
Zápisnica zo zasadnutia MsV č.4, ktoré sa konalo 4.januára 2023 o 16,00 hod. v zasadačke 

poslancov MsÚ Senica 

 

Prítomní:  viď príloha Prezenčnej listiny – 10 prítomných 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informácia o Štatúte mesta Senica so zameraním na úlohy, ciele, organizačnú formu 

práce  MsV, vzťahy MsÚ – MsV. 

3. Vzájomné predstavenie členov MsV. 

4. Voľba predsedu MsV. 

5. Voľba podpredsedu MsV. 

6. Návrhy do rozpočtu pre rok 2023. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

9. Uznesenia. 

10. Záver. 

K bodu č 1: Zasadnutie otvoril Mgr. Branislav Grimm, na základe súhlasného stanoviska 

poslancov MsZ za obvod č.4. Zaželal prítomným do nového roka 2023 všetko len to 

najlepšie. Odôvodnil ciele zvolanie zasadnutia -  čo najskoršie sfunkčnenie činnosti MsV a 

vypracovanie návrhov, požiadaviek k tvorbe rozpočtu Mesta Senica pre rok 2023 za 

obvod č.4. Poďakoval p. Štítnej nie len za preposlanie pozvánky na zasadnutie p. Skalovej, 

ale i za odovzdanie agendy výboru za predchádzajúce  volebné obdobie. Vyjadril názor, 

že výbor bude aktívne spolupracovať a spoločne po vykonzultovaní  si problémov zaujme 

čo najlepšie stanovisko k riešeniu úloh v prospech spoluobčanov obvodu č.4. 

K bodu č.2: B.Grimm stručne informoval: 

a) o ustanoveniach Štatútu mesta Senica, ktoré sa dotýkajú činností, úloh, práv, 

povinností mestských výborov – poradný, iniciatívny orgán MsZ a primátora mesta. 

b) Vzťah MsÚ – MsV: Mesto Senica je povinné sa zaoberať požiadavkami, stanoviskami, 

pripomienkami, spôsobom ich vybavenia informovať MsV do 14 dní od prijatia 

zápisnice; MsZ prijíma uznesenie o obvode mesta až po predchádzajúcom 

prerokovaní v MsV; ak predseda MsV neoznámi do 14 dní primátorovi mesta  odo 

dňa doručenia dožiadanie, má sa za to, že MsV nemá pripomienky; MsÚ zabezpečuje 

odborné podklady, materiálnu i technickú pomoc potrebnú pre činnosť MsV; MsV 

spolupracuje s odbornými komisiami MsZ, MsP; členom MsV patrí za prácu i finančná 

odmena – odsúhlasená MsZ v Zásadách odmeňovania. 

c) MsV je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov – 6. 

Členstvo vo výbore zaniká, ak sa člen výboru bez ospravedlnenia 3x po sebe 



nezúčastní zasadnutia alebo ak počas 1 roka nie je spôsobilý sa zúčastňovať zasadnutí 

výboru. Na základe tohto má predseda výboru právo predložiť zástupcovi primátora 

odôvodnený návrh na odvolanie člena výboru a o jeho doplnenie novým členom. 

d) Zápisnice zo zasadnutí bude písať predseda MsV, ktorý ich elektronicky odošle na 

odkonzultovanie členom MsV a následne v elektronickej a písomnej forme – 

Prezenčnú listinu, zástupcovi primátora p. Lackovičovi. 

K bodu č. 3: B. Grimm informatívne priblížil mestský obvod ( 24 činžiakov, 14 ulíc), 

v zriaďovateľskej funkcii mesta patrí ZŠ na Komenského ul., 3 elokované pracoviská 

Materskej školy Senica na ul. J. Kráľa, Komenského a Hollého ul., mestské jasle, mestské 

múzeum, Domov sociálnych služieb, mestský cintorín. Následne sa podľa abecedného 

poriadku predstavili – zoznámili jednotliví členovia výboru. Zástupcom za MsP sa stal p. 

Tomáš Jamárik. 

K bodu č. 4 – 5: Pán poslanec Roman Sova navrhol za predsedu MsV p. Branislava Grimma 

a za podpredsedníčku MsV p. Martu Štítnu. Navrhnutí ku kandidatúre dali súhlas 

a v hlasovaní ,,en bloc“  boli jednohlasne potvrdení do funkcií. 

K bodu č. 6:  Návrhy do rozpočtu pre rok 2023 podali všetci prítomní členova výboru. 

1. Oprava schodov, zábradlia k obchodu Jednota na Vŕšku od mestského parku. 

2. Oprava súsošia Rodina pri obchode Jednota na Vŕšku.  

3. Oprava tehlového plotu na starom mestskom cintoríne od SNP. 

4. Oprava chodníka popri starom cintoríne na ul. SNP. 

5. Osvetlenie starého mestského cintorína. 

6. Rekonštrukcia cesty na ulici Okružná /použiť materiál: asfaltobetón/. 

7. Rekonštrukcia ciest na celej Hollého ul. až po autoškolu. 

8. Rekonštrukcia cesty na Komenského ul. 

9. Vysoký poklop na ceste SNP. 

10. Rekonštrukcia chodníkov po oboch stranách na Moyzesovej ul. 

11. Vybudovanie prechodu pre chodcov na križovatke Okružná – SNP s retarderom – 

vyvýšená vozovka – osvetlenie prechodu. 

12.  Osvetlenie prechodu pre chodcov pred 2.ZŠ. 

13. Osadenie kamerového systému pred 2.ZŠ ( pomohol by riešiť sporné dopravné 

priestupky). 

14.  Vyspádovať križovatku J.Kráľa – Brezová ( v čase dažďov vzniká veľká kaluž- voda 

neodteká) 

15.  Vybudovanie polozapustených kontajnerov na Komenského ul. – Hollého ul.  

a Štefánikovej ul. (701 -703) 

16.  Výmena lavičiek – Štefánikova, Hollého, SNP. 

17.  Betónová cesta za benzínovou stanicou, f. Alchem  - položiť asfalt, chodí po nej aj 

MHD.  

18.  Oprava chodníkov v parku pri ZUŠ i osvetlenie. 



K bodu č. 7 – 8: Bývalí členovia MsV informovali nových členov o aktivitách výboru vo  

volebnom období 2018 -2022. Mnohé požiadavky sa preniesli aj do Návrhu do 

rozpočtu na r.2023. 

J.Fodor: riešenie jazdy cyklistov (dopravným značením) v protismere IBV Okružná, 

SNP. 

J.Skalová: upratovanie  - mesto je veľmi znečistené. 

M.Štítna: z minulého volebného obdobia nebola zodpovedaná otázka, kto je na MsÚ 

zodpovedný za kontrolu uvedenia komunikácií a chodníkov do pôvodného stavu po 

pokládke optických káblov.  

Ľ. Vyletelová: V areáli MŠ na Komenského ul. ihličie z borovice upcháva odtokový 

kanál. Na Hollého ul. je rozbitý kontajner na zber šatstva. 

B.Grimm, M. Štítna, J.Fodor: riešenie úpravy otváracích hodín a rušenia verejného 

poriadku prevádzky Erika na Štefánikovej ul. MsP prevádzku pravidelne monitoruje. 

B. Grimm: Uvedené pripomienky budú zahrnuté do bodu Interpelácie na 

februárovom zasadnutí MsZ. 

K bodu č. 9 – Uznesenia: 

Uznesenie č. 1/2023 – MsV vzal na vedomie Informáciu o Štatúte mesta Senica so 

zameraním na úlohy, ciele, organizačnú formu práce  MsV, vzťahy MsÚ – MsV. 

Uznesenie č. 2/2023 – MsV zvolil za predsedu a zapisovateľa zápisníc Mgr. Branislava 

Grimma, za podpredsedníčku výboru Mgr. Martu Štítnu. 

Uznesenie č. 3/2023 – MsV schválil Návrhy do rozpočtu mesta na rok 2023 za 

mestský obvod č. 4. Súčasne poveril predsedu MsV ich urýchleným zaslaním 

zástupcovi primátora mesta, vedúcemu finančného odd. MsÚ p. Mozoličovi a ved. 

oddelenia MsÚ dopravy, výstavby a životného prostredia p. Šteffekovi. 

Uznesenie č.4/2023 – do budúceho zasadnutia pripraviť návrhy do Participatívneho 

rozpočtu na rok 2023 s pripomienkou, ak bude súčasťou rozpočtu Mesta Senica. 

Uznesenie č.5/20223 – pripomienky z bodov rokovania 7 - 8. budú zahrnuté do bodu 

Interpelácie na februárovom zasadnutí MsZ. 

 

Hlasovanie prítomných členov bolo o uzneseniach jednomyseľné. 

 

K bodu č. 10. Mgr. B. Grimm poďakoval členom výboru za aktívnu účasť a ukončil 1. 

zasadnutie MsV č. 4. 

 

 

Zápisnicu vyhotovil Mgr. Branislav Grimm ................................................. 

 

 

V Senici, 4.januára 2023  

 

 



    

 


