na zriadenie mestských výborov a určenie počtu ich členov 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Prechádzame na 

nasledujúci bod č. 8 - návrh na zriadenie mestských výborov a určenie počtu ich členov. 

Takže máme 5 mestských výborov, kde taktiež prišlo k zhode na počtoch jednotlivých 

kandidátov, kde budú zastúpení občianski kandidáti, kandidáti navrhnutí politickým stranami, 

hnutiami a nezávislými poslancami a zástupca mestskej polície. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Pani poslankyňa Krištofová.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som chcela navrhnúť, aby bolo viacej 

kandidátov z občanov, keďže sú to mestské výbory, lebo u nás, na obvode č. 2, tam sa potom 

nedostanú zástupcovia všetkých štvrtí alebo tých, čo máme v tom obvode. Máme tu len dvoch 

ľudí, takže ja neviem, jeden by bol z Kolónie, druhý z Tehelnej?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Reálne to je 6 ľudí, ktorí prídu 

z občanov, k poslancom, samozrejme, niektorých navrhujú poslanci a niektorí sa môžu aj 

prihlásiť samostatne, a to už je potom u vás, to znamená, je tam 6 ľudí, ktorí prichádzajú.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Z občanov?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Od občanov, ktorí v podstate keď si 

to rozdelíte, že dvaja budú z IBV-čiek, dvaja budú zo starého sídliska, dvaja budú z Kolónie 

alebo teda ten kľúč, to už budete mať na to, ako si zvolíte predsedu a dohodnete sa. 

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ďakujem. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prosím. Takže ďalej nie je záujem 

o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici zriaďuje a určuje počet členov 

mestských výborov podľa predloženého návrhu a odporúča predložiť návrhy na zloženie 

mestských výborov zástupcovi primátora do termínu 1.12.2022, odporúča primátorovi mesta 

predložiť MsZ návrh na voľbu členov mestského výboru na prvé zasadnutie MsZ. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Opäť jednomyseľne sme chválili uznesenie na zriadenie a určenie 

počtu mestských výborov. 

Uznesenie č. 10: 

MsZ v Senici 

a) z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov mestských výborov 

MsV č. 1 – 1 poslanec, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami 

a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 

kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti) 
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MsV č. 2 – 7 poslancov, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami 

a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 

kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti) 

MsV č. 3 – 6 poslancov, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami 

a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 

kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti) 

MsV č. 4 – 4 poslanci, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami 

a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 

kandidát), občianski kandidáti (2 kandidáti) 

MsV č. 5 – 1 poslanec, občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami 

a nezávislými poslancami zastúpenými v MsZ (4 kandidáti), zástupca Mestskej polície (1 

kandidát), občianski kandidáti (4 kandidáti) 

b) o d p o r ú č a  

predložiť návrhy na zloženie mestských výborov zástupcovi primátora  

T: 01.12.2022 

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké kluby, občania z radov odborníkov 

a laickej verejnosti                                             

c) o d p o r ú č a  primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV 

T: 1. zasadnutie MsZ 

Z: primátor mesta                                             
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 9 - Informácia o spoločnostiach a organizáciách v zriaďovateľskej 

a zakladateľskej pôsobnosti mesta 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 9 - 

informácia o spoločnostiach a organizáciách v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti 

mesta. Takže je to informácia, ktorá je na vedomie pre poslancov a máme tu zoznam 

právnických osôb, ktorej je mesto zakladateľom alebo spoluzakladateľom, zoznam 

organizácií, rozpočtových a príspevkových v pôsobnosti mesta Senica, zoznam ďalších 

právnických osôb, ktorých je mesto Senica členom a taktiež ďalší zoznam právnických osôb 

s majetkovým podielom mesta v spoločnostiach a taktiež potom tu máme zoznam spoločností, 

v ktorých je majetkový vklad mesta do spoločnosti. Takže je to taký základný prehľad, kde 

všade mesto Senica pôsobí a aké má organizácie, resp. aké má vklady a investície 

v niektorých spoločnostiach. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie informáciu 

o spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

odporúča politickým stranám, hnutiam, koalíciám, nezávislým poslancom zastúpených v MsZ 

predložiť návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej 

a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na sekretariát primátora do 10. januára 2022, odporúča 

primátorovi mesta predložiť MsZ návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách 

v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe návrhov od politických strán 

a hnutí v koalíciách, nezávislých poslancov zastúpených v MsZ na prvé zasadnutie MsZ 

v roku 2023. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem. Takže zobrali sme na vedomie a odporúčania v bode č. 9. 

Uznesenie č. 11: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 
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b) o d p o r ú č a  

Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ 

predložiť návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v zakladateľskej a 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na sekretariát primátora 

T: 10.01.2023 

Z: v texte                                             

c) o d p o r ú č a  

Primátorovi mesta predložiť MsZ návrhy na zastúpenie v spoločnostiach a organizáciách v 

zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe návrhov od politických strán 

a hnutí, koalícií a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ. 

T: 1. zasadnutie MsZ v roku 2023 

Z: v texte                                             
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 10 -Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov 

mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica 

mestských výborov a dobrovoľného hasičského zboru mesta 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 10, návrh na 

zmenu zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov mestskej rady, členov komisií MsZ, 

členov redakčnej rady Naša Senica mestských výborov a dobrovoľného hasičského zboru 

mesta. Poslanci na pracovnom rokovaní tento materiál prerokovali, doplnili a upravili 

jednotlivé položky, ktoré sú najmä za elektronický materiál. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Nie je záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

schvaľuje zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov mestskej rady, členov komisií MsZ 

a členov redakčnej rady naša Senica, mestských výborov a členov hasičského zboru mesta. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Takže návrh na zmenu zásad odmeňovania bol schválený.  

Uznesenie č. 12: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov 

redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM. 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 11.1 - Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na nasledujúci bod, 

návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora. To znamená tým, že začína nové 

volebné obdobie, nie je možné si túto dovolenku preniesť a tým pádom je tu návrh na 

vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky, ktorá najmä vznikla v období pandémie. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: 

MsZ v Senici schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátora Ing. 

Mgr. Martinovi Ďžačovskému ku 15.1.2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Ďakujem veľmi pekne. Ja som hovoril, že také sa nestane, že už budem ju plne 

čerpať a naplno ako sa len dá. 

Uznesenie č. 13: 

MsZ v Senici 
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s c h v a ľ u j e 

vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi Ing. Mgr. Martinovi 

Džačovskému ku dňu 15.11.2022. 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 11.2 - Návrh na určenie platu primátora 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod 11.2 - návrh na 

určenie platu primátora. MsZ je informované o tom v materiáli, že počet obyvateľov klesol 

pod 20 000 obyvateľov, tým pádom prišlo k zmene koeficientu a teda základný plat primátora 

vychádza z priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientom 

2,81 pre obce s počtom obyvateľov od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov. Takže má 

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Pani poslankyňa Mičová.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ako je v dôvodovej správe teda 

uvedené, tak zákonný plat primátora je teraz určený na základe údajov Štatistického úradu 

z roku 2021 s tým koeficientom, ako si spomínal, 2,81. Podľa Štatistického úradu sa teraz 

podstatne znížil počet obyvateľov na 19 620 a v roku 2020 bol počet obyvateľov 20 198, čo je 

o 578 obyvateľov menej. Tým, že sa znížil počet obyvateľov, ale sa vlastne, neznížil, sa počty 

ani ciest, ani chodníkov, ani škôlok, mestských inštitúcií, o ktoré sa v našom meste, teda sa 

treba si ich spravovať, treba sa o ne starať a nevidím ako správne, aby plat primátora sa 

vlastne týmto znížil a bol menší, ako mal predchádzajúce štyri roky. Aj v podstate vo 

voľbách, keďže je teda opätovne zvolený za primátora, tak môj názor je, že ľudia mu dali ten 

mandát, chceli, aby ďalej pokračoval a ja by som dala návrh v podstate aby bol ten základný 

plat plus 40 % a tým, ja keď som si to vlastne prepočítala, tak by to vychádzalo, že by bola 

výška platu primeraná, ako mal vlastne predchádzajúce roky.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Má niekto záujem 

o diskusiu ešte k tomuto bodu? Pán poslanec Podmajerský. 

Dušan Podmajerský, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Na tom našom pracovnom 

stretnutí sme sa rozprávali o tom, že by sme radi poprosili pána zástupcu, aby pripravil nejaké 

podklady, aby sme toto vedeli nejakým spôsobom odôvodniť našim voličom, pretože tá 

situácia je ťažká a očakávame ešte ťažšiu situáciu v novom roku a každé navýšenie miezd 

ľudia vnímajú negatívne, vieme, že väčšina ľudí teda bohužiaľ navyše peniaze nedostane, 

skôr naopak, vďaka obrovskej inflácií reálne má peňazí menej. Čiže ak chceme toto navýšiť, 

ako to pani poslankyňa teraz vysvetľovala, tak treba to riadne odôvodniť, počet, komunikácia 

i dĺžka nesmie byť dôvodom, na toto myslí zákon a ten to jasne vysvetľuje. Ďakujem pekne. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Ja sa len opýtam, rýchlo technická, 

než začne pán zástupca, to je zmena návrhu alebo to je len otázka ešte, aby som to vedel 

zaznamenať kvôli tomu hlasovaniu.  

Dušan Podmajerský, poslanec: Ono to nie je pripravené, to sa len pýtam, či to je pripravené.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Dobre, dobre, ďakujem.  

Dušan Podmajerský, poslanec: Ďakujem.  

Mgr. Filip Lackovič, poslanec, zástupca primátora: Ďakujem za slovo. Všetky tie 

podklady sú v podstate, keď ste čítal dôvodovú správu, tam je to všetko vyčíslené, neviem, 

aké podklady by ste potreboval ešte k tomuto rozhodnutiu, ono v podstate za tie štyri roky, čo 

sme tu boli, samozrejme neboli jednoduché roky, všetci vieme, akými rokmi sme si 

prechádzali, mali sme tu dva roky pandémiu, mali sme, ešte len skončila pandémia, už prišla 

u susedov vojna. Všetky tieto veci sme museli samozrejme riešiť navyše a ale nezaháľali sme 

a možno ste si všimol, možno ste si nevšimol, naše financie nám môžu, alebo zdravie našich 

financií nám myslím, môžu závidieť aj iné mestá, riešime investície z vlastných zdrojov, 
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riešime investície z externých zdrojov, za posledné štyri roky, čo sa týka investícií, sa bavíme 

o nejakých 7 miliónoch, ktoré boli investované v meste Senica, máme rozpracované projekty 

na čerpanie ďalších eurofondov, niektoré už sú rozbehnuté, niektoré sú vysúťažené a jediné, 

jediná tá vec, čo tu je, čo aj pani poslankyňa hovorila, medzičasom nám oficiálne klesol počet 

obyvateľov podľa Štatistického úradu. My máme svoju matriku, ktorú ale aj ku koncu 

minulého roka, keď ten Štatistický úrad hovoril nejaké iné číslo, my sme v matrike stále nad 

20 000. V podstate keby Štatistický úrad bral toto na to zreteľ, tak nás tu nesedí 19, sedí nás tu 

25, lebo stále sme podľa matriky boli nad, nad 20 000. Ten návrh, čo pani poslankyňa tu dala, 

je čiste len na dorovnanie toho platu, ktorý mal pred dvomi rokmi. To je celé. Ja z môjho 

osobného pohľadu to nevnímam ako navýšenie platu.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Pán poslanec Podmajerský. 

Dušan Podmajerský, poslanec: Ďakujem pekne ešte raz. Ja som len chcel, či sa vám 

podarilo pripraviť ten podklad, o ktorom sme rozprávali na tom pracovnom stretnutí. Ja som 

nečakal odôvodnenie, ja chápem to, že si to pán primátor zaslúžil, to teraz neriešim, 

nepotrebujem to ani obhajovať, aby sme to vedeli nejakým spôsobom odôvodniť tým našim 

voličom, keď také navýšenie má byť a hovorili sme viacerí, že by sme chceli vidieť 

porovnanie možno z iných miest adekvátne veľkých a vedieť porovnať a vysvetliť občanom, 

že to je asi niekde inde podobne, len to som chcel. Ak to nemáte, nič sa nedeje, len som toto 

chcel vedieť, tú informáciu, ďakujem.  

Mgr. Filip Lackovič, poslanec, zástupca primátora: Ono ťažko sa toto možno hodnotí, 

lebo v niektorých mestách tu kúsok od nás má primátor 60 %, inde začína nový primátor, 

ktorý nevieme, koľko bude mať, máme tu obce, ktoré majú starostovia obcí, ktorí majú vyšší 

plat ako primátor 20 000-ového mesta, pre mňa toto sú dôvody, prečo tento návrh jednoducho 

podporím, aby mal ten plat dorovnaný, ja hovorím, ja to riešim, ja to mám z tejto pozície, ja to 

vidím ako dorovnanie jeho platu spred dvoch rokov. Ten súčasný stav, ak niekoho zaujíma, 

koľko máme momentálne obyvateľov, ja som si dal tú prácu a zistil som si to, k dnešnému 

dňu podľa, podľa našej matriky máme 19 919 obyvateľov. To sa nebavíme teraz , že pokles 

obyvateľov tu bol kontinuálny. To bolo 15, možno 25 rokov, ktorý máme, takmer každý rok 

bol nejaký pokles o 100, o 200, o 300, nikto, nikdy sa tento pokles neriešil, nikdy, až keď to 

kleslo pod 20 000, aj to, aj to ja stále si neviem odôvodniť, ako je to možné, že Štatistický 

úrad narátal iné počty ako má naša matrika. A ešte, zopakujem ešte raz. Ekonomika mesta je 

na výbornej úrovni. To sa myslím, že zhodneme. Nemáme tu žiadnu sekeru, máme tu 

dokonca okolo pol milióna, v rezerve 1,2 milióna, hej? Máme tu rozbehnuté projekty, máme 

tu veľa práce, ktorá je jednoducho pred nami. A ešte raz opakujem, tento návrh pani 

poslankyni ja vnímam ako dorovnanie primátorovho platu spred dvoch rokov, kedy oficiálny, 

oficiálne číslo bolo 20 140 obyvateľov. Ďakujem. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Faktická, pani poslankyňa 

Mičová. 

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ja by som chcela iba reagovať na pána Podmajerského, že 

v podstate ťažko sa porovná, že aké majú platy ostatní starostovia alebo primátori, pretože 

tam je o to, čo sa v tých mestách robí, v tých dedinách čo sa robí, ja som toto navrhla na 

základe toho, čo vlastne pán primátor robil, čo robil počas posledných štyroch rokov  

v Senici, čo teda je aj vidieť, tak mne je ťažko porovnať sa, že či má v Hlbokom alebo či má 

v Holíči nejaký podobný plat. Ďakujem. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Ďakujem. Faktická, pán poslanec 

Sova. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Ja iba jednu otázku na pána zástupcu. Takže, pán zástupca, 

výsledok tohto všetkého je, že Štatistický úrad klame. Ďakujem. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Štatistický úrad vychádza z určitých 

údajov, je pravda, že sa nezhodujú s našou matrikou, sú asi štyri myslím počty, a ani jedny 
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nesedia, jednoducho vychádzajú tiež zo sčítania obyvateľov, kde sa všetci nezúčastnili 

a jednoducho potom to určitým spôsobom dopočítavajú. Ja nechcem tvrdiť, že ten, ten alebo 

henten klame, jednoducho vychádzajú z iných metód a prichádzajú k iným výsledkom, čo nie 

je potešujúce, myslím si, že v dnešnej dobe by to mohlo fungovať lepšie a mali by tie čísla 

sedieť všetkým, áno? Ale ísť do záveru, že či má ten, ten alebo ten lepšiu metodiku, priznám 

sa, že ja ju nemám tak naštudovanú, aby som si dovolil povedať, že kto z nich ju má 

najlepšiu, ale u nás je tá evidencia priama, pokiaľ človek zomrie, úmrtné listy a všetko máme 

relatívne, že rýchlo.  

Mgr. Filip Lackovič, poslanec, zástupca primátora: Zasa nechytaj ma za slovo, to som 

nepovedal. Môžeš síce z toho samozrejme, môže ti z toho takéto niečo vyjsť, každopádne pre 

mňa je relevantnejšia, keď si to zoberiem na seba, číslo z matriky, keďže je, ako pán primátor 

povedal, takmer denne aktualizované, máme tu prehľad, koľko tu máme zaregistrovaných 

obyvateľov, takže pre mňa je toto dôležité číslo. Samozrejme to, akým spôsobom toto 

napočítal Štatistický úrad, je to na Štatistickom úrade. Ja sa ešte možno vrátim aj k tomu, 

k tomu platu ešte raz teda, k tomu dorovnaniu toho platu pána primátora. Od januára bude, 

vieme, v akom stave momentálne sme a je veľký tlak na zvyšovanie platov samozrejme aj tu 

a od januára sa zvyšujú platy 7 % všetkým úradníkom od júna, júla, či kedy, o ďalších 10 %, 

to sa bavíme o 17 % navýšení všetkých zamestnancov a na druhej strane sa tu bavíme 

o dorovnanie platu primátora. To je celé, nie o navýšení.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Pani poslankyňa Krištofová. 

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa chcela len tak opýtať, že budú sa 

znižovať aj platy poslancov alebo zamestnancov MsÚ, keď máme nižšie počet obyvateľov? 

Pred chvíľou sme si niečo schválili, odmeny naše a tu sme prakticky zostávali na tom istom, 

čo bolo, možnože aj viacej, neviem, ako to bude vychádzať, tak ja si myslím, že primátor aj 

my sme rovnako zodpovední za chod tohto mesta, tak by sa tie platy mali minimálne 

dorovnať.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Ďakujem. Ešte má niekto záujem 

o diskusiu. Neevidujem taký záujem. Posledný návrh, keď som sa pýtal, bol od pani 

poslankyne Mičovej, návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje zvýšenie základného platu 

primátora o 40 % s účinnosťou od 15.11.2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. Ďakujem vám všetkým. 

Uznesenie č. 14: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zvýšenie základného platu primátora mesta Senica o 40% s účinnosťou od 15.11.2022. 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:11        proti:3        zdržal sa:4               počet poslancov:19 

 

Bod č. 12 - Návrh dodatku č. 5 Štatútu mesta Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na nasledujúci bod č. 

12 - návrh dodatku č. 5 Štatútu mesta Senica. V tomto štatúte meníme jednotlivé body, a t. j. 

zriadenie novej komisie, komisie mládeže, taktiež poslancom sa umožňuje sa zvolávať 

pracovné porady všetkých poslancov MsZ na prejednanie dôležitých otázok činnosti mesta 

a ďalším bodom je návrh na vypustenie čl. 36 ods. 5 Štatútu mesta, podľa ktorého sú 

samotnými prílohami štatútu organizačná štruktúra mesta Senica, rokovacie poriadky, 

organizačné poriadky orgánov MsZ, všeobecne záväzné nariadenia mesta Senica. 

Schvaľovanie týchto dokumentov prebieha osobitným postupom a nie je dôvod, aby boli 

povinnými prílohami štatútu mesta Senica. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 

5 Štatútu mesta Senica. Prosím o hlasovanie.  
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Hlasovanie: Ďakujem. Schválili sme zmenu štatútu mesta Senica.  

Uznesenie č. 15: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 5 Štatútu mesta Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 13 - Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom 

obvode Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na nasledujúci bod č. 

13. - návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Senica. Dúfal 

som, priznám sa osobne, že bude viacej poslancov mať záujem, takže zatiaľ sme skončili na 

tom, že funkciu sobášiaceho majú záujem vykonávať poslanci Mgr. Filip Lackovič, Mgr. 

Peter Hutta, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Branislav Grimm a Mgr. Ivana Mičová. Zo zákona je 

toto právo aj primátora mesta. Má niekto záujem o diskusiu alebo možno ešte o pridanie, 

o zmenu bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

poveruje vykonávať funkciu sobášiaceho Mgr. Filipa Lackoviča, Mgr. Petra Huttu, Mgr. Petra 

Pastuchu, Mgr. Branislava Grimma a Mgr. Ivanu Mičovú. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Určili sme sobášiacich.  

Uznesenie č. 16: 

MsZ v Senici 

p o v e r u j e 

vykonávať funkciu sobášiaceho: 

Mgr. Filip Lackovič 

Mgr. Peter Hutta                                                    

Mgr. Peter Pastucha 

Mgr. Branislav Grimm 

Mgr. Ivana Mičová 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 14 - Poučenie poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z, 

zákona č. 18/2018 Z. z. a Etického kódexu voleného predstaviteľa  

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 14. - 

ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených 

funkcionárov, ide o poučenie o povinnosti novozvolených poslancov podať oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, poučenie o ochrane osobných údajov 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Etický kódex voleného 

predstaviteľa. Takže to sú jednotlivé body s dôvodovou správou. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

berie na vedomie povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov a povinnosť odovzdať 

komisií na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ 

v Senici oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy 

sa verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca, 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad 

vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 

predchádzajúci kalendárny rok, berie na vedomie poučenie o ochrane osobných údajov 
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v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a berie na vedomie Etický 

kódex zvoleného predstaviteľa. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Takže zobrali sme na vedomie poučenie v bode 14. 

Uznesenie č. 17: 

MsZ v Senici 

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

Povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:  

1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa 

verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca. 

2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad 

vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

T: úloha trvalá 

Z: primátor, poslanci MsZ 

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

Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 

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

Etický kódex voleného predstaviteľa. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 15 - Plán zasadnutí mestskej rady a MsZ na rok 2023 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod 15. - plán 

zasadnutí mestskej rady a MsZ na rok 2023. Takže je to predbežný plán, ktorý by mal byť 

v prvom polroku v roku 2023 aj s orientačnými okruhmi, samozrejme, bude sa dopĺňať podľa 

potreby alebo aj zastupiteľstvo by sa zvolalo podľa potreby, ak by to bolo nevyhnutné. Má 

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Pán poslanec Kalman. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja sa len chcem 

opýtať, avizovali ste, že budeme mať jedno zastupiteľstvo ešte tento rok, prosím, kedy bude? 

Lebo teda zatiaľ sme sa ten termín nedozvedeli.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Rokujeme, zháňame k tomu 

podklady, ak bude, tak by to bolo 14 alebo 15, 13, 14, 15, povieme si to v priebehu 12, 

povieme si to v priebehu možno dvoch, troch dní, keď budeme mať konkrétne čísla, že či nám 

to vyplýva zo zákona povinnosť zvolať, alebo nie. A na základe toho, takže budete o tom 

informovaní predpokladám, že najneskôr v pondelok, v utorok budúci týždeň, ale možno tento 

týždeň ešte. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Pán poslanec Sova. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Iba technickú otázku. Je tam veľa utorkov, to je z dôvodu, že sú 

tam štvrtky nejaké zlé, alebo? Že sme boli naučení na štvrtok, tak keď sme naučení na také 

iné veci, tak sme naučení na štvrtky.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  MsZ je len jedno v utorok, tam. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Tri.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Kvôli sviatku. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Tri tam vidím. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  To je mestská rada. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Aha. 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  A vo štvrtok je tam Veľká noc, tak 

preto sme to nedávali, aby ten, kto chce mohol cestovať. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Dobre, ďakujem, prepáčte, nevšimol som si. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Aby to teda nebolo natesno. 

Neevidujem ďalší záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

schvaľuje plán zasadnutí mestskej rady a MsZ na prvý polrok 2023. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Schválili sme plán zasadnutí mestskej rady a MsZ. 

Uznesenie č. 18: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19        proti:0        zdržal sa:0               počet poslancov:19 

 

Bod č. 16 - Potvrdenie uznesení z ustanovujúceho MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame na bod č. 16 - 

potvrdenie uznesení z ustanovujúceho MsZ. Prosím pána poslanca Čonku ako predsedu 

návrhovej komisie, aby potvrdil platnosť prijatých uznesení. 

Ing.  arch. Martin Čonka, poslanec, predseda návrhovej komisie: Návrhová komisia 

potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 15. novembra 

2022 prijalo uznesenia č. 1 až 18. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem predsedovi návrhovej 

komisie za potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania ustanovujúceho MsZ.  

 

Bod č. 17 - Záver 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Prechádzame do bodu 17. - záver. 

Všetkým vám ďakujem za to, že ste sa zúčastnili ustanovujúceho MsZ a teším sa na ďalšie 

zasadnutia a úspešnú spoluprácu. Prajem vám pekný deň. 

 

 

 

 

 

    Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.                                  JUDr. Marek Došek, v. r.   

       primátor mesta Senica                                                         prednosta MsÚ           
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