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Záleží 
na každom hlase

Po štyroch rokoch nás znova 
čakajú komunálne voľby. Sú veľ-
kou príležitosťou pre občana voliča, 
aby sa mohol slobodne rozhodnúť, 
ktorý volebný program uprednostní, 
ktorému kandidátovi dá príleži-
tosť realizovať ho, premeniť sľuby 
na skutočnosť. Vieme, že v meste 
sa dá vylepšovať neustále. Každý 
z občanov má svoje predstavy, čo 
by v meste malo byť a čo nie je, 
čo by si predstavoval inak, čo by sa 
malo urobiť pre to, aby sa v tomto 
meste všetci ľudia cítili dobre. 

Každý volič a sociálne siete tomu 
dávajú za pravdu, má svoj názor 
na smerovanie Senice v ďalšom 
volebnom období. V komunálnych 
voľbách kandiduje 65 obyvateľov 
na poslancov mestského zastupi-
teľstva a 9 kandidátov je na primá-
tora mesta. Kandidátom na primá-
tora sme dali možnosť predstaviť sa, 
predostrieť svoj volebný program. 
Občania majú aj touto osobitnou 
prílohou možnosť posúdiť schop-
nosti kandidátov, zhodnotiť ich 
doterajšiu verejnú činnosť, angažo-
vanosť v prospech vecí verejných, 
zhodnotiť vykonané činy i zvážiť 
reálnosť predostretého programu. 

Deväť kandidátov na primá-
tora Senica ešte v ére samosprávy 
nemala. Je z koho vyberať. Preto by 
obyvatelia v deň volieb mali využiť 
svoje právo a prejaviť svoj názor. 
Nie je to fráza, žiadne klišé, naozaj 
záleží na každom hlase. Čím viac 
voličov v sobotu 10. novembra príde 
do volebných miestností, tým bude 
výsledok transparentnejší. Verme, 
že voľby nás nenechajú ľahostaj-
nými, a preto zvýšme volebnú účasť 
v porovnaní s predchádzajúcimi. 
V roku 2014 bola volebná účasť 
v Senici 33,9 percenta, v roku 2010 
34,72 percenta. Výrazne vyššia bola 
v roku 1994, keď prekročila hranicu 
40 percent. Prvé voľby do orgánov 
samosprávy mesta v roku 1990 mali 
65 percentnú účasť voličov. Každý, 
kto príde vyjadriť svoj názor, kto si 
vyberie svojho kandidáta, určí sme-
rovanie mesta Senica na ďalšie štyri 
roky. 
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Volíme primátora a poslancov 
Predseda NR SR vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 

Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí. Určil termín 
konania volieb na sobotu 10. novembra 2018.

Prvý raz sa 
uskutočnia v zmy-
sle zákona č. 
180/2014 Z. z. 
o podmienkach 
výkonu voleb-
ného práva a o 
zmene a dopl-
není niektorých 
zákonov v znení 
neskorších predpi-
sov. V zmysle uve-
deného zákona 
budeme voliť tak 
ako aj v iných voľbách v čase od 7.00 hod. do 22.00. 
Voľby po organizačno - technickej stránke zabezpe-
čuje oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ 
Senica. Pre celé volebné obdobie 2014 – 2018 bola 
zria dená mestská volebná komisia (MsVK), ktorá sa 
prvý raz stretla 17. septembra 2018. Na stretnutí čle-
novia zložili a podpísali sľub, zvolili si predsedu a pod-
predsedu komisie. V zmysle zákona boli poučení 
o mlčanlivosti pri spracovávaní osobných údajov 
vymedzených zákonom o ochrane osobných údajov 
a volebným zákonom. Ďalej mestská volebná komisia 
preskúmala kandidátne listiny a rozhodla o registrácii. 
Na ďalšom zasadnutí MsVK skontrolovala a vyhoto-
vila hlasovacie lístky pre voľby do mestského zastupi-
teľstva pre jednotlivé volebné obvody a hlasovací lístok 
pre voľby primátora, ktorých tlač zabezpečil okresný 
úrad. Na realizácii volieb sa bude podieľať 17 okrsko-
vých volebných komisií. Zloženie jednotlivých komisií 
je dané zákonom a možnosť delegovať jedného člena 
a jedného náhradníka mala tá politická strana, hnu-
tie alebo koalícia, ktorá podávala kandidátnu listinu 
na poslanca mestského zastupiteľstva.

Volebné obdobie 2014 – 2018 
Štvorročné obdobie sa začalo ustanovujúcim zasa-

daním mestského zastupiteľstva (MsZ) 11. decembra 
2014, na ktorom 25 novozvolených poslancov a primá-
tor mesta zložili sľub a začalo sa ich funkčné obdobie. 
Okrem ustanovujúceho zasadnutia zasadalo doteraz 
mestské zastupiteľstvo 28 krát, z toho 25 zasadnutí bolo 
riadnych a 3 mimoriadne. Do konca volebného obdo-
bia poslancov čaká ešte 25. riadne zasadnutie, ktoré sa 
uskutoční 6. novembra 2018. Počas volebného obdo-
bia nastala v poslaneckom zbore jedna zmena, a to, 
že poslaneckého mandátu sa písomne vzdal poslanec 
Jakub Nedoba za volebný obvod č. 5 a na uvoľnený 
mandát poslanca nastúpila 19. júla 2018 náhradníčka 
Ing. Alena Kovačičová.

K urnám 
od 7.00 do 22.00

Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie 
je prípustné. Po príchode do volebnej 
miestnosti volič preukáže svoju totož-
nosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte cudzinca. Potom 
dostane od členov komisie hlasova-
cie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí 
vlastnoručným podpisom. Odchádza 
do priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov. Volič hlasuje zakrúžkovaním pora-
dového čísla, ktoré je uvedené pred 
menom kandidáta. Na hlasovacom lístku 
pre voľby do mestského zastupiteľstva 
môžete zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť vo volebnom obvode 
zvolených (ich počet je uvedený na hla-
sovacom lístku). Na hlasovacom lístku 
pre voľby primátora mesta môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta. Oba hlasovacie lístky vloží 
do obálky, opustí priestor na úpravu 
hlasovacích lístkov a obálku vloží 
do volebnej schránky. Nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
odloží do schránky na nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky, 
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta 33 €. Volič môže 
požiadať zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov sám alebo prostredníc-
tvom inej osoby Mestský úrad Senica 
a v deň volieb okrskovú volebnú komisiu 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
a to len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená. Vyslaní členovia okrs-
kovej volebnej komisie zabezpečia, aby 
bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby 
ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky.

Počet voličov 
Mesto Senica malo k 23. októbru 

20457 obyvateľov. Z nich je vo volič-
skom zozname zapísaných 17183 voli-
čov. Tento údaj v deň volieb môže byť 
iný, nakoľko je podmienený skutočno-
sťou, koľko voličov sa do mesta Senica 
prisťahovalo alebo odsťahovalo.

V okrskových volebných komisiách 
bude pracovať 118 členov a 17 zapiso-
vateliek.
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Mesto Senica v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. zverejňuje 
zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do mestského 
zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov ako sú uve-
dené na hlasovacích lístkoch:
OBVOD Č. 1 - VOLÍME 2 POSLANCOV

1. Ivana Mičová, Mgr., 37 r., riaditeľka správy súdu, nezávislá kan-
didátka

2. Martin Škúrek, 43 r., vedúci odboru výroby tepla, Strana zele-
ných Slovenska

3. Viera Wágnerová, Mgr., 45 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá 
kandidátka

4. Milan Zburin, 63 r., živnostník, Komunistická strana Slovenska

OBVOD Č. 2 - VOLÍME 2 POSLANCOV

1. Filip Lackovič, Mgr., 36 r., politológ, nezávislý kandidát
2. Tomáš Motus, Mgr., 33 r., archeológ, Strana zelených Slovenska
3. Peter Pastucha, Mgr., 44 r., učiteľ, Spolu - občianska demokracia
4. František Šteffek, 53 r., SZČO, nezávislý kandidát

OBVOD Č. 3 - VOLÍME 4 POSLANCOV

1. Miloš Blaško, Mgr., 64 r., riaditeľ, Smer - sociálna demokracia
2. Martin Čonka, Ing. arch., 41 r., architekt, nezávislý kandidát
3. Stanislav Hurban, 41 r., logista, Sme rodina - Boris Kollár
4. Miroslav Koprla, Mgr., PhD., 33 r., kultúrno-osvetový pracovník, 

Strana zelených Slovenska
5. Pavol Krutý, Mgr., 34 r., marketingový stratég, nezávislý kandidát
6. Miriam Madunická, PhDr., PhD., 47 r., riaditeľka SČK, nezávislá 

kandidátka
7. Pavol Mikulíček, Ing. arch., Mgr. art., PhD., 41 r., architekt, 

Strana zelených Slovenska
8. Andrej Miškovič, Mgr., 37 r., učiteľ, Spolu - občianska demokracia
9. Juraj Moravčík, Mgr., 34 r., poradca, nezávislý kandidát
10. Marek Paveska, 42 r., údržbár, Kotleba - ľudová strana naše 

Slovensko
11. Andrej Ragula, 40 r., manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Občianska konzervatívna strana

12. Ľubomír Štvrtecký, Mgr., 41 r., riaditeľ RSMS spol. s r. o., nezá-
vislý kandidát

13. Peter Švec, Ing., 56 r., podnikateľ, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Občianska konzervatívna strana

14. Marián Žúrek, Mgr., 40 r., manažér logistiky, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

OBVOD Č. 4 - VOLÍME 3 POSLANCOV
1. Michal Andacký, 29 r., konateľ, Most - Híd
2. Gabriel Bartošek, Ing., 35 r., geodet, nezávislý kandidát
3. Daša Bartošová, Ing., 32 r., záhradná architektka, Strana zele-

ných Slovenska
4. Michaela Danielová, 29 r., operátorka, Obyčajní ľudia a nezá-

vislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

5. Peter Hutta, Mgr., 56 r., stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
6. Ľubica Krištofová, RNDr., 58 r., riaditeľka osvetového strediska, 

Strana zelených Slovenska
7. Jaroslav Petrla, Bc., 47 r., výsluhový dôchodca, Kotleba - ľudová 

strana naše Slovensko
8. Filip Planka, Mgr., 27 r., právnik, nezávislý kandidát

OBVOD Č. 5 - VOLÍME 4 POSLANCOV

1. Jarmila Barcaj Drinková, Ing., 48 r., odborná inšpektorka OR 
HaZZ, nezávislá kandidátka

2. Anna Kovárová, Mgr., 47 r., personálna manažérka, Obyčajní 

Kandidáti  na poslancov mestského zastupiteľstva
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, 
 Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

3. Martin Krumpál, 39 r., hokejový tréner mládeže, Sme rodina - 
Boris Kollár

4. Ľubomír Miča, 58 r., živnostník, Strana zelených Slovenska
5. Jaroslav Rehuš, 53 r., živnostník, Strana zelených Slovenska
6. Miroslav Šefčík, 36 r., strojár, Smer - sociálna demokracia
7. Miroslav Tehlár, Mgr., 36 r., učiteľ, Spolu - občianska demokracia
8. Vladimír Včelka, Mgr., 49 r., učiteľ, Strana zelených Slovenska
9. Klaudia Zríniová, Ing., 44 r., ekonómka MPSVaR SR, Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

OBVOD Č. 6 - VOLÍME 4 POSLANCOV

1. Ľubomír Bejdák, Ing., 41 r., riaditeľ spoločnosti, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

2. Lenka Búzková, Mgr., 46 r., učiteľka, Strana zelených Slovenska
3. Ján Dorotka, Ing., 52 r., vedúci referent, Strana zelených Slo-

venska
4. Martin Džačovský, Ing., Mgr., 35 r., advokát, nezávislý kandidát
5. Martin Hartmann, MA, 30 r., učiteľ, Spolu - občianska demo-

kracia
6. Ján Hurban, Ing., MBA, 35 r., poslanec MsZ, Sme rodina - Boris 

Kollár
7. Kristína Chudá, Mgr., 33 r., invalidná dôchodkyňa, písanie člán-

kov pre časopis, nezávislá kandidátka
8. Jozef Kollár, Bc., 49 r., manager, Strana zelených Slovenska
9. Jaroslav Kugler, Mgr., 27 r., štátny zamestnanec, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

10. Jozef Mikuš, Ing., 54 r., zamestnanec verejnej správy, nezávislý 
kandidát

11. Petra Morávková, Mgr., 31 r., psychologička, nezávislá kandidátka
12. Michal Šúrek, Bc., 32 r., finančný sprostredkovateľ, nezávislý 

kandidát

OBVOD Č. 7 - VOLÍME 5 POSLANCOV

1. Martin Čulen, MUDr., 68 r., lekár, Strana zelených Slovenska
2. Martin Dudáš, Mgr. art., 50 r., riaditeľ CVČ, Strana zelených 

Slovenska
3. Ivan Haba, 60 r., SZČO, Smer - sociálna demokracia
4. Juraj Kabát, Ing., 42 r., technik, Strana zelených Slovenska
5. Pavol Kalman, Ing., 53 r., ekonóm, podpredseda TTSK, Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

6. Peter Kapsa, 43 r., technik, Spolu - občianska demokracia
7. Artúr Kubík, Mgr., 33 r., právnik, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Občianska konzervatívna strana

8. Martina Otrísalová, Mgr., 35 r., učiteľka na strednej škole, nezá-
vislá kandidátka

9. Roman Sova, Ing., 50 r., ekonóm, podpredseda TTSK, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

10. Ivan Šimonovič, 64 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
11. Marta Štítna, Mgr., 56 r., riaditeľka DS Svetluška, Strana zele-

ných Slovenska
12. Elena Valášková, Ing., 62 r., zástupkyňa primátora, Spolu - 

občianska demokracia
13. Ľubica Vyletelová, Ing., 53 r., ekonómka, Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana

OBVOD Č. 8 - VOLÍME 1 POSLANCA

1. Ivan Paveska, 41 r., živnostník, nezávislý kandidát
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Prehľad účasti poslancov 
na rokovaniach MsZ 2014-2018

Mestské výbory 
riešili 

Mestské výbory (MsV), 
ktoré sú zložené z poslan-
cov MsZ daného volebného 
obvodu, občanov a príslušní-
kov mestskej polície považuje 
samospráva za účinný nástroj 
získavania podnetov a požiada-
viek od občanov a ich následné 
riešenie. Po prvýkrát v roku 
2015 mala samospráva mesta 
Senica zriadený aj participa-
tívny rozpočet, ktorý postave-
nie a význam MsV ešte zvýšil. 
Keďže v praxi sa ukázali niek-
toré nedostatky stanovených 
postupov, s jeho uplatňovaním 
po úpravách sa opäť začalo po 

ročnej prestávke v roku 2017. 
Participácia znamená zvýše-
nie a posilnenie spoluúčasti 
mestských výborov na rozvoji 
mesta. Každý MsV má k dis-
pozícii 1 € na občana v danom 
obvode a tieto financie môže 
využiť na rôzne podujatia, 
skrášlenie okolia, prípadne iné 
aktivity. Participatívny rozpočet 
sa uplatňoval aj v roku 2018. 
Prehľad rokovaní MsV v rokoch 
2014 – 2018. 

MV č. 1  22 x
MV č. 2  16 x
MV č. 3  6 x
MV č. 4  7 x
MV č. 5  10 x
MV č. 6  14 x
MV č. 7  14 x
MV č. 8  5 x

Volebná kampaň
Volebnú kampaň rieši zákon č.181/2014 Z. z. o volebnej kam-

pani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia 
o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 
48 hodín pred dňom konania volieb. Mesto má na volebnú kam-
paň vyhradené plagátovacie plochy na Námestí oslobodenia.

MARTIN DŽAČOVSKÝ, Ing., Mgr.
35 r., advokát, nezávislý kandidát
Narodil som sa v Senici, 

založil som si tu rodinu a vybu-
doval vlastnú advokátsku prax, 
v ktorej sa venujem najmä rie-
šeniu susedských sporov, roz-
vodovému právu a konaniam 
o určenie starostlivosti o malo-
leté deti. 

Po narodení našich detí som 
sa začal viac zamýšľať nad tým, 
ako by mal vyzerať ich budúci 
život v Senici. Prostredníctvom 
neziskovej organizácie LUXOR 
som v spolupráci s mestom 
a grantom od Nadácie Pontis vybudoval detské ihrisko v Sotine. 
Postupne som aktivity LUXORu rozšíril o ďalšie podujatia pre rodiny, 
kde som mal možnosť stretnúť veľa mladých rodín a ľudí, ktorí pou-
kazovali na problémy, s ktorými som sa stretával aj ja. 

Tieto rozhovory ma pred štyrmi rokmi motivovali kandidovať 
za poslanca mestského zastupiteľstva a pred rokom za poslanca 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), kde som sa presvedčil, že 
ak vyviniete úsilie, pozitívne zmeny je možné dosiahnuť. Ako príklad 
môžem uviesť získanie mimoriadnej investície od TTSK vo výške 
viac ako 300 tisíc eur, ktoré budú po ukončení obstarávaní využité 
na rekonštrukciu a vybavenie Domova sociálnych služieb v Senici.

Naopak, môj pohľad na fungovanie mesta sa za toto obdobie 
nezmenil. Mesto aj naďalej prijíma nesystémové rozhodnutia, správa 
sa nehospodárne, nekomunikuje s občanmi a dopúšťa sa chýb, ktoré 
sa vo finále podpisujú práve na samotných občanoch. A to je hlavný 
dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať na post primátora. 

Vo voľbách 2018 kandidujem opäť ako nezávislý s podporou 
Tímu Senica, ktorý sa rovnako skladá z nezávislých kandidátov 
na poslancov mestského zastupiteľstva. Každý z nás je odborní-
kom v inej oblasti, na zásadné veci však máme spoločný názor: 

1. Vieme, že pri ďalšej plánovanej výmene svietidiel v Senici 
dokážeme zavedením senzorov zrýchliť prejazdnosť 
cez hlavnú mestskú križovatku a máme pripravené ďalšie 
opatrenia, ktoré uľahčia dopravu v meste do vybudovania 
obchvatu. 

2. Vieme, že zariadenia a organizácie, ktoré zabezpečujú soci-
álnu oblasť, boli dlhodobo mimo záujmu mesta, čo je vzhľa-
dom na vek obyvateľov potrebné zmeniť. 

3. Vieme, že je potrebné zachovať existujúcu zeleň, a preto 
nesúhlasíme s budovaním parkovísk vo vnútroblokoch. 

4. Vieme, že park dokážeme upraviť na funkčnú relaxačnú zónu 
a celkovo zlepšiť starostlivosť o zeleň v meste. 

5. Vieme, že podpora športu a zabezpečenie fungovania športo-
vých klubov je nevyhnutnosť.

6. Vieme, že je priestor na budovanie nových nájomných bytov 
a podporujeme výstavbu ďalších IBV. 

7. Vieme sfunkčniť naše námestie na prostredie, kde sa budú 
občania radi stretávať.

8. Vieme, že mesto môže lepšie komunikovať s občanmi. Pova-
žujem za fatálne, že občania sa nielenže nemôžu podieľať 
na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú kvality ich života, ale o nich 
nemajú ani informácie. 

9. Vieme, že Senica môže fungovať transparentnejšie a obstará-
vať za výhodnejšie ceny. 

10. Vieme, že s primátorom, ktorý nepolarizuje zastupiteľstvo, 
nepodlieha straníckym záujmom a môže sa spoľahnúť 
na podporu poslancov sa veci budú meniť k lepšiemu rýchlej-
šie a jednoduchšie. 

Vďaka mojim skúsenostiam z advokátskej praxe a aktívnemu 
pôsobeniu v mestskom zastupiteľstve viem, že toto mesto môže 
fungovať, vyzerať a žiť lepšie. A som presvedčený, že z pozície 
primátora a poslanca TTSK dokážem v prospech mesta Senica 
a celého okresu docieliť veľa pozitívnych zmien.

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 
25x, 3x ospr.

Ing. Daša Bartošová, 25x, 3x 
ospr.

Ing. arch. Martin Čonka, 28x
Ing. Mgr. Martin Džačovský, 28x
MUDr. Jozef Gembeš, 23x, 5x 

ospr. 
Ing. Stanislava Halašová, 24x, 

3x ospr., 1x neospr.
Ing., Ján Hurban, MBA, LL.M. 

25x, 3x ospr. 
Mgr. Peter Hutta, 28 x
Mgr. Filip Lackovič, 28 x
Ing. Pavol Kalman, 24x, 4x ospr. 
Jaroslav Kaščák 24x, 4x ospr.
Ing. Alena Kovačičová, 1 x 
RNDr. Ľubica Krištofová, 26 x, 

2x ospr.
Bc. Pavol Krutý, 24x, 3x ospr. 1x 

neospr.

Ing. Martin Lidaj, 25x, 3x ospr.
Mgr. Ivana Mičová, 27x, 1x 

ospr.
Mgr. Jakub Nedoba, 23x, 3x 

ospr., 1x neospr.
Mgr. Peter Pastucha, 28 x
Ivan Paveska 23x, 5x ospr.
Ing. Roman Sova, 25x, 3x ospr. 
Ing. Peter Švec, 23x, 3x ospr. 2x 

neospr. 
Mgr. Vladimír Včelka, 25x, 3x 

ospr.
Ing. Elena Valášková, 24x, 4x 

ospr. 
Ing. Ľubica Vyletelová, 27x, 1x 

ospr.
Ing. Emília Wágnerová, 27 x, 

1x ospr.
Mgr. Marián Žúrek, 25 x, 3x 

ospr.

Mestská 
volebná komisia
Predsedníčka:
•Vlasta Kapsová, Spolu - 

občianska demokracia
Podpredseda:
•Mgr. Pavol Waldecker, Smer – 

sociálna demokracia
Členovia:
•Ivana Thimová, Kotleba – 

Ľudová strana Naše Slovensko

•Jana Hurbanová, 
 Sme rodina - Boris Kollár
•Václav Hanák, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti, Slo-
boda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občian-
ska konzervatívna strana

•Bc. Michal Krištof, 
 Strana zelených Slovenska
Zapisovateľka:
•Adela Langová



Komunálne voľby 2018

4

BRANISLAV GRIMM, Mgr.
59 rokov, primátor mesta, nezávislý kandidát
Narodil som sa v Senici. 

Som absolventom ZŠ na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha, ZUŠ 
hudobný odbor, Gymnázia L. 
Novomeského, Pedagogickej 
fakulty UK v Trnave. Učil som 
v ZŠ na Sadovej a Mudrocho-
vej ulici, kde som bol v rokoch 
1991 – 2008 riaditeľom školy, 
založil som športové triedy 
pri HK 91 Senica. Ako občan, 
poslanec, som bol dlhoročným 
členom komisie pre vzdeláva-
nie, kultúru, ZPOZ pri MsZ, 
redakčnej rady Naša Senica a MsV č.7. V roku 2014 ma spoluob-
čania zvolili za primátora mesta Senica. V Združení miest a obcí 
Slovenska predsedám sekcii pre vzdelávanie, kultúru a šport. Som 
ženatý, mám dvoch synov, manželka Jaroslava je učiteľkou. 

Vo funkcii primátora som si vytýčil cieľ vrátiť dôveru v prácu 
MsÚ a spolupracovať s občanmi pri rešpektovaní ich požiadaviek 
na zlepšenie životných podmienok v súlade s platnou legislatí-
vou a stabilizovať ekonomickú situáciu. Dnes MsÚ akceptuje 
vzájomnú komunikáciu s verejnosťou, stanoviská mestskej rady, 
zastupiteľstva, výborov, komisií, občiansky princíp bez ohľadu 
na straníckosť, vieru, pohlavie, vek či sociálne postavenie. Rozho-
dujúcimi vlastnosťami sa stali čestnosť, svedomitosť, pracovitosť, 
odbornosť, dodržiavanie zákonnosti, spolupráca, hrdosť na histó-
riu i súčasnosť.

Finančné záväzky poklesli o 2 mil. € a po dlhých rokoch sa 
investovalo 6,8 mil. € do majetku mesta. Progres vývoja finančnej 
stability ocenil v r. 2017 Inštitút INEKO - 6.miesto v tabuľke „Sko-
kan roka“ v rámci miest Slovenska, Slovenská informačná a mar-
ketingová spoločnosť udelila Pečať rozvoja obcí a miest za inves-
tovanie do rozvoja majetku v prospech občanov. Senica je dnes 
ekonomicky stabilizovaná, má nový Územný plán i Plán hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja.

Značný posun nastal i v oblasti transparentnosti, informova-
nosti, napr. elektronické hlasovanie na MsZ, priame televízne pre-
nosy z MsZ, zverejňovanie zápisníc na web stránke mesta, účasť 
poslancov vo výberových komisiách na verejné obstarávanie, par-
ticipatívny rozpočet – financie prideľované jednotlivým mestským 
výborom, Okrúhle stoly v TV SEN za účasti poslancov. Transpa-
rency International Slovensko v hodnotení 100 najväčších miest 
v roku 2015 udelilo Senici 82. miesto, v tomto roku 43. miesto. 

Do priemyselného parku pribudli nové závody - Najpi, Macca-
ferri Central Europe IKO, vznikli Mahle Behr Senica, PPO Dema, 
rozšírilo sa Family centrum. V rámci zlepšenia služieb pre obyva-
teľov sa zaviedla úhrada poplatkov v mestskej pokladni i v Infosene 
čiarovými kódmi, internetbankingom, platobnou kartou. Vzniklo 
Integrované obslužné miesto na matrike. V oblasti kultúry sa ujali 
nové podujatia ako Váľanie mája, Nočná Senica, Hudba na prie-
hrade, Kultúrne leto, Kultúrne Vianoce, Novoročný ohňostroj, 
Kunovská zvonica, Senobranie. Kroniky mesta sú zdigitalizované. 
Aktívna spolupráca s partnerskými mestami. Zvýšila sa finančná 
podpora mládežníckeho športu i tretieho sektoru. 

Rozhodnutiu kandidovať opätovne na primátora mesta Senica 
predchádzalo dôsledné a triezve zvažovanie, pretože byť na čele 
mesta znamená nesmiernu zodpovednosť. Máme rozrobených, 
pripravených veľa investičných akcií, ako: revitalizácia vnútrobloku 
na ul. S. Jurkoviča; rekonštrukcie Sokolovne a jej premena na mest-
ské múzeum s využitím financovania z eurofondov, mestských 
komunikácií, budov jaslí, škôl - učební, zariadení sociálnych slu-
žieb, nájomných bytov, Domu smútku v Senici, MsKS, SD Kunov, 
RSMS, DHZ mesta Senica, športovej haly, zimného štadióna, mest-
ského kúpaliska, sauny, amfiteátra, kultúrnych a historických pami-
atok. Revitalizácie parkov, cintorínov, mestskej zelene, rekreačnej 
oblasti Kunovská priehrada. Rozšírenie cyklotrás, detských ihrísk, 
parkovísk pri rešpektovaní životného prostredia. Riešenie stojísk 

na vývoz smetia, opravy miestnych komunikácií a komplexného 
riešenia rozvoja mesta v oblasti Smart City – Inteligentné mesto. 
Rokovania s Ministerstvom dopravy SR, Slovenskou správou ciest 
o zrýchlení prípravných prác výstavby obchvatu mesta. Je vypra-
covaná Štúdia realizovateľnosti, prebieha proces výberu zhotovi-
teľa Štúdie vplyvu na životné prostredie. Rád by som v spolupráci 
s Vami, tieto náročné úlohy úspešne doviedol do zdarného konca.

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na úspešnom 
rozvoji nášho mesta a svojimi podpismi mi umožnili opätovné 
podanie kandidatúry. Dobré medziľudské vzťahy, spolupráca, 
tolerancia, úcta, rešpektovanie sa i zdravá ekonomika sú zárukou 
zlepšenia kvality života. Spojme sa, nevytvárajme tímy, skupinky, 
tak ako sme boli svedkami v činnosti mestského zastupiteľstva 
v tomto volebnom období, ktoré svojimi rozhodnutiami výrazne 
selektovalo našu spoločnosť. Všestranný rozvoj mesta sa dotýka 
každého občana, pozývam Vás na opätovnú spoluprácu. 

JÁN HURBAN, Ing., MBA, LL.M.
35r., poslanec MsZ, Sme rodina - Boris Kollár
Narodil som sa v Malac-

kách, od r. 1984 bývam 
v Senici, kde som absolvoval 
Obchodnú akadémiu. Do svo-
jich 21 rokov som hrával hokej 
za HK 91 Senica. Som ženatý 
a som hrdým otcom 4-ročnej 
dcéry. Akademický titul Ing. 
som získal v roku 2006 na Eko-
nomickej univerzite v Brati-
slave. V roku 2013 som získal 
profesijné tituly MBA a LL.M. 
v odbore Verejnoprávna čin-
nosť. Do apríla 2014 som praco-
val ako manažér vo viacerých obchodných spoločnostiach. Potom 
som pôsobil na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici 
ako vedúci Aktivačného centra. Tam som spoznal problémy ľudí, 
ktorí sú odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Od roku 2014 som 
3 roky pôsobil ako viceprimátor mesta Senica. Svoje vedomosti 
a skúsenosti nadobudnuté počas pôsobenia v súkromnej, štátnej 
a verejnej sfére by som chcel využiť v prospech všetkých obyva-
teľov mesta. 

V meste by som chcel zavádzať moderné a inovatívne metódy, 
dokončiť modernizáciu verejného osvetlenia použitím LED tech-
nológie, vybudovať osvetlenie cyklotrasy, osvetlenie priechodov 
pre chodcov, zvýšiť bezpečnosť občanov modernizáciou a rozší-
rením kamerového systému. Treba vybudovať skate a bike park, 
nové detské ihriská aj pre staršie deti od 9 rokov. Rozšíriť sieť 
cyklotrás v meste a jeho okolí, podporiť športové kluby a organi-
zácie 3. sektora. Chcel by som začať budovať jednotnú filozofiu 
patriotizmu „Za Senicu, za naše mesto“. Základom je zjednotenie 
športových dresov pod jeden typ s  logom mesta. Ďalší projekt 
vidím pod názvom „V Senici rastú kvety, nie smeti“. Ide o projekt 
výsadby zelene na námestí a po celom meste pomocou rôznych 
novovytvorených zelených plôch, vyvýšených kvetináčov, kaská-
dových kvetináčov a pod. 

Mojím snom stále ostáva prebudovanie a zmodernizovanie 
mestského parku v štýle londýnskych parkov. Vytvoriť tu zónu 
kultúry a oddychu, t.j. park, kde to žije pre všetky vekové kategórie 
bez rozdielu. Tu vidím stále priestor aj pre projekt Greenpeace - 
mestský včelí úľ. 

Čo Senicu najviac trápi? Doprava, obchvat. Je to stavba štátu, 
ktorá priamo patrí pod Ministerstvo dopravy. Veľa sa narozprávalo, 
popísalo, nikdy nebolo povedané, že nezávislý primátor veľa vody 
na Ministerstve dopravy nenamúti. Teraz je trend kandidovať ako 
nezávislý a povedať občanom: „Ja nie som ani červený, ani modrý 
ba ani zelený.“ Ministerstvo priamo patrí pod vládnu koalíciu či 
ide o červenú alebo modrú. A vláda spolu s ministrom, bohužiaľ 
na Slovensku je to tak, nemá záujem vo veľkom podporovať nezá-
vislých primátorov. Stačí sa pozrieť momentálne na juh Slovenska, 
tam sú cesty pomaly už ako v Rakúsku. Po roku 2020 končí mož-
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nosť čerpania eurofondov. Dovolím si tvrdiť, že potom bude nezá-
vislý primátor iba správca mestského rozpočtu. Nič viac od vlády, 
ktorá bude vyprofilovaná po najbližších parlamentných voľbách, 
očakávať nemôže. Nastáva otázka, kto bude tvoriť budúcu vládu 
a akého primátora budeme mať. Za seba môžem tvrdiť, že jednou 
prioritou nášho hnutia je riešenie dopravy v regiónoch, konkrétne 
aj v Senici. A tu vidím možnosť, že by sa mohol obchvat mesta 
konečne posunúť aj k realizácii. Treba sa len správne rozhodnúť. 

Myslím, že je čas, aby sa ľudia vyjadrili a ohodnotili doteraj-
šie vedenie. Preto prosím všetkých ľudí, ktorým záleží, ako bude 
Senica vyzerať o 4 roky, aby prišli k voľbám. 

PETER HUTTA, Mgr.
56 r., stredoškolský učiteľ, 

nezávislý kandidát
Vážení Seničania,
predkladám vám svoj 

volebný program, ktorým vás 
chcem oboznámiť s mojimi 
predstavami a plánmi v ďal-
šom smerovaní nášho mesta. 
DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ

• v maximálnej možnej 
miere využívať a realizovať 
projekty inteligentné mestá
• využitím inteligentných 
technológií urobiť reálnymi 
náhradné riešenia, ktoré dokážu čiastočne nahradiť obchvat 
a zabezpečiť plynulejší tok dopravy mestom
• zefektívniť parkovaciu politiku v meste 
• rozvoj bezpečných cyklotrás i v rámci mesta, projekt osvetle-
nia cyklotrasy Senica – Kunov
• zvýšenie bezpečnosti v meste 24 hodinovým monitorovaním 
a využitím stĺpov verejného osvetlenia na systémové rozmiest-
nenie kamier na základe merania pohybu a koncentrácie ľudí
• vytvoriť sieť bezpečnostných alarmov umožňujúcich v prípade 
ohrozenia a nebezpečenstva rýchlu komunikáciu so záchran-
ným systémom, hasičmi, políciou

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
• v rámci MsÚ vytvoriť samostatné oddelenie pre životné pro-
stredie
• Čerešňovú aleju zahrnúť do starostlivosti o mestskú zeleň
• podporovať občanov starajúcich sa o vzhľad svojho bezpro-
stredného okolia projektom mestské záhradníčenie
• projektom inteligentné mestá v spolupráci s partnermi mesta 
zlepšiť kvalitu a efektivitu odpadového hospodárstva 
• odhaľovať a postihovať zakladateľov čiernych skládok
• využívať granty na podporu zníženia environmentálnych 
záťaží
• vypracovať a zaviesť opatrenia na obmedzenie klimatických 
zmien

BLIŽŠIE K ĽUĎOM
• byť k dispozícii každému občanovi, vypočuť ho, riešiť jeho 
problémy
• zlepšiť kvalitu poskytovania služieb občanom zavedením elek-
tronickej agendy
• poskytnúť občanovi informácie, ktoré potrebuje
• zaviesť pravidelné stretnutia vedenia mesta s občanmi a na 
nich ich informovať o plánoch, víziách, potrebách a rozhodnu-
tiach mesta
• skvalitniť spoluprácu vedenia mesta s poslancami
• umožniť občanom viac a aktívnejšie spolurozhodovať 
o správe verejných vecí, dôležitých projektoch
• zefektívniť využívanie finančných prostriedkov mesta
• zadefinovať strategický nedotknuteľný majetok mesta

ODDYCH, ŠPORT, DETSKÉ IHRISKÁ
• revitalizovať mestský park L. Novomeského – beh, workout, 
odpočinkové zóny
• rozvoj cestovného ruchu – vytvoriť lepšie podmienky na vyu-
žitie voľného času v RO Kunovská priehrada

• oživiť projekt Sotinský dvor - vytvorenie oddychovej a športo-
vej zóny Sotiny
• navýšiť finančné prostriedky vo fonde PRO Senica, podporiť 
tým hlavne malé projekty
• zlepšiť model financovania športu mládeže
• skvalitniť údržbu športovísk, detských ihrísk, pieskovísk
• v Dennom centre vybudovať komunitnú záhradu, zlepšiť tým 
podmienky na činnosť pre organizácie III. sektora a seniorov

 ĎALŠIE PROJEKTY, INICIATÍVY A CIELE 
• Zelené námestie – viac zelene a života na Námestie oslobo-
denia
• v projekte Nová Kolónia dostať viac do povedomia najstaršiu 
časť mesta
• zefektívniť činnosť mestskej polície
• podporovať z pozície právomocí mesta podnikateľské a inves-
tičné aktivity, ktoré prispejú k tvorbe primerane zaplatených pra-
covných miest
• v maximálnej možnej miere sledovať možnosti podávania pro-
jektov podporených z finančných mechanizmov EÚ a cezhra-
ničnej spolupráce, spolupracovať so súkromným sektorom 
na PPP projektoch
• nevyhýbať sa kritike, v informačnom mesačníku mesta Naša 
Senica vytvoriť priestor na kritické názory a pripomienky verej-
nosti
• v bývalom areáli Slovenského hodvábu vybudovanie nového 
námestia bez hluku, dopravy, kamiónov, so službami a obchodmi

PAVOL KALMAN, Ing.
53 r., ekonóm, podpredseda TTSK, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (oľano), Sloboda 
a solidarita, Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana

Som ženatý, mám dve dcéry. 
Absolvoval som základnú školu 
v Senici, senické gymnázium 
a Slovenskú technickú univer-
zitu v Bratislave. Po skončení 
fakulty som pracoval v Sloven-
skom hodvábe, vo firme Hílek 
a spol., Tatra Real, a.s. Posled-
ných osem rokov pracujem 
pre spoločnosť Beko. Som 
senickým mestským poslancom a súčasne poslancom za Senický 
okres v Trnavskom samosprávnom kraji, kde som bol župným par-
lamentom zvolený do funkcie podpredsedu.

Múdre mesto
Senicu vidím ako efektívne, chytré a spravodlivé mesto. 

Samozrejmosťou je efektívne riadenie vyhlásených súťaží 
na dodávku služieb, prác a materiálov. Na každé pracovné miesto 
v samospráve musí byť vyhlásené výberové konanie – všetci majú 
rovnakú šancu. Múdre mesto spolupracuje pri dlhodobých roz-
vojových zámeroch so školami, podnikateľmi, štátnymi organi-
záciami. Naším najväčším kapitálom sú Seničania, ak sa spojíme, 
vieme dokázať veľké veci. Občania však musia byť presvedčení, 
že rozdeľovanie mestských peňazí je spravodlivé, transparentné 
a kedykoľvek kontrolovateľné.

Udržateľné a čisté mesto
Pri každej oprave mestského majetku sa budem snažiť o pou-

žitie najmodernejších a súčasne finančne dostupných technológií. 
V najbližších rokoch nás čaká veľa práce v separovaní komunál-
neho odpadu. Čím viac budeme separovať odpad, tým menej 
budeme platiť za jeho uloženie na skládku a súčasne budeme 
ohľaduplní k životnému prostrediu. Jedným z kľúčových prvkov 
je revitalizácia mestského parku a prepojenie všetkých častí mesta 
cyklotrasami. Kvalita nášho života je priamo úmerná kvalite život-
ného prostredia, ktoré nás obklopuje. 

Solidarita
V našom meste majú základné a stredné školy vysokú kvalitu. 
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Vynakladáme značné prostriedky na kultúru a šport. Musíme však 
reagovať na trend starnutia populácie. Je nevyhnutné, aby sme 
venovali viac pozornosti seniorom, sociálne slabším jednotlivcom 
a rodinám. Cieľom je zapojiť tieto skupiny do života v meste, 
aby boli ekonomicky aktívne a tým postupne aj samostatnejšie. 
Absolútne kľúčová je postupná rekonštrukcia Domova sociálnych 
služieb v spolupráci so zriaďovateľom TTSK. Musíme pokračovať 
vo výstavbe mestských nájomných bytov, vybudovať dve denné 
nízko prahové centrá. Oveľa viac spolupracovať s tretím sektorom 
a dobrovoľníkmi. 

Volení predstavitelia mesta by mali myslieť v horizonte viac ako 
4 roky. Územný plán, veľké opravy ako napríklad rekonštrukcie 
domovov sociálnych služieb alebo mestských komunikácií, sepa-
rovanie odpadu, rozvoj rekreačnej oblasti v Kunove, efektívne 
využívanie eurofondov, to všetko sú dlhodobé programy, ktorých 
príprava zaberie veľa času a prostriedkov. Preto by mali byť platné 
oveľa dlhšie ako štyri roky a nový primátor nemôže a nesmie 
vyhadzovať plány svojich predchodcov do koša. Kroky, ktoré uro-
bíme dnes, budú viditeľné aj o desiatky rokov. Veď aj v našich živo-
toch staviame na odkaze našich predkov a každodenné úsilie nás 
posúva vpred. 

Želám si, aby bola Senica moderným a kultúrnym mestom, 
ktoré je schopné zachytiť svetové trendy a uvádzať ich do nášho 
každodenného života.

Senicu tvoríme my všetci. My sme Senica.

ONDREJ KRAJČI, Mgr.
66 r., samostatný referent 

sociálneho a kultúrneho pora-
denstva, nezávislý kandidát

Do Senice som sa prisťaho-
val po absolvovaní vysokoškol-
ského štúdia, ktoré som ukončil 
v r. 1976 so zameraním na uči-
teľstvo, aprobácia chémia – 
fyzika. Som ženatý, mám 3 deti.

Od 1. 9. 1978 som učil 
na Gymnáziu Senica, až 
do roku 1994. Odvtedy som 
dve volebné obdobia pracoval 
na Mestskom úrade Senica ako 
zástupca primátora mesta až do r. 2002. Od r. 1990 až do r. 2014 
som bol poslancom MsZ za obvod č. 6 Sotina. Dva roky som pra-
coval aj v štátnej správe a 2 roky na odbore školstva TTSK.

Od augusta 2011 pracujem v Mestskom kultúrnom stredisku 
ako samostatný referent sociálneho a kultúrneho poradenstva 
v Dennom centre (DC) pre organizácie III. sektora mesta na Hvi-
ezdoslavovej ulici.

Denne prichádzam do styku so seniormi, ich deťmi a vnukmi, 
so zdravotne postihnutými ľuďmi či mladými rodinami. Obracajú 
sa na mňa s problémami a spoločne hľadáme riešenie. Chcem 
im pomáhať naďalej, lebo sa mi javí, že sa im v tomto volebnom 
období nevenovala v meste adekvátna pozornosť. Ku kandidatúre 
ma motivovalo aj oslovenie od členov desiatich organizácií III. sek-
tora, ktorí pôsobia v DC a niektorých športových klubov. Poznám 
problémy obyčajných ľudí, preto som sa rozhodol uchádzať 
o vašu dôveru. 

Mojím mottom je ľudí spájať a nie rozdeľovať, ako je to 
v súčasnosti.

Samospráva mesta by v zmysle zákona o obecnom zriadení 
mala fungovať na základe konštruktívneho dialógu medzi mest-
ským zastupiteľstvom a primátorom mesta. Tento dialóg som ako 
občan mesta, žiaľ, v tomto volebnom období nepociťoval. Treba 
zaviesť zmenu pri riadení mesta a rozhodovaní o veciach, ktoré sa 
bytostne dotýkajú obyčajných ľudí. Mesto treba riadiť koncepčne, 
reálne posúdiť skutočné potreby občanov.

Prerozdeľovanie financií z rozpočtu mesta zamerať na skvalit-
nenie života občanov. Ide aj o vytvorenie pocitu u občanov, že sa 
im v tomto meste dobre žije a  svoje mesto majú radi. 

Pri riešení vecí verejných je potrebné do riešenia zapojiť širokú 
komunitu mesta.

Môj pohľad na smerovanie mesta v ďalšom období je založený 
na dokonalom poznaní mesta a bohatých životných a pracovných 
skúsenostiach. Moje priority:
Dokončenie začatých projektov:
• revitalizácia vnútrobloku na Ul. S. Jurkoviča, 
• rekonštrukcia strechy ZŠ,
• rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum
• rozšírenie cyklodopravy 
Realizácia nových projektov: 
• riešenie parkovania, parkovacie domy, rekonštrukcia miestnych 

komunikácií,
• rekonštrukcia chodníkov v časti Čáčov, nové na Kasárenskej 

ulici,
• prehodnotenie poskytovania služieb MHD,
• rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia na tzv. starom 

sídlisku a na Kasárenskej ulici,
• osvetlenie na cyklotrase,
• nové bezpečnostné kamery na rizikových miestach mesta – 

v blízkosti ubytovacích zariadení,
• bezbariérové chodníky, miestne komunikácie a verejné budovy,
• efektívne využitie amfiteátra v lete,
• podpora celoživotného vzdelávania seniorov 50+ a seniorov 

v postproduktívnom veku v DC a poskytovanie ďalších sociál-
nych služieb, 

• vypracovanie koncepcie rozvoja športu v meste s dôrazom 
na spravodlivé prideľovanie financií,

• vypracovanie generelu zelene mesta,
• revitalizovanie parku pri bývalej poliklinike,
• vybudovanie oplotenia stojísk kontajnerov na komunálny odpad 

v meste
• podpora všetkých aktivít, ktoré podporia do mesta príchod 

nových lekárov, najmä zubných lekárov.

MARTIN LIDAJ, Ing., MBA, LL.M., 
41 r., starší referent špecialista, Smer - sociálna demokracia, 

Most - Híd, Slovenská národná strana
Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po základ-

nej vojenskej službe som 
podnikal v oblasti reklamy 
a marketingu. Od roku 2007 
som pôsobil aj v oblasti regi-
onálneho rozvoja a poraden-
stva. V súčasnosti pracujem 
vo Finančnej správe SR. Som 
rozvedený, mám jedno dieťa. 

V roku 2006 som sa stal 
najmladším poslancom MsZ 
v Senici, kde pôsobím dodnes. 
V rokoch 2013 – 2017 som 
pôsobil aj ako poslanec zastu-
piteľstva TTSK. V rokoch 2014 
– 2017 som pracoval ako zástupca primátora mesta Senica. Nápl-
ňou moje práce boli najmä rozvojové investičné projekty. V tomto 
smere považujem svoju prácu za úspešnú, za 3 roky získala Senica 
externé finančné prostriedky na projekty v hodnote viac ako 3 mil. 
eur. 

Ako zástupca primátora som mal predstavu, že ambiciózne pro-
jekty (ktoré prinesú modernú samosprávu, energeticky úsporné 
riešenia a pod.) miest sa podarí presadiť aj u nás. Toto sa však dá 
len z pozície štatutára mesta. 

Množstvo ľudí, priateľov a známych ma nahováralo, aby som 
svoje odborné a manažérske vedomosti ponúkol vo voľbách. 
Veľmi si ich vážim a uznávam ako kapacity, preto som súhlasil. 

Mesto musí slúžiť obyvateľom. Neustále zlepšovať kvalitu 
života, dobré podmienky pre podnikateľov, podporovať dobrovoľ-
nícke organizácie, športové a kultúrne spolky. No nesmie slúžiť len 
určitým skupinkám, spriazneným firmám či byť miestom pre rodin-
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kárstvo. Pristupovať sa musí ku všetkým rovnako. 
Treba zabezpečiť dobrú spoluprácu s vládou SR. Senica sa 

o svoje štandardné veci vie postarať aj sama. Najväčšie „boliestky“ 
sa však dajú liečiť len s pomocou štátu, napríklad doprava. Aj preto 
som prijal podporu strán súčasnej vládnej koalície MOST-HÍD, 
SMER-SD a SNS, z ktorých pri súčasnej volebnej matematike bude 
pravdepodobne minimálne jedna aj v ďalšej vláde. 

Pomenovať oblasti rozvoja či problémy mesta nie je náročné. 
Už zložitejšie je povedať spôsob, akým veci dosiahnuť. A najdôle-
žitejšie je sľuby splniť. To, že moje slovo platí, dokazujem ako 
poslanec za Sotinu už od roku 2006. 

V rozvojových zámeroch mesta by som pracoval na naplnení 
najmä týchto oblastí: 

Doprava a chodníky 
Prioritou je obchvat, no i čiastkové či dočasné riešenia – cesta 

poza bývalý Slovenský hodváb, odklonenie tranzitnej premávky 
cez tzv. hlbockú diaľnicu, rekonštrukcia svetelnej križovatky 
o odbočovacie pruhy, chodníky na Hurbanovej ulici, v Kunove 
a Čáčove. Poplatky za parkovanie treba v prvom rade používať 
na výstavbu nových parkovacích miest či parkovacieho domu. 

Zamestnanosť a bývanie 
Proaktívnymi opatreniami zabezpečiť vstup veľkého a silného 

zamestnávateľa do priemyselného parku, tiež firiem s vyššou pri-
danou hodnotou. Výstavba nájomných mestských bytov. 

Bezpečnosť 
Bezpečnostné kamery na vjazdoch do mesta i v ďalších zónach, 

posilnenie spolupráce s políciou, zlepšenie podmienok pre prácu 
mestskej polície. Osvetlenie cyklotrasy a prechodov pre chodcov 
inovatívnymi technológiami. 

Sociálna oblasť 
Vytvorenie nadácie pre riešenie situácie občanov, ktorým „sys-

tém“ nevie pomôcť. Dostatočné investície do zariadení sociálnych 
služieb. 

Šport a kultúra 
Výstavba skejtového ihriska a lanového centra, spravodlivé 

financovanie športových klubov, podpora kultúrnych spolkov. 
Životné prostredie 
Finančné úľavy pre ľudí separujúcich odpad, prekrytie kontaj-

nerových stojísk, osadenie podzemných kontajnerov, osadenie 
tzv. WC pre psíkov, zrovnoprávnenie poplatkov za psa, súťaž 
o najkrajšiu mestskú časť. 

Cestovný ruch 
Revitalizácia Kunovskej priehrady.
 

MIROSLAV RIŠKA 
54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Kandidát na primátora mesta priestor na svoju volebnú agitáciu 

nevyužil. 

BRANISLAV TOMAN
40 r., živnostník, nezávislý kandidát
Záleží mi na tom, aby boli vytvorené podmienky pre mladú 

generáciu v našom rodnom meste. V Senici bývam od narodenia. 
Som otec 3 detí.

Kandidatúru na post pri-
mátora som preto zvažoval 
už dlhší čas. Som jeden z vás, 
ktorému sú niektoré veci proti 
srsti a tiež postoj vedenia mesta 
k nám občanom. Som ako väč-
šina občanov znechutených 
stavom nášho mesta. Zoberme 
si mestá v blízkom okolí, naprí-
klad Holíč, Skalica, Myjava, 
ktoré boli v športe, v rozvoji 
mesta ďaleko za nami. Teraz sa 
pozrime, kde sú a ako si budujú 
svoje mestá. Pozrime sa napríklad na Skalicu - výstavba nájomných 
bytov, čistota mesta a kultúrno - športové podujatia.

V našom meste chýba výsadba stromov a zelene. Máme 2 
parky a dlhé roky sa s nimi nič nedeje. Amfiteáter je v dezolát-
nom stave. Druhá vec ako občana ma mrzí naše kúpalisko, má 
potenciál a priestor na obnovu a vybudovanie atrakcií, šmykľaviek, 
tobogánu a konečne nových a moderných šatní a hygienických 
zariadení.

Ako občanovi mi vadí v meste, ako sme na tom s komunálnym 
odpadom, ktorý sa nachádza mimo smetných košovv a nie v nich. 
A najväčší kameň úrazu v našom meste je doprava.

Primátor je človek, ktorý má kompetencie, aby robil pre to 
maximum.... Keď tento štát neakceptuje požiadavky občanov, je 
potreba robiť razantnejšie kroky. Občania by sa mali spojiť a uká-
zať, že im na meste záleží a zobrať si príklad z občanov Prešova. 
Písať komentáre je to minimum alebo hodiť bremeno na jednu 
osobu. Treba vytvoriť krízový štáb, ktorý by sa pustil do iných mož-
ností v rámci dopravnej situácie v našom meste. Ako kandidát si 
myslím, že spoločnými silami by sme mohli dosiahnuť viac.

Ak môžu iné mestá a obce využívať eurofondy na modernizá-
ciu a rozvoj mesta, prečo nie aj my ako „Mesto Senica", ale aby to 
videli a pocítili občania mesta. 

Mali by sme sa zaoberať našimi najstaršími občanmi a ich 
potrebou pre slušný a dôstojný život. Napríklad zateplenie budovy 
domova dôchodcov. 

Preto mojou kandidatúrou na primátora mesta Senica chcem 
potvrdiť svoje odhodlanie naštartovať ozajstné a reálne pre-
meny Senice na skvelé miesto pre život.

Pokúsme sa spoločne o zmenu k lepšiemu.
Programové vyhlásenie:

1. Výstavba nájomných bytov
2. Modernizácia mesta, výsadba stromov, čistota mesta, kúpalisko, 

amfiteáter
3. Riešenie cestnej komunikácie
4. Spoločenské podujatia, ihriská pre deti a mládež (mdd, mikuláš, 

ohňostroj)
5. Viac projektov z eurofondov pre mesto
6. Športové aktivity, podpora a rozvoj športu v meste
7. Seniori (výlety, programy a sociálne zlepšenie pre obyvateľov 

mesta)
8. Zlepšenie ekonomiky mesta

Mesto Senica vydalo v októbri 2018 prílohu informač-
ného mesačníka Naša Senica k voľbám do orgánov samo-
správy obcí a prostredníctvom Slovenskej pošty ju doručilo 
do každej domácnosti v meste Senica. 

Mesto Senica umožnilo v záujme informovanosti voli-
čov všetkým kandidátom na primátora mesta zverejniť svoju 
volebnú agitáciu, a to bezodplatne. Za jej obsah zodpovedá 
kandidát. 

Prílohu z podkladov oddelenia organizačného a vnútornej 
správy Mestského úradu, mestskej volebnej komisie, kandidá-
tov na primátora a autorsky pripravila

Mgr. Viera Barošková

Stranícki a nezávislí kandidáti
Do 25-členného mestského zastupiteľstva kandiduje v roku 

2018 65 obyvateľov Senice. Politické rozloženie kandidátov:
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 2
Komunistická strana Slovenska 1
Most – híd 1
koalícia: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda 

a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana 12                                                                                                                            

Sme rodina – Boris Kollár 3
Smer – sociálna demokracia 4
Spolu – občianska demokracia 6
Strana zelených Slovenska 16
Nezávislí 20
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 Zoznam volebných obvodov a okrskov
Popis volebných obvodov, okrskov a poslancov v meste Senica pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Číslo
voleb-
ného 

obvodu:

Počet
volených
poslan-

cov:

Číslo
voleb-
ného 

okrsku:

Volebná miestnosť: Popis volebného okrsku:

1. 2 1. Zasadačka MsV
Čáčovská cesta 5174/86

Bahenská, Beňovského, Cintorínska, 
Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, 
Dr. Milana Hodžu, K veterine, Kruhy, 
Ľudmily Križanovej, Martina Bartoňa,
Miloslava Bibzu, Pri garážach, 
Škodáčkova, Športová, V uličke

2. 2 2. Denné centrum pre organizácie III. sektora
Hviezdoslavova 323/51

Kalinčiakova, Železničná

3. Denné centrum pre organizácie III. sektora
Hviezdoslavova 323/51

Kasárenská, Palárikova, Tehelná

3. 4 4. Gymnázium
Ladislava Novomeského
Dlhá 1037/12

Agátová, Astrová, Dlhá, 
Hlbocká cesta, Jabloňová
Jasmínová, Kalinová, Kaplinská,
Krátka, Kvetná, Lipová,
Muškátová, Olivová, Orgovánová,
Priemyselná, Smreková, Stromová
Školská, Topoľová, Záhradná

5. Gymnázium
Ladislava Novomeského
Dlhá 1037/12

Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, 
Horné Suroviny, Jablonická  cesta, 
Košútovec, Ružová, Sládkovičova, 
Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica

6. Mestské kultúrne stredisko
Nám. oslobodenia 11/17

Robotnícka

4. 3 7. Mestské kultúrne stredisko
Nám. oslobodenia 11/17

Hviezdoslavova

8. Denné centrum
Továrenská 530/5

Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská

5. 4 9. Základná škola
Sadová 620/5

J. Mudrocha, 
Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592
Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871

10. Základná škola
Sadová 620/5

Gen. L. Svobodu, Sadová, Sv. Gorazda
L. Novomeského 1349, 1350,
Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591
Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873

6. 4 11. Základná škola s materskou školou
J. Mudrocha 1343/19

Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská,
Poľná, Potočná, S. Jurkoviča, Slnečná,
Teplická, Veterná, 
L. Novomeského 1217, 
Sotinská 692, 693, 694, 3361

12. Základná škola s materskou školou
J. Mudrocha 1343/19

Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa
Závodského, Juraja Fándlyho, Rovenská, 
Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210, 
1211, 1212,  1213, 1214, 1215, 1216

7. 5 13. Centrum voľného času 
Sadová 646/8

Štefánikova 696, 700, 701, 702, 703, 704,
725, 726, 1377, 1598

14. Základná škola
Komenského 959/3

Hollého, Komenského 
Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 
1441, 1559

15. Základná škola
Komenského 959/3

Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, 
Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa,
Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 
722, 3013

16. Spojená škola  
Brezová 840/1

Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, 
M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP

8. 1 17. Kultúrny dom, Kunov 64 Brestové, Kunov
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