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Zápisnica 

napísaná na 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Senici, konanom  

dňa 7. februára 2019. 

 

P r í t o m n í 

Pracovné predsedníctvo:  

         Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta;  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ; 

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

Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia  

         Poslanci MsZ: 

Mgr. Viera  Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická, 

PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Pavol Krutý,  Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, 

RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Vladimír 

Včelka, Ľubomír Miča, Mgr. Miroslav Tehlár, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. 

Petra Morávková, Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Martina Otrísalová, Ing. Ľubica Vyletelová, 

Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna,  Ivan Paveska 

 

P r i z v a n í : 

JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak, Mgr. Ľubica Lesayová, 

Mgr. Milan Dieneš – vedúci oddelení MsÚ; Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Bc. Rastislav 

Janák, náčelník MsP; Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ; Peter Horváth; Ing. Marián Fojtlín, 

TS Senica, a. s.; Mgr. František Harnúšek, riaditeľ MsKS; Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, 

spol. s r.o.; Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana Chábelová– 

riaditelia ZŠ Senica; Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ; Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ 

CVČ; Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ; Mgr. Eva Volková, riaditeľka, Poliklinika Senica,  

n. o.; Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS; Ing. Ján Kovár, riaditeľ ÚPSVaR, Senica; Ing. 

Vladimír Kocourek, prednosta OÚ Senica, JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD., prokurátor OP, 

Mgr. Pavol Waldecker, podpredseda mestskej volebnej komisie. 

 

O s p r a v e d l n e n í : Ing. Roman Sova, RNDr. Anna Parízková, RNDr. Ľubomír Parízek 

 

M é d i á: 

Mgr. Viera Barošková, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o. 

 

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

 

Bod č. 1 - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, 

otváram prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých 

vítam. Menovite na dnešnom zasadnutí vítam prednostu Okresného úradu v Senici Ing. 

Kocourka, JUDr. Milana Budjača, prokurátora Okresnej prokuratúry Senica, podpredsedu 

mestskej volebnej komisie Mgr. Waldeckera, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Ing. Kovára a zástupcov organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Senica a zástupcov médií, ako aj občanov. 

Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 23 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina. Zasadanie mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné a preto otváram jeho 

rokovanie. Ospravedlnený je poslanec Ing. Sova. Zápisnica z predchádzajúceho mestského 

zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu poslancom.  

Za overovateľov zápisnice určujem pani Štítnu a pána Miču.  
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Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.  

Pracovné predsedníctvo dnes tvoria Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Filip Lackovič, 

Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Kým prejdeme k prvému bodu, tak by som vás 

informoval tak, ako ste mali zaslané, že v bode Rôzne budeme preberať aj informáciu k 

nástupu detí do materskej školy na školský rok 2018 a 2019. 

Odporúčam, aby dnešné zasadanie prvého riadneho zastupiteľstva rokovalo podľa 

predloženého programu. Predkladám návrh, má niekto záujem o zmenu? Ak nie, tak 

navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo hlasovalo o predloženom návrhu.. 

Hlasovanie: Takže Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje program prvého riadneho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v Senici, konaného dňa 7. februára 2019. Ďakujem. 

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

3.     Zloženie sľubu a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému poslancovi   

        mestského zastupiteľstva -  Mestská volebná komisia  

4.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 7. februára 2019 a riešení pripomienok. 

4.2   Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa   

        6.9.2001 

5.1   Uznesenia prijaté na Ustanovujúcom  zasadnutí MsZ dňa 06.12.2018. 

5.2   Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsR dňa 24.01.2019. 

6.1   Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 20/2015 o  

        poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  

6.2   Návrh VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  

7.     Dodatok k Štatútu mesta Senica, Rokovaciemu poriadku komisií MsZ 

8.     Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva 

9.     Návrh na voľbu členov mestských výborov 

10.   Návrh na zastúpenie v orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej     

        pôsobnosti Mesta Senica 

11.   Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica č. 49/2013     

        o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl  

        a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica  

12.   Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 63/2016 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt     

        dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na     

        čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov    

        na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,  

        zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia  

        podmienok úhrady v školskej jedálni. z dôvodu stravy je tiež potrebné vstúpiť do VZN  

13.1 Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2018 

13.2 Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky za rok 2018 

13.3 Správa o výsledku kontroly  plnenia opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov  -   

        Základná škola Sadová , Senica 

13.4 Správa o výsledku kontroly  stavu a vývoja dlhu k 31.10.2018. 

14.   Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov  

        individuálnej výročnej správy 

15.  Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019     

       po línii Mestského úradu v Senici.  

16 . Rôzne  

17.  Interpelácie. 

18.  Diskusia. 

19.  Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ. 

20.  Záver. 
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Uznesenie č. 18: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 1. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 7. februára 2019.  
H l a s o v a n i e : prítomných: 22       za:22       proti:0          zdržal sa:0                počet poslancov:25    

 

Bod č. 2.1. - Voľba návrhovej komisie 

 

Martin Džačovský, primátor Senice:  Ideme na bod 2 - voľba návrhovej komisie. 

Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v zložení pani Barcaj 

Drinková, pani Madunická a pani Chudá. Je iný návrh? Nie je, tak prosím hlasujte o návrhu. 

Hlasovanie: Takže ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrhovú 

komisiu v zložení pani Barcaj Drinková, pani Madunická a pani Chudá. 

Uznesenie č. 19: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, PhDr. Miriam Madunická, PhD, 

Mgr. Kristína Chudá 
H l a s o v a n i e : prítomných:21             za:19           proti:0        zdržal sa:2         počet poslancov:25    

 

Bod č.2.2.  - Voľba mandátovej komisie 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na ďalší bod a to je voľba mandátovej 

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

Hutta, pani Búzková a pán Šúrek. Má niekto iný návrh? Ak nie, prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje mandátovú komisiu v 

zložení pán Hutta, pani Búzková a pán Šúrek. 

Uznesenie č. 20: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Lenka Búzková, Bc. Michal Šúrek 
H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21           proti:0            zdržal sa:1           počet poslancov:25  

 

Bod č.3  - Zloženie sľubu poslancov 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame teraz do bodu 3. Keďže na 

ustanovujúcom zastupiteľstve nebol zložený sľub od všetkých novozvolených poslancov, tak 

prejdeme k tomuto bodu, kde žiadam pána Waldeckera, podpredsedu mestskej volebnej 

komisie, aby odovzdal príslušné osvedčenia pánovi Mgr. Vladimírovi Včelkovi. 

Pavol Waldecker, podpredseda mestskej volebnej komisie: Dobrý deň prajem, dovoľte mi, 

aby som splnil jednu milú povinnosť ako podpredseda mestskej volebnej komisie, požiadal by 

som pána Mgr. Vladimíra Včelku o zloženie a podpísanie sľubu. 

Vladimír Včelka, poslanec: 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. 

Pavol Waldecker, podpredseda mestskej volebnej komisie: Ďakujem a želám vám všetko 

dobré, veľa splnených úloh. 

Martin Džačovský, primátor Senice: V rámci tohto bodu budeme konštatovať zloženie 
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sľubu, takže navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolený poslanec 

mestského zastupiteľstva Mgr. Vladimír Včelka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 21: 

MsZ v Senici 

k o n š t a t u j e,  ž e 

zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Vladimír Včelka zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25  
 

Bod č. 4.1. -  Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 7. februára 2019 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Môžeme prejsť na bod 4.1. Správa o plnení uznesení s 

termínom plnenia do 7. februára 2019 a riešenie pripomienok. Žiadam pani prednostku, aby 

ústne predniesla správu. 

Katarína Vrlová, prednostka MsÚ Senica: Vážený pán primátor, vážení poslanci, 

poslankyne, vážení prítomní. Predkladám Správu o plnení uznesení k termínu plnenia k  

7. februáru 2019. Uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 2018/11B prijatým na 

ustanovujúcom zastupiteľstve mestského zastupiteľstva bolo odporučené predložiť návrh na 

členov komisie mestského zastupiteľstva zástupcovi primátora v termíne do 10. januára 2019. 

Zodpovednými boli politické strany a hnutia zastúpené v mestskom zastupiteľstve, 

poslanecké kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti. Týmto uznesením lomeno 

E bolo odporučené primátorovi predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu členov 

komisií s termínom na dnešné prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva uznesenie je 

splnené, návrh na voľbu členov jednotlivých komisií je predmetom dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva. Uznesením mestského zastupiteľstva prijatým na ustanovujúcom 

zastupiteľstva pod číslom 2018/12B bolo odporučené predložiť návrhy na zloženie mestských 

výborov zástupcovi primátora v termíne do 10. januára 2019, zodpovednými boli politické 

strany a hnutia zastúpené v mestskom zastupiteľstve, poslanecké kluby, občania z radov 

odborníkov a laickej verejnosti. Týmto uznesením lomeno C bolo zároveň odporučené 

primátorovi mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na členov mestských výborov na 

dnešné prvé riadne zasadnutie. Uznesenie je splnené, návrh na voľbu členov mestských 

výborov je predmetom dnešného rokovania. Ďalším uznesením prijatým na ustanovujúcom 

zastupiteľstve 2018/13B bolo odporučené politickým stranám, hnutiam, koalíciám a 

nezávislým poslancom zastúpeným v zastupiteľstve predložiť návrhy na zastúpenie v 

orgánoch spoločností na sekretariát primátora, tiež v termíne 10. januára 2019 a zároveň bolo 

odporučené primátorovi mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu návrhy na zastúpenie do 

orgánov spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na dnešné 

rokovanie. Uznesenie je splnené. Návrh na zastúpenie do orgánov spoločností v 

zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je predmetom dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva. Uznesením prijatým na ustanovujúcom zastupiteľstve číslo 2018/16 

Mestské zastupiteľstvo v Senici a primátor mesta zobrali na vedomie trvalú úlohu plniť si 

povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z ústavného zákona číslo 357/2004 Zbierky zákonov o 

ochrane  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať 

zriadenej komisii oznámenie verejného funkcionára a to novozvolení do 30 dní od zloženia 

sľubu a ostatní poslanci, ktorým pokračuje mandát a boli opätovne zvolení, do 31. marca. Na 

základe týchto povinností sa uskutočnilo prvé zasadnutie komisie na ochranu verejného 

záujmu a toto prvé zasadnutie bolo 16. januára 2019 a komisia konštatovala, že všetci 

novozvolení poslanci a primátor si splnili svoje povinnosti. Prípadné nedostatky, ktoré  zistila 
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komisia, sú spísané v zápisnici, ktorú predseda komisie, pán Štvrtecký, doručil na sekretariát 

prednostky a aktuálne sa všetky tieto nedostatky riešili s dotknutými poslancami. Takže tieto 

nedostatky budú následne odstránené. Hlavná kontrolórka predložila správu o plnení 

uznesenia číslo 19 z roku 2001/J/2/b v písomnej podobe. Viac uznesení s termínom plnenia k 

dnešnému dňu prijatých nebolo. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Má niekto pripomienky? Ak nie, tak 

navrhujem, aby Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo správu o plnení uznesení a riešení 

pripomienok s termínom plnenia do 7.2.2019. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 22: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 07.02.2019.  
H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24        proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 4.2. -  Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v 

Senici číslo 19/01/J/2/b v znení uznesenia číslo 23/2018/703 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Prechádzame do bodu 4.2.  Správa hlavnej 

kontrolórky o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/J/2/b v znení 

uznesenia číslo 23/2018/703. Správu ste dostali v písomnej podobe, to by som sa rád opýtal, 

či má niekto otázky alebo pripomienky. Ak nie, tak dávam návrh, aby Mestské zastupiteľstvo 

v Senici zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/J/2/b v znení uznesenia číslo 23/2018/703. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 23: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 5.1. a 5.2. -  Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

dňa 06.12.2018 a uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí mestskej rady dňa 24.01.2019 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem a môžeme pokračovať bodom 5.1 a 5.2 – 

Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 06.12.2018 a 

uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí mestskej rady dňa 24.01.2019. Má niekto k tomu 

pripomienky? Ak nie, poprosím vás o obidvoch spoločne hlasovať, zobrať na vedomie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 24: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Uznesenia prijaté na Ustanovujúcom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 06. 12. 2018. 

2. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 24. 01. 2019. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23        proti:0           zdržal sa:0           počet poslancov:25 
 

Bod č. 6.1. -  VZN mesta Senica číslo 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v 

znení dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica číslo 20/15 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame k bodu 6.1., kde je Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Senica číslo 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení 

dodatku k VZN mesta Senica číslo 20/15 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Bol na 

meste prijatý protest prokurátora. K tomu ste dostali písomnú správu v plnom znení a pán 

prokurátor požiadal o slovo, tak poprosím ho, aby sa mohol vyjadriť. 

Milan Budjač, prokurátor: Vážený primátor, vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva, 

vážené dámy, vážení páni. K uvedenému bodu by som rád stručne zaujal stanovisko. Vo 

všeobecnosti poviem, že Okresná prokuratúra Senica systematicky vykonáva previerky 

zákonnosti každý rok tematicky zamerané, pričom v ostatnom roku boli zamerané aj na 

poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a miest. V tejto súvislosti bolo zaznamenané pri 

preskúmaní administratívneho materiálu mesta Senica jednak porušenia ustanovení zákona 

v súvislosti so zákonom o poskytovaní dotácií, v tomto prípade o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy pri poskytovaní dotácií, kde bolo reagované upozornením prokurátora, 

ktorému bolo vyhovené v decembri ostatného roka, teda 2018, pričom bolo súčasťou 

previerky realizovanej preskúmanie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nesie označenie 

20/2015 znenie o dodatku, ktorý bol schválený dňa 15.11.2016. V súvislosti s predmetným 

všeobecne záväzným nariadením bolo zistené jednak, že všeobecne záväzné nariadenie 

nebolo prijaté v súlade so Zákonom o obecnom zriadení, čo samo o sebe odôvodňuje potrebu 

jeho zrušenia. Zároveň, pokiaľ ide o obsah podrobne popísaný v proteste prokurátora, tak boli 

zistené tri kategórie porušení zákona nebudem detailne, odkážem sa na protest. Ale prvý druh 

porušenia súvisel s tým, že sa do všeobecne záväzného nariadenia prevzali viaceré 

ustanovenia zákona, ktoré boli modifikované, čo však je neprípustný prístup z hľadiska 

zákonnosti podľa článku 6, podľa §6 odsek 1 Zákona o obecnom zriadení. Druhá kategória 

porušení sa týkala toho, že mesto stanovovalo v podobe všeobecne záväzného nariadenia také 

podmienky prístupu k dotáciám, ktoré nemali oporu v zákone v podobe napríklad koľko 

maximálne žiadostí možno podať v rozpočtovom roku, prípadne v podobe nedoplatkov 

žiadateľov na daniach alebo iných pohľadávkach voči mestu. V tomto prípade zákon číslo 

583/2004 neumožňuje takéto podmienky klásť a preto nad rámec akonáhle uzná samospráva 

nad rámec zákona ustanoví akékoľvek podmienky, je potrebné na to reagovať práve 

protestom prokurátora. Tretí druh porušení, pokiaľ ide o samotný text všeobecne záväzného 

nariadenia, sa týkal zrozumiteľnosti ustanovení o vyúčtovaní poskytnutej dotácie, keďže je 

dôležité dodržať zákonné ustanovenia v tom zmysle, že dotácia musí byť zúčtovaná k 31.12 

rozpočtového roka najneskôr. V tomto smere rovnako tieto ustanovenia ako nejasné a 

nezrozumiteľné boli napadnuté protestom prokurátora. Aby som to zhrnul. Protest prokurátora 

bol podaný z dôvodu porušenia §12 odsek 7 zákona o obecnom zriadení pri prijímaní 

všeobecne záväzného nariadenia číslo 20/2015 a pre porušenie §6 odsek 1 Zákona o obecnom 

zriadení a §7 odsek 4 až 6 Zákona číslo 583/2004 Zbierky o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v proteste bližšie odôvodnené mám za to, že 

protest bol podaný dôvodne a je v záujme mesta tomu protestu vyhovieť a následne prijatím 

nového všeobecne záväzného nariadenia reagovať na výhrady uvedené v proteste. Z mojej 

strany by to bolo všetko. Ak by ste mali nejaké otázky k samotnému protestu, tak som 

pripravený na ne reagovať, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Keďže sa nikto nehlási, tak ja by som než vám 

poďakujem za vystúpenie len všetkých oboznámil s tým, že dotácie boli poskytované v súlade 

so slovenským právnym poriadkom a nie je nutné od nikoho vyžadovať vrátenie akejkoľvek 

dotácie. Takže to bola tá pozitívna správa pre všetkých a teraz prejdeme k tej už realizačnej. 

Ďakujem za vystúpenie pánovi prokurátorovi a navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo 

vyhovelo protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica číslo 

20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení dodatku k všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Senica číslo 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Prosím o 
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hlasovanie. A ešte pán Kalman faktická. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. To už bola diskusia k tomuto 

bodu? Lebo to boli otázky, ktoré mali byť na pána prokurátora kladené. Ak teda by bola 

diskusia teraz, tak by som sa do nej rád prihlásil. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre, môže byť. 

Pavol Kalman, poslanec: A opýtal by som sa pani hlavnej kontrolórky na jej názor na protest 

prokurátora, že čo si o ňom myslí. Nehovorím, že dáte odporúčacie stanovisko, aby sme 

hlasovali, ale váš právny názor, prosím vás. 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Ja som bola prítomná spolu s pánom primátorom a 

pani prednostkou na prerokovaní tohto vzneseného protestu prokurátora, kde som vyjadrila 

svoj názor. Musím povedať, že nie vo všetkých tých výtkach, ktoré pán prokurátor uviedol v 

tomto svojom proteste, som bola stotožnená s týmto názorom. Stotožnila som sa v časti, ktorý 

sa týka prenášania zákonných ustanovení do textu všeobecne záväzného nariadenia, prípadne 

modifikácie ustanovení. Nemali sme súladný právny názor, čo sa týka obsahu toho VZN pri 

ukladaní povinností tretím osobám. Pán prokurátor si vypočul môj názor, neakceptoval tieto 

pripomienky, ktoré sme mali a viac-menej som akceptovala rozhodnutie pána primátora. 

Pavol Kalman, poslanec: Nedoplatky na miestnych daniach a podobné veci, to je ten článok, 

kde ste mali problém, áno? 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Áno, to je ten článok, kde sme sa teda nezhodli v 

tých našich právnych názoroch. Takisto si myslím, že uloženie povinností pre prijímateľa 

dotácií v časti spropagovať poskytovateľa pri tých jednotlivých dokumentoch, ktoré sa týkajú 

realizovaného projektu, by sme mali mať oprávnenie si do toho nášho VZN-ka dať, pretože 

tie podmienky sa určujú podľa podmienok v meste, za ktorých mesto poskytuje tú dotáciu zo 

svojho rozpočtu a jedná sa o to, že to mesto môže a nie musí poskytovať tie dotácie, to 

znamená, že je to naše rozhodnutie, naša vôľa, ako posúdime tieto jednotlivé žiadosti. 

Neviem, že ešte čo by som vám k tomu ďalej mohla povedať. Tieto moje názory neboli 

akceptované zo strany pána prokurátora, lebo ich posudzuje ako ukladanie povinností nad 

rámec zákona vzhľadom k tomu, že v ustanovení §7 odstavec 4 nie sú uvedené tieto 

podmienky. To znamená, že podľa jeho názoru nemôžeme my si nad rámec povinností 

ukladať iné, ako sú v zákone. Ale tam podľa môjho názoru žiadne nie sú, takže ako čo by sme 

si mohli potom do toho VZN-ka dať, ak nie takéto veci, ktoré vychádzajú z našej praxe? 

Pavol Kalman, poslanec: Rozumiem. Ďakujem. A podľa vášho názoru je možné to 

zapracovať, je jasné, že toto všetko, čo ste povedali, je vlastne jeden rozpor, ktorý je s pánom 

prokurátorom a teda v novom znení VZN-ka striktne dodržiavame to, čo pán prokurátor v 

proteste predložil. To znamená, že nič z toho, o čom sa teraz rozprávame, že akonáhle má 

niekto dlh voči nášmu mestu tak naše právo je a dobrá vôľa je mu poskytnúť dotáciu, tak 

nemôžem od neho žiadať, aby mi zaplatil ako naše pohľadávky, naše dokonca daňové 

pohľadávky, áno? Čiže bavíme sa nie o vzťahu, ktorý je komerčný, nájom priestorov alebo 

čohokoľvek iného, ale napríklad daňový výmer, ktorý je na úrovni ako daňovej pohľadávky 

štátnej a samosprávy vzhľadom na silu tej pohľadávky je to úplne to isté, totožné. To 

znamená, ak štát môže, tak my to nemôžeme, hej? 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Áno, taký bol záver. Na druhej strane zasa pán 

prokurátor pripustil, že mesto je oprávnené si určiť nejaké podmienky, ktoré bude pri 

posudzovaní týchto žiadostí brať do úvahy. Podľa jeho názoru ale nemajú byť uvedené v texte 

VZN-ka, ale mesto si ich môže zapracovať do nejakého svojho predpisu, kde určí presne 

postup, ktorý bude vyžadovať od tých prijímateľov tých dotácií. To znamená, že to čo my 

sme si teraz z toho VZN-ka vypustili, máme zapracované v tom manuále, ktorý je vlastne 

bežne používaný a je teda súčasťou pri práci so žiadosťami týchto žiadateľov a tam máme 

uvedené aj tie podmienky, ktoré potom následne môžu byť zapracované do zmluvy o 

poskytnutí dotácie. 
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Pavol Klaman, poslanec: Rozumiem. A vy ste si teda istá alebo vy si myslíte, že vieme 

vyžadovať od toho žiadateľa dotácie, čo teda dnes je to 60.000, zajtra to bude 100.000, lebo 

ide o veľa peňazí. Viem na základe toho manuálu dostať do zmluvy, budúcej zmluvy o 

poskytnutí tej účelovej dotácie tieto podmienky? Vy si myslíte, že to je právne udržateľné? 

Ak teda sa bude brániť, že musíme mu poskytnúť tú dotáciu napriek tomu, že bude reálne 

dlžníkom? Lebo to nebude teda v tom VZN-ku, hej? 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Zmluva je záväzná, to znamená, že ak príde k 

dohode obidvoch účastníkov, tie podmienky, ktoré sú tam ustanovené, sú záväzné pre obidve 

zmluvné strany a sú nimi viazané. To znamená, v prípade, ak by prišlo k porušeniu nejakých 

ustanovení zmluvných, museli by sme to riešiť formou nie teda cez ten verejnoprávny vzťah, 

ale cez to súkromné právo, pretože zmluva už nám ide do toho súkromného práva. 

Pavol Kalman, poslanec: Rozumiem, ale problém, ktorý ja tam vidím, je ten, že my máme 

VZN-ko a podľa toho VZN-ka budeme tie dotácie prideľovať, hej? Či máme nejaký právny 

predpis nižšej sily, ktorý ako je náš nejaký manuál, ako to budeme tie dotácie dávať, tak či ten 

manuál, či je dostatočne právne silný na to, aby som donútil toho človeka podpísať tú zmluvu. 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Podľa môjho názoru ten manuál nemá takú právnu 

silu, aby bol záväzný. Pretože v prípade, ak by sme porušili alebo teda ak by sa porušili tie 

podmienky z toho manuálu, tuto je základná vec tá, že je potrebné dodržať tú zmluvu a tá je. 

To je vlastne tá zmluvná vôľa tých obidvoch strán, čo si do toho znenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie dajú. Takže aj keby sme sa povedzme v tej zmluve neodvolávali na manuál, ale 

budeme tam mať presne zadefinované, čo je povinný ten prijímateľ dotácie nám nejakým 

spôsobom vydokladovať a splniť, v tomto prípade je tým viazaný a my sme oprávnení potom 

postupovať v súlade s tým, ako máme dohodnuté dôsledky pri porušení zmluvy. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Nech sa páči. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som sa k tomu trošku vyjadril. Mali sme dlhú 

diskusiu s pánom prokurátorom a v podstate ten režim, ktorý momentálne navrhujeme, máme 

vypracovaný manuál, ktorý teda nie je záväzný, ale keď to zoberiem inak, na dotáciu nie je 

právny nárok. Pokiaľ ten človek nesplní podmienky, ktoré vy určíte, keď to poviem, sami pri 

dotáciách, pokiaľ pôjdeme a nebude zmena v rámci toho ďalšieho bodu, tak je to nad 3.000 

eur. Pokiaľ vám dostatočne nezdokladuje to, čo vy požadujete, respektíve to, čo sa vyžaduje v 

rámci žiadosti, kde sme s pánom prokurátorom prišli k zhode, že nie je tam obmedzenie. Čo 

všetko my môžeme vyžadovať? My môžeme vyžadovať pätnásť-dvadsať všelijakých 

potvrdení, ktoré len chceme od tých ľudí, aby sa vôbec mohli prihlásiť na tú dotáciu. Takže 

pokiaľ tam dáme, že chceme všelijaké potvrdenie, oni nám môžu dať potvrdenie napríklad o 

tom, teraz poviem, že z určitej poisťovne má dlh, ale je to informácia pre vás o tom, že táto 

osoba má dlh a tu pán prokurátor tvrdil, kde teda nie je zhoda, že napriek tomu, že má dlh, 

môže si podať žiadosť a vy ako poslanci ako komisie vyhodnotíte, či napriek tomu, že má 

určitý dlh a je jedno voči komu, či tejto osobe poskytnete dotáciu alebo neposkytnete dotáciu, 

pretože môže nastať situácia, že tu je človek, ktorý je skúsený a dlhodobo v Senici robí nejaké 

prospešné veci a z určitých možno rodinných dôvodov sa mu stane nejaká tragická situácia a 

bude mať nezaplatených dvanásť eur alebo niečo iné. A vy dostávate väčšiu možnosť 

rozhodnúť o tom, že áno, tu sa mu stalo, že dlží dvanásť eur, ale poznáme ho, je človek, ktorý 

robí tie podujatia alebo čokoľvek iné. Robí ich v tom klube prospešnú vec a teda mu môžeme 

poskytnúť tú dotáciu, čo doteraz v rámci tohto VZN-ka nebolo. Takže dostávate výrazne 

vyššiu kompetenciu na to, aby ste mohli poskytnúť tú dotáciu, aby mohla byť tá dotácia danej 

osobe v daný prospech poskytnutá, keďže doteraz, pokiaľ by mal desaťeurový, dvanásťeurový 

dlh, tak už by to nemohol poskytnúť. V rámci  zmlúv vieme si zakotviť to, že chceme, aby 

propagoval logo. A pokiaľ to nesplní, tak nie som úplne zástanca toho, že poďme vyžadovať 

sankciu v nejakom peňažnom plnení. Tak na ďalšie roky mu ju proste neposkytneme. Sami sa 
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dohodneme vnútorne, že nesplnil podmienky a na ďalšie roky už nedostane. Či to bude rok-

dva alebo päť rokov, je to zase len na vašej úvahe, ako to bude. Takže preto momentálne v 

rámci týchto zmien, ktoré budú, tak dostávate výrazne väčšie kompetencie a sú tu možnosti, 

pokiaľ sa stala nejaká zvláštna nepredvídateľná udalosť, že je možné teda aj takejto osobe, 

ktorej sa niečo stalo, ale už sa z toho dostáva, poskytnúť tú dotáciu, aby mohla tú prospešnú 

činnosť, ktorú možno robí desať-pätnásť-dvadsať rokov, aby ju mohla ďalej poskytovať. 

Neviem, či som to dostatočne vysvetlil alebo ešte je nejaká otázka? Niekto iný má niekto 

záujem? Tak predkladám návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici vyhovuje protestu 

prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica číslo 20/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta v znení dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica 

číslo 20/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 25: 

MsZ v Senici 

v y h o v u j e 

Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 20/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení Dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Senica č. 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:22        proti:0           zdržal sa:2         počet poslancov:25 
 

Bod č. 6.3 – Shvaľovanie VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 6.2., kde ideme schváliť nové 

VZN číslo 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Tu by som informoval, že návrh VZN 

číslo 20 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote a 

neboli k návrhu VZN uplatnené žiadne pripomienky. My v rámci VZN už máme spracovaný 

aj manuál, ktorý pokiaľ si komisie osvoja, tak môžu sa ho pridržiavať, kde taktiež určitým 

spôsobom sú upravené pravidlá, čo všetko alebo za akých okolností budeme poskytovať 

dotácie. Je to len odporúčací akt, ale mali by sme si stanoviť pravidlá tak, aby sme dokázali 

tie dotácie poskytovať prehľadne a bez nejakých vedľajších vplyvov. Poprosím, pokiaľ má 

niekto návrh na diskusiu alebo niečo do diskusie, pripomienky. Ak nie, tak dávam návrh. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN číslo 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Bola potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov, čo sme dosiahli. 

Návrh prešiel, ďakujem.  

Uznesenie č. 26: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:22        proti:0         zdržal sa:2           počet poslancov:25 
 

Bod č. 7 -  Dodatok číslo 3 k Štatútu mesta Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo 7 – Dodatok číslo 3 k Štatútu mesta Senica. 

Dodatok rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že prišlo 

k zmene názvov v komisiách mestského zastupiteľstva, vstupuje sa dodatkom číslo 3 do 

Štatútu mesta Senica a vzhľadom aj na protest prokurátora sú zapracované zmeny v Štatúte 

mesta a to tým, ako bolo aj vytknuté vo všeobecne záväznom nariadení a to, že sa vypúšťajú 

veci, ktoré modifikujú alebo opisujú zákon. Preto sú tam vo veľkom tak ako vám bolo 

predložené, vypustené určité odseky. Pokiaľ má niekto návrh na diskusiu, do diskusie alebo 

pripomienku. Pokiaľ nie, tak dávam návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok 
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číslo 3 Štatútu mesta Senica a dodatok rokovacieho poriadku komisií mestského 

zastupiteľstva. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 27: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

a/ Dodatok č. 3 Štatútu mesta Senica 

b/ Dodatok Rokovacieho poriadku komisií MsZ 
H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24        proti:0           zdržal sa:0           počet poslancov:25 
 

Bod č. 8 -  Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo 8 – Návrh na voľbu členov komisií 

mestského zastupiteľstva. Najprv by som dal o spôsobe hlasovania, aby sme potom vedeli, či 

sa budeme vyjadrovať ku všetkým komisiám naraz alebo postupne. Predkladám návrh k 

hlasovaniu, aby sa hlasovalo aklamačne a en bloc pre všetky komisie naraz. Prosím, má 

niekto návrh do diskusie k tomuto, že nesúhlasí o spôsobe hlasovania?  Ak nie, tak prosím, 

aby sme hlasovali o spôsobe hlasovania aklamačne a en bloc. 

Hlasovanie. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: A teraz tak, ako máte predložené jednotlivé komisie, 

či má niekto návrh na zmenu, pripomienku, má možnosť sa prihlásiť. Ak nie, tak budeme 

hlasovať o všetkých komisiách naraz a to dávam návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici volí 

členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici podľa predloženého návrhu a ukladá 

predsedom komisií uskutočniť na svojom prvom zasadnutí voľbu podpredsedov komisií. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Tak máme schválené komisie a členov. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem všetkým, ktorí teda prejavili záujem a držím 

palce tým, ktorí boli zvolení a poprosím predsedu mandátovej komisie pána Huttu o 

potvrdenie voľby pre všetky komisie. 

Peter Hutta, mandátová komisia: Mandátová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo 

na svojom prvom riadnom zasadnutí zvolilo počtom hlasov 24 z 24 prítomných poslancov 

mestského zastupiteľstva en bloc členov komisií podľa predloženého návrhu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. 

Uznesenie č. 28: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov komisie 

Hlasovanie aklamačne a en bloc. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0        zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

b/ v o l í 

členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici podľa predloženého návrhu: 

1/ Komisia finančná -9 členov 

predseda: Ing. Ľubica Vyletelová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

poslanci:  

2. Mgr. Ivana Mičová   

3. Bc. Michal Šúrek  

4. Mgr. Ľubomír Štvrtecký  

5. Ing. Pavol Kalman  

neposlanci:  

6. Ing. Klaudia Zríniová  
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7. Ing. Radoslav Hebnár  

8. Ing. Emília Wágnerová  

9. Ing.,PhD.CA Lucia Sandtner  

 tajomník: Monika Rišková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

 

2/ Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb – 9 členov                         

predseda: Ing. Roman Sova, schválený na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

poslanci: 

2. Ľubomír Miča  

3. Mgr. Martina Otrísalová  

4. Mgr. Peter Hutta  

neposlanci:  

5. Ing. Alexander Janovič  

6. Jana Kocourková  

7. Mgr. Vladimír Beliš 

 8. Ing. Martin Križan  

9. Ing. Roman Kalamen  

tajomník: Bc. Roderika Petráková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c  

 

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu – 9 členov 

predseda: Ing. arch. Martin Čonka, schválený na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c                                        

poslanci:  

2. Mgr. Viera Wágnerová 

 neposlanci:  

3. Ing. Gabriel Bartošek   

4. Ondrej Danada 

 5. Ing. Róbert Kudláč 

 6. Ing. Juraj Veselý 

 7. Mgr. Marek Mach  

8. Ján Hromek 

 9. Ing.arch.,Mgr.art.,PhD Mikulíček 

 tajomník: Ing. Jana Oslejová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

 

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov- 9 členov 

predseda: PhDr. Miriam Madunická PhD., schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

poslanci:  

2. Mgr. Petra Morávková 

3. Mgr. Kristína Chudá 

4. Mgr. Marta Štítna 

neposlanci:     

5. Hana Gažová 

6. Mgr., PhD. Zuzana Ťulák Krčmáriková 

7. Mgr. Pavol Waldecker 

8. Ing. Tatiana Blažková 

9. Mgr. Anna Kovárová 

tajomník: Mgr. Jana Madunická, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 
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5/ Komisia pre vzdelávanie ,kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti – 15 členov    

predseda: Mgr. Martina Otrísalová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

poslanci:  

2. Mgr. Peter Pastucha 

3. Mgr. Miroslav Tehlár 

4. Mgr. Filip Planka 

5. Mgr. Kristína Chudá 

6. RNDr. Ľubica Krištofová 

7. Ľubomír Miča 

neposlanci:  

8. Mgr., DiS.Art. Alena Nemčeková 

9. Mgr. art., ArtD. Jozef Chabroň 

10. Stanislav Prokeš, ml. 

11. Mgr. art. Eliška Šefčíková Stanková 

12. Ing. Veronika Sedláková 

13. Ing., Mgr. Peter Husár 

14. PeadDr. Beáta Kádeková 

15. Mgr. Tomáš Motus 

tajomník: Ing. Mária Výletová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

 

6/ Komisia športu- 11 členov 

predseda: Ivan Paveska, schválený na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

poslanci:  

2. Mgr. Viera Wágnerová 

3. Bc. Michal Šúrek 

4. Mgr. Filip Planka 

5. Mgr. Peter Hutta 

6. Mgr. Vladimir Včelka 

7. Mgr. Lenka Búzková 

neposlanci: 

8. Andrej Laho 

9. Mgr. Jaroslav Kubíček 

10. Ľubomír Vaškovič 

11. Ing. Dušan Manďák 

tajomník: Erika Mášiková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

 

7/ Komisia pre ochranu verejného poriadku  a životného prostredia – 9 členov                     

predseda: RNDr. Ľubica Krištofová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

poslanci: 

2. Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

neposlanci: 

3. Michal Brňa 

4. Ing. Juraj Kabát 

5. Ing. Ján Dorotka 

6. Jaroslav Fodor 

7. Frederika Péčiová 

8. Dana Ševčíková 

9. Ing. Andrej Tomiš 
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tajomník: Ing. Jana Tomešová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c  

 

8/ Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností – 13 členov         

predseda: Ing. Jarmila Drinková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

neposlanci:  

2. Ing. Juraj Šefčík 

3. Mgr. Katarína Soukupová 

4. Stanislava Dávideková 

5. Mgr. Adriana Dvouletá 

6. Mgr. Jaroslava Regásková 

7. Mgr. Nina Gurínová 

8. PhDr. Zita Kubaláková 

9. PhDr., CSc Jarmila Čajková 

10. Mgr. Peter Kovačič 

11. Mgr. Vladimíra Bahnová 

12. Mgr. Stanislav Macák 

13. PeadDr. Anna Sekáčová 

tajomník: Stanislava Dávideková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c 

 

c/ u k l a d á  

predsedom komisií uskutočniť na svojom prvom zasadnutí voľbu podpredsedov komisií. 
         T: 20. 03.2019 

         Z: predsedovia komisií 

V o ľ b a: prítomných:24                    za:24                      proti:0                              počet poslancov:25 
 

Bod č. 9 -  Návrh na voľbu členov mestských výborov 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod číslo 9. Návrh na voľbu členov 

mestských výborov. Opäť by som navrhol najprv systém alebo spôsob hlasovania. To 

znamená aklamačne a en bloc. V prípade, že má niekto k tomu pripomienku, návrh. Ak nie, 

tak dávam návrh na hlasovanie o spôsobe hlasovania na voľbu členov mestských výborov a to 

aklamačne a en bloc. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Takže budeme hlasovať o všetkých naraz. 

Martin Džačovský, primátor Senice: A teraz, pokiaľ má niekto návrh na zmenu v rámci 

mestských výborov, môže sa prihlásiť a navrhnúť zmenu. Prihlásený je pán Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja dávam návrh na zmenu v 

mestskom výbore číslo 8. Novým členom výboru bude Tatiana Blašková a keďže je tam teda 

fixný počet členov, tak losovaním som vybral jedného človeka, ktorého by nahradila a to je 

pán Michal Brňa. Dôvod, prečo dávam tento návrh je ten, že snažili sme sa konkrétne pri 

mestských výboroch niekoľkokrát stretnúť, myslím, že trikrát sme sa stretli, dával som svoje 

výhrady aj predseda nášho klubu pán Sova, neskôr aj ja. Hlavný dôvod, prečo dávame 

konkrétne mestský výbor číslo 8, je ten, že je navolený tak, ako by mal byť schválený a 

jednofarebne, áno, tak asi by som sa vyjadril. Ak bude treba ďalej k tomu nejaké vysvetlenie, 

tak si môžeme povedať. Myslím si, že sa to ani nehodí sem rozprávať viacej o tom. Takže môj 

návrh je pani Tatiana Blašková namiesto pána Michala Brňu. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte niekto? Pokiaľ nie, tak dáme najprv hlasovať o 

pozmeňujúcom návrhu, aby sme potom mohli hlasovať prípadne o celom celku, o všetkých. 

Takže ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, kedy v mestskom výbore číslo 8 by mala 

Tatiana Blašková nahradiť Michala Brňu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh neprešiel. Takže ostávame v pôvodnom návrhu. 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, tak dávam 

návrh tak, ako bol predložený. Mestské zastupiteľstvo v Senici volí členov mestských 

výborov podľa predloženého návrhu a ukladá mestským výborom zvoliť si na svojom prvom 

zasadnutí predsedu mestského výboru, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím, keď sa budú schádzať výbory a budete mať 

zvolených predsedov, aby ste dali zástupcovi primátora vedieť, o ktorú osobu ide a zároveň 

požiadam predsedu mandátovej komisie o potvrdenie voľby pre všetky mestské výbory. 

Peter Hutta, predseda mandátovej komisie: Mandátová komisia potvrdzuje, že Mestské 

zastupiteľstvo na svojom prvom riadnom zasadnutí zvolilo počtom hlasov 22 z 24 prítomných 

poslancov mestského zastupiteľstva en bloc členov mestských výborov podľa pôvodného 

predloženého návrhu. 

Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Ja chcem ešte poprosiť, ak môžem si zobrať 

slovo. Všetkých tých poslancov tých výborov, aby mi dali aj vedieť, že kedy to prvé 

zasadnutie bude, rád prijmem pozvanie na to prvé zasadnutie. Ďakujem. 

Uznesenie č. 29: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov MsV 

Hlasovanie aklamačne a en bloc. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet 

poslancov:25 

 

b/ v o l í 

členov mestských výborov podľa predloženého návrhu: 

MsV č. 1: 

Mgr. Viera Wágnerová 

Mgr. Ivana Mičová 

Ing. Ondrej Navrátil 

Ľubica Záhumenská 

Adrián Chňupa 

Jozef Barkóci 

Jaroslav Vašek 

Jaroslav Hyža 

Mgr. Stanislav Macák - MsP 

 

MsV č. 2: 

Mgr. Filip Lackovič 

Mgr. Peter Pastucha 

Vladimír Poluch 

Ing. Peter Kochan 

Kristína Pokorná 

Dušan Eichinger 

Milan Černák 

Miriam Kočíšková 

Ferdinand Jakubovič - MsP 

 

MsV č. 3: 

PhDr., PhD.  Miriam Madunická 
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Mgr. Ľubomír Štvrtecký 

Mgr. Pavol Krutý 

Ing.arch. Martin Čonka 

Emília Novotníčková 

Elena Šeligová 

Ivan Príkopa  

Mgr. Karol Gažo 

Andrej Miškovič 

Ing. Roman Kalamen 

Roman Ščepka - MsP 

 

MsV č. 4: 

Mgr. Peter Hutta 

RNDr. Ľubica Krištofová 

Mgr.  Filip Planka 

Dáša Bartošová 

Jarmila Ševčíková 

Dušan Sabol 

Beáta Kádeková 

Marcela Bošáková 

Ing. Gabriel Bartošek 

Ferdinand Filip - MsP 

 

MsV č. 5: 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

Mgr. Vladimír Včelka 

Ľubomír Miča 

Mgr. Miroslav Tehlár 

Andrej Laho 

Miroslav Šefčík 

Anna Klempová 

Anna Halásová 

Mgr. Vladimír Beliš 

Ing. Jozef Jánoš 

Branislav Hesek – MsP 

 

MsV č. 6: 

Bc. Michal Šúrek 

Mgr. Lenka Búzková 

Mgr. Petra Morávková 

Mgr. Kristína Chudá 

Marek Anderle 

Mgr. Katarína Šnegoňová 

Peter Kapsa 

Juraj Šefčík 

Ing. Jozef Mikuš 

Rudolf Lasica 
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Ľubomír Šmida - MsP 
 

 

MsV č. 7: 

Mgr. Martina Otrísalová 

Ing. Roman Sova 

Ing. Ľubica Vyletelová 

Ing. Pavol Kalman 

Mgr. Marta Štítna 

Ing. Andrej Tomiš 

PhDr. Miriam Pagerková 

Ing. Jana Košičárová 

Jaroslav Fodor 

Mgr., Ing. Jana Skalová 

Marián Halaš 

Mgr. Dušan Koníček - MsP 
 

MsV č. 8: 

Ivan Paveska 

Michal Brňa 

Bc. Andrej Kudláč 

Ing. Róbert Mozolič 

Pavol Pukančík 

Miroslav Podmajerský 

Božena Kuchtová 

Vladimír Držík - MsP 

 

c/ u k l a d á 

mestským výborom zvoliť si na svojom prvom zasadnutí predsedu mestského výboru, ktorý je 

zároveň poslancom MsZ. 
        T: 31.03.2019 

        Z: členovia mestského výboru 

V o ľ b a: prítomných:24             za:22             proti:0            zdržal sa:2                    počet 

poslancov:25 
 

Bod č. 10 - Návrh na zastúpenie v orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Senica. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Tak, prechádzame na bod číslo 10. Návrh na 

zastúpenie v orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Senica. Tu pridávam návrh do písmena A, ktoré bude pokračovať ďalej - a zánik mandátov 

delegovaných zástupcov mesta v orgánoch spoločností schválených na základe uznesenia 

číslo 2/2015/50/D zo dňa 26.03.2015. Jedná sa o správnu radu polikliniky a jedná sa o návrh 

do OMS arény. Toto boli dva návrhy, ktoré ešte sme neskôr potom prijímali. Tak aby sme aj 

tieto dokázali ukončiť. Pokiaľ má niekto návrh k písmenu A k zániku mandátov, tak prosím o 

diskusiu. Pokiaľ nie, tak dávam návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie 

zánik mandátov zástupcov mesta v orgánoch spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta 

schválených na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1/2015/27/B zo dňa 

19.02.2015 a zánik mandátov zástupcov mesta v radách škôl a školského zariadenia, ktorí boli 

delegovaní uznesením mestského zastupiteľstva číslo 1/2015/27/C zo dňa 19.02.2015 a zánik 
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mandátov delegovaných zástupcov mesta v orgánoch spoločností schválených na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 2/2015/50/D zo dňa 26.03.2015. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu B, kde je návrh na schválenie 

zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov spoločností v zakladateľskej 

pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu. Prihlásil sa pán Hutta. 

S tým, že na základe predloženej dohody ešte je tu návrh na zmenu hlasovania a to Rekreačné 

služby mesta Senica, kde by pani Martinu Otrísalovú nahradil Pavol Krutý. O tomto budeme 

hlasovať potom samostatne a ešte počkáme na pána Huttu. 

Peter Hutta, poslanec: Takže nebudem diskutovať, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Takže najprv o pozmeňujúcom, ešte pani Ing. 

Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem opýtať, čo sa týka polikliniky, je tu v 

materiáloch navrhnuté do správnej rady Lucia Blažeková, ale ona vlastne je v tej dozornej 

rade. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Áno, od nej prišlo oznámenie o odstúpení z funkcie z 

dozornej rady. Tým pádom už nie je členom dozornej rady a tým, že je zamestnanec, ktorý nie 

je lekárom, tak je navrhnutá do správnej rady a dozornú radu ako takú budeme hlasovať v 

marci, pretože podľa štatútu návrh na dozornú radu podáva mestská rada. A funkčné obdobie 

majú päť rokov. To znamená, ešte stále im beží, ale je možné ich odvolať, ale to pôjde podľa 

návrhu mestskej rady. Takže najprv vás poprosím o zmene návrhu a to výmena v 

Rekreačných službách mesta Senica, kde pani Martinu Otrísalovú by mal nahradiť Pavol 

Krutý. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem sa ešte v rámci bodu B vyjadriť a 

diskutovať? Ak nie, dávam návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zástupcov mesta 

do štatutárnych a kontrolných orgánov spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta podľa 

predloženého návrhu na volebné obdobie 2018 až 2022 s tým, že je tam aj zmena, ktorá bola 

pred tým odhlasovaná. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu C, kde je delegácia zástupcov 

mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa 

predloženého návrhu, ktorý vám bol doručený. Prosím, ak má niekto záujem o diskusiu. Pán 

Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Veľmi všeobecne aj k 

predchádzajúcemu bodu, aj k tomuto bodu. Máme za to, že delegovanie a schvaľovanie 

zástupcov poslancov do jednotlivých rád a do organizácií v pôsobnosti mesta je urobené tak, 

že niektorí sú vo veľa radách, majú veľa funkcií, niektorí nemajú ani jednu. Doteraz teda bol 

tu jeden, ktorý mal nulu, ale tým, zmenou hlasovania sa stalo, že má jeden. Ja nie som si ani 

istý, že je to úplne vedomé. Len by som chcel povedať svoj názor, že čím viac je poslanec v 

akejkoľvek funkcii, tým viac ovplyvňuje to svoje okolie a nemyslím si, že je dobré, ak 

niektorí poslanci svoje myšlienky zbytočne veľa prezentujú a niektorí nemajú ten priestor. To 

už je jedno, že či chcú alebo nechcú. Jednoducho funkcia poslanca je v tom, že si musí plniť 

nejaké úlohy aj mimo tohto zastupiteľstva. To znamená, že by mali byť v nejakých radách 

škôl, mali by byť v nejakých dozorných orgánoch spoločností. Druhý uhol pohľadu teda môj, 

kde som nenašiel žiadny súzvuk pri rokovaní so zástupcami všetkých klubov je ten, že pri 

niektorých nomináciách mám pocit, že prichádza k stretu záujmov, že je tam konflikt záujmov 

a úplne konkrétne pán zástupca sa nenahnevá, nemôže pán zástupca v dozornej rade 

technických služieb kontrolovať svojho predstaveného, to znamená primátora v 
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predstavenstve. Nie som si istý, že práve toto je ten správny spôsob, ako by sme mali 

nominovať ľudí a zabezpečiť to, aby bola tá kontrola transparentná. Ďalšie problémy sú v 

radách škôl, kde teda niektorí poslanci majú, samozrejme, svoj vlastný záujem alebo mohli by 

mať, nie, že majú, nechcem v žiadnom prípade hovoriť takto. Ale jednoducho v tom štatúte, 

ktorý sme schválili na minulom zastupiteľstve je jasne povedané, že kedy nastáva konflikt 

záujmov, či už mám ja vlastný záujem alebo záujem mojich blízkych osôb prepojených. Preto 

si myslím, môj pôvodný návrh bol taký, aby sme sa k tomu stretli ešte raz a aby sme sa snažili 

nájsť nejakú dohodu. Nepadlo to na úrodnú pôdu. V každom prípade či už pozitívna alebo 

negatívna diskriminácia nie je dobrá a myslím si, že ak zabránime akýmkoľvek problémom 

do budúcnosti, tak to je len v prospech nás všetkých, ktorí tu sedíme a ďakujem, to je všetko, 

čo som chcel.  

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja sa potom vyjadrím, len ešte pani Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Dobrý deň, ja by som sa k tomuto chcela vyjadriť v podstate v 

takom zmysle, že keď poslanci chcú pracovať, oni si musia sami určiť, či to zvládnu, či 

nezvládnu. Samozrejme, je možnosť aj tá, že precenia svoje sily a nakoniec to nezvládnu, ale 

to my nedokážeme ovplyvniť a ja verím, že každý si to dobre ustrážil a každý si to dobre 

zhodnotil a verím tomu, že aj poslanci, ktorí nie sú, že sa niekam nenanominovali, až to 

môžem takto povedať, zasa nie je vylúčené, že nepracujú pre tých občanov iným spôsobom, 

než len byť akože v nejakých dozorných radách. Samozrejme, je to dôležité, ale to je 

samozrejme na tých poslancoch. A čo sa týka toho, myslím, že to tam bolo možnože nie 

konkrétne na mňa, ale takisto sa ma to tam týka, že som v rade školy, kde mi chodí syn. Ja s 

tým nemám žiadny problém. Dokážem sa tam odosobniť a myslím si, že to bolo doteraz tak. 

A v tých radách škôl väčšinou chodia tí, čo tam majú o to záujem, aby tá škola prosperovala. 

Bavili sme sa aj na klube, aj s druhými poslancami a nemajú s týmto vôbec žiadny problém. 

Toľko. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som začal, technické služby dozorná rada, 

zástupca primátora. Všetci vieme, že v technických službách nemáme väčšinový podiel, ale 

menšinový podiel a v konečnom dôsledku rozhoduje väčšinový vlastník, ktorý má 51%. My 

môžeme dať návrh v rámci diskusie s ním. Povedal, že tak ako je návrh predložený, tento je 

ochotný akceptovať. Pokiaľ bude iný návrh, môže tu prejsť iný návrh, ale v minulosti vieme 

pri OMS aréne, že aj keď sme dali návrh, ktorý mal byť pôvodne prediskutovaný, tak 

neprešiel a nepremietlo sa to do tej spoločnosti. To znamená, nie je to len o našej voľbe, ale je 

to taktiež alebo hlavne je to o tom, ako rozhodne väčšinový vlastník, keďže v tejto pozícii my 

sme, kedy iba môžeme dávať návrhy a on sa rozhodne, či ich akceptuje alebo neakceptuje a 

môže sa rozhodnúť inak. Čo sa týka rady škôl alebo iných vôbec, tak ako sme mali ten 

dokument, tak volený predstaviteľ vždy má konať s tým, že jeho prvoradý je verejný záujem a 

je to jeho vnútorný pocit, jeho tak aj keď sme ho minulé roky nemali, tak predpokladám, že to 

takto fungovalo. Teraz sme to len zhmotnili, aby sme si to ujasnili. Ale ten verejný záujem z 

tej verejnej funkcie myslím, že by mal byť všetkým zrejmý. Pokiaľ to tak nebude, tak môže 

odstúpiť kedykoľvek. A taktiež, pokiaľ je niekto vo viacerých radách, vo viacerých 

spoločnostiach v dozorných radách, poprípade komisiách, kedy sa tejto komisie môže vzdať, 

môže prísť zmena aj počas týchto štyroch rokov. Nie je to len o tom, že teraz už to musí štyri 

roky vytrpieť, ale kedykoľvek môže nastať zmena, poprípade sa niektorí dohodnú, že stíha a 

druhý má o to záujem, tak nie je toto dané, že štyri roky sa nedá zmeniť. Je to len o tom, aby 

potom prišiel návrh. Pokiaľ ešte niekto má záujem do diskusie? Ak nie, dávam návrh na – 

Mestské zastupiteľstvo v Senici deleguje zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu na volebné obdobie 2018 a 

2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 30: 
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MsZ v Senici 

a/ b e r i e   na   v e d o m i e 

zánik mandátov zástupcov mesta v orgánoch spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta 

schválených na základe uznesenia MsZ č. 1/2015/27/b zo dňa 19.2.2015 a zánik mandátov 

zástupcov mesta v radách škôl a školského zariadenia, ktorí boli delegovaní uznesením MsZ  

č. 1/2015/27/c zo dňa 19.02.2015 a zánik mandátov delegovaných zástupcov mesta 

v orgánoch spoločností schválených na základe uznesenia MsZ č. 2/2015/50/d 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

b/ s c h v a ľ u j e 

zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov spoločností v zakladateľskej 

pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

1.Technické služby Senica, a.s.: 

 člen predstavenstva Martin Džačovský 

Dozorná rada Filip Lackovič 

  Róbert Mozolič 

 

2. Stoma Senica, a.s. 

 člen predstavenstva Gabriela Olejárová 

  Vladimír Včelka 

  Ivan Paveska 

Dozorná rada Ľubomír Miča 

  Filip Planka 

  Ľubomír Štvrtecký 

 

3. Mestský podnik služieb spol. s r.o.: 

 Dozorná rada Peter Pastucha 

  Filip Lackovič 

  Ľubica Vyletelová 

  Filip Planka 

  Vladimír Včelka 

  Ľubomír Miča 

 

4. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.: 

 Dozorná rada Lenka Búzková 

  Michal Šúrek 

  Pavol Krutý 

  Ivan Paveska 

  Pavol Kalman 

 

5. Poliklinika Senica, n.o.: 

 Správna rada Martin Džačovský – ex offo 

 Miriam Madunická 

  Marta Štítna 

  Roman Sova 

 Zdeněk Šulek – lekár 

 Jana Planková – lekár 
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Lucia Blažeková - zamestnanec 

 

6. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.: 

 Správna rada Ivana Mičová 

  Marta Štítna 

  Miriam Madunická 

  Miroslav Tehlár 

  Katarína Vrlová 

  Rastislav Vartiak 

Dozorná rada Martina Otrísalová 

  Kristína Chudá 

  Lenka Búzková 

 

7.Pozemkové spoločenstvo  vlastníkov lesa ZÁVRŠIE 

Výbor Gabriela Olejárová 

  Anna Lučanová 

Dozorná rada Eva Baranová 
 

 

H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:23        proti:0           zdržal sa:1           počet poslancov:25  

 

c/ d e l e g u j e: 

zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa 

predloženého návrhu na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

ZŠ  V.P. Tótha Ivana Mičová 

  Miroslav Tehlár 

  Lenka Búzková 

  Ľubomír Štvrtecký 

  ZŠ Komenského Martina Otrísalová 

  Pavol Kalman 

  Viera Wágnerová 

  Ľubica Vyletelová 

  ZŠ  Sadová Lenka Búzková 

  Filip Lackovič 

  Jarmila Barcaj Drinková 

  Miriam Madunická 

  ZŠ s MŠ  J. Mudrocha Filip Planka 

  Peter Hutta 

  Vladimír Včelka 

  Kristína Chudá 

 
 ZUŠ Petra Morávková 

  Ľubomír Miča 
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  Filip Lackovič 

  Ľubica Krištofová 

 
 CVČ Miroslav Tehlár 

  Martina Otrísalová 

  Marta Štítna 

 

 

 MŠ Peter Pastucha 

  Roman Sova 

  Michal Šúrek 

  Ivan Paveska 

 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25   
 

Bod č. 11 -  Návrh dodatku číslo 4 k VZN mesta Senica číslo 49/2013 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka škôl a školských zariadení v 

pôsobnosti mesta Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame k bodu číslo 11. Návrh dodatku číslo 4 k 

VZN mesta Senica číslo 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a 

mzdy na dieťa, žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. Návrh dodatku 

číslo 4 k VZN číslo 49/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom 

stanovenej lehote a neboli k návrhu VZN uplatnené žiadne pripomienky. Prosím o diskusiu. 

Ak nie je diskusia, podávam návrh na schválenie návrhu dodatku číslo 4 k VZN číslo 49/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka škôl a školských 

zariadení v pôsobnosti mesta Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 31: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

D o d a t o k  č . 4  k  V š e o b e c n é m u  z á v ä z n é m u  n a r i a d e n i u  m e s t a  S e n i c a  

č . 4 9 / 2 0 1 3  o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka 

škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica.   
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 12 -  Návrh dodatku číslo 2 k VZN číslo 63/2016 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu číslo 12. Návrh dodatku číslo 2 

k VZN číslo 63/2016. Návrh dodatku číslo 2 k VZN číslo 63/2016 bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote a neboli k návrhu VZN uplatnené žiadne 

pripomienky. Prosím o diskusiu. Ak nie je diskusia, podávam návrh, aby mestské 

zastupiteľstvo v Senici schválilo návrh dodatku číslo 2 k VZN číslo 63/2016 o určení výšky 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo 

dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej 

škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený. Ďakujem. 
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Uznesenie č. 32: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

D o d a t o k  č .  2  k  V š e o b e c n é m u  z á v ä z n é m u  n a r i a d e n i u  č .  6 3 / 2 0 1 6  

o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu 

dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 13.1. -  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za štvrtý štvrťrok 2018 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme k bodu číslo 13.1. Správa o činnosti hlavnej 

kontrolórky za štvrtý štvrťrok 2018, ktorý vám bol predložený. Pokiaľ má niekto záujem o 

diskusiu, môžete sa prihlásiť. Keď nie je záujem, dávam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky za štvrtý 

štvrťrok 2018. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 33: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25   
 

Bod č. 13.2. -  Správa o činnosti hlavej kontrolórky za rok 2018 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme do bodu 13.2. - Správa o činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2018. Pokiaľ má niekto záujem o diskusiu? Ak nie je záujem o diskusiu, 

dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Správu o 

činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. Poprosím vás o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 34: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za rok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25    
 

Bod č. 13.3. -  Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na 

odstránenie nedostatkov na Základnej škole Sadová 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 13.3. - Správa hlavnej 

kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov na Základnej 

škole Sadová. Nedostatky tu zistené neboli. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam 

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Správu hlavnej 

kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov Základnej školy 

Sadová. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 35: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
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Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  plnenia opatrení na odstránenie 

nedostatkov  -  Základná škola Sadová , Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25    
 

Bod č. 13.4. -  Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 13.4. - Správa hlavnej 

kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta. Má niekto záujem o diskusiu? Ak 

nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Správu 

hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 36: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  stavu a vývoja dlhu mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23        proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 14 -  Dodatkok Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe 

vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu číslo 14, k dodatku Správy 

nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej 

výročnej správy k 31.12.2017. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie dodatok Správy nezávislého audítora ku 

konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 37: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe vrátene údajov 

individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 
H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25    
 

Bod č. 15 -  Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v 

roku 2019 po línii Mestského úradu v Senici 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod programu číslo 15 – 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 po 

línii Mestského úradu v Senici. Dostali ste predložený materiál. Má niekto záujem o diskusiu? 

Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie 

organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 po 

línii Mestského úradu v Senici. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Obdobne sa k tomu budeme v marci venovať zase k eurovoľbám 

k 25. máju. 

Uznesenie č. 38: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 po  

línii Mestského úradu v Senici.  
H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25    
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Bod č. 16 – Rôzne 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme do bodu číslo 16. Informácia k nástupu detí. 

Sme už v bode Rôzne, do materskej školy na školský rok 2018/2019. Má niekto záujem o 

diskusiu? Nie sú otázky. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informáciu k 

nástupu detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie. 

Uznesenie č. 39: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu k nástupu detí do Materskej školy na školský rok 2018/2019 

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25    
 

Bod č. 17 – Interpelácie poslancov 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu číslo 17 – Interpelácie. Boli 

doručené dve písomné interpelácie. A to upozornenie na zlý stav spomaľovacích pruhov pri 

galérii Jána Mudrocha aj pri supermarkete Jednota v Sotinej. Tieto pruhy sú permanentne v 

zlom stave. Jednotlivé časti sú popraskané, uvoľnené, trčia z toho skrutky a chýbajú 

jednotlivé diely. Možno by sa mohli upevniť cez chemické kotvy. To je interpelácia pána 

poslanca Ľubomíra Miču. A druhá interpelácia písomná je od pána poslanca Pavla Kalmana, 

ktorý žiada od oddelenia alebo útvaru mestského úradu pána Janáka, pána Šteffeka alebo 

iných zodpovedných, aby zodpovedali a vysvetlili dotaz pripomienku odstránenia 

nepojazdného vozidla stojaceho na Štefánikovej ulici. Podať informáciu o počtoch vrakov v 

meste Senica a aký je zákonný postup pri odstraňovaní vraku vozidla, nepojazdného vozidla, 

ktoré blokuje parkovacie miesto a žiadam o odstránenie opakujúcej sa poruchy verejného 

osvetlenia v bloku Komenského ulice, SNP, Moyzesova a Okružná. Pokiaľ má niekto ešte iný 

interpeláciu. Pán poslanec Čonka. 

Martin Čonka, poslanec: Ja mám interpeláciu ohľadne opráv chodníkov a komunikácií, lebo 

všetci vieme o tej výmene plynovodu na Starých IBV, že to navrátenie do pôvodného stavu 

nedopadlo úplne dobre. Tak by som chcel požiadať mesto, aby pri takýchto podobných 

akciách nejako participovalo s tým dodávateľom alebo teda s tým správcom tej siete, aby 

potom to uvedenie do pôvodného stavu, aby aj mesto sa nejako spolupodieľalo na tom, aby to 

dopadlo lepšie, ako na tých Starých IBV. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, potom poprosím do troch dní písomne 

doručiť. Ešte má niekto záujem? Pani Ing. Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa asi opakujem, lebo toto bolo predmetom interpelácií 

ešte pani Halašovej, ale nebolo to nijak až tak úplne zodpovedané. Jedná sa o dlažbu pri 

kostole na námestí. My sme tam žiadali opakovane niekoľko rokov výmenu tej dlažby, ktorá 

je naozaj veľmi šmykľavá, hlavne v zimných mesiacoch už niekoľko úrazov sa tam stalo. 

Bolo nám vtedy povedané, že nemôžeme s tým nič robiť, lebo je to vlastne z eurodotácií. Toto 

päťročné obdobie už skončilo. Naposledy bolo odpovedané, že to podlieha rozhodnutiu toho 

pána architekta, ako rozhodne. Ja sa chcem len opýtať, že ak sa tam stane niekomu úraz, že či 

to ten pán architekt bude odškodňovať. Lebo naozaj sa s tým nič nedá robiť. Tam, keď to aj 

posolíte, tak to je šmykľavé takisto. To je proste dlažba, ktorá absolútne nevyhovuje na 

chodenie a hlavne pre starších ľudí, ja neviem, koberec tam dať alebo ja fakt neviem, že či má 

mesto naozaj nejaký nápad alebo či budeme posielať tých ľudí odškodňovať tomu pánovi 

architektovi alebo ako to bude. Lebo päť rokov sa hovorilo, že počkajte, budeme to riešiť a po 

päťročnom období zistíme, že má na to patent pán architekt a nič sa s tým nedá robiť. Je to 

pekné síce z lietadla, ale pre chodcov to nie je. Tak by som povedala. 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Sú to autorské práva a nie patent a ideme to riešiť, 

lebo máme tam viaceré návrhy, len samozrejme musí to prejsť týmto schvaľovacím 

procesom, takže budeme vás informovať. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Ja by som sa chcel vyjadriť k téme parkovania. Mám tu pripravené 

nejakú fotodokumentáciu. Toto je vnútroblok priamo na križovatke ohradený ulicami 

Hviezdoslavova, Hurbanova, Továrenská. Ľuďom tam boli vydané, nazvime to, parkovacie 

preukazy, na základe ktorých tam boli oprávnení tí, ktorí tam bývajú, parkovať. Bola 

uľahčená práca mestskej polície, ktorá si prešla revír a riešila tých, ktorí tú parkovaciu 

kartičku nemali vyloženú. Tuto je ohľadom parkovania veľký problém. Je tam šesť alebo 

sedem parkovacích miest oficiálnych všetky ostatné autá tam parkujú neoficiálne a na základe 

toho parkovacieho preukazu. Toto je značka zle viditeľná, ktorá dodatkovou tabuľkou 

upozorňuje, že vstup tam majú iba držitelia parkovacích preukazov a tí, ktorí tam majú 

prevádzky. Cieľom bolo uľahčiť ľuďom, ktorí tam bývajú, ktorí tam majú byty, aby mohli 

kde zaparkovať. Toto je Továrenská ulica. Tam je vyznačených pár miest, to je tá 

jednosmerka a keď vojdeme do vnútrobloku, tak je tam problém s parkovaním všeobecne. 

Boli tam pokusy kedysi niečo tam s tým robiť, avšak bol tam pozemok, ktorý nepatril mestu. 

Tento pozemok už mesto minulý rok odkúpilo, to znamená, že už by eventuálne sa tam mohlo 

niečo udiať tak, aby tam ľudia, ktorí tam bývajú, mohli, nehovorím, že všetci, pretože tam je 

cca vyše sto bytových jednotiek, to znamená, že sto áut sa tam nedá, aj keby čo. Z 

Hviezdoslavovej ulice čiastočne sa dá zaparkovať na hlavnej ulici ako všade v Senici, tam 

treba hľadať parkovacie miesto, tam nemá mesto dosah. Na Hurbanovej ani nehovorím a 

Továrenská sme videli, tam je tá jednosmerka, čiže tam tých pár parkovacích miest je. Ale 

tuto z pohľadu občana, ktorý tam býva, nemá šancu vlastne po tom zistení porušenia 

všeobecne záväzného nariadenia reálne zaparkovať. Tak sa chcem spýtať, ako budú riešení tí, 

ktorí tam parkujú tak ako tieto autá, ktoré tam sú a ďalej sa chcem spýtať na postup mesta, už 

som hovoril aj s pánom vedúcim oddelenia, aj s pani Oslejovou, akým spôsobom. Treba len 

dúfať, že tých občanov takisto uspokojíme tým, že v dohľadnej dobe by sa tam mohli tie 

parkovacie miesta nejakým spôsobom po nejakom návrhu vybudovať. Ďakujem za slovo. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ si pozrieme túto fotku, tak to je ten príklad, ak 

sa tam parkuje. Začnem asi od začiatku. Mesto a vedenie mesta, teda aj ako výkonný orgán, 

primátor, zástupca aj ostatní musia fungovať v zmysle všeobecne záväzných nariadení, ktoré 

sme aj dneska schvaľovali, ktoré schvaľujú poslanci. V minulosti som teda bol aj ja. O 

parkovaní máme VZN číslo 5, ktoré jednoznačne dáva mestu a teda mestskému úradu, 

primátorovi možnosti, kedy môže vydať parkovací preukaz. Tento parkovací preukaz je 

možné vydať len služobným vozidlám mestského úradu, služobným vozidlám v 

zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta a taktiež spoločnosti, ktorá robí údržbu 

komunikácií a zjednodušene osobám, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté. Nikomu inému. To 

znamená v minulosti sa tu vydalo kvantum, by som povedal, až stovky preukazov, ktoré boli 

v rozpore s VZN. My sme sa rozhodli, že nebudeme porušovať VZN a nepôjdeme v rozpore s 

VZN a nie je možné, aby my sme vydávali takéto parkovacie preukazy, ak je to v rozpore s 

VZN. To znamená, je nevyhnutná zmena všeobecne záväzného nariadenia, aby to bolo v 

súlade, čo je momentálne vo vašich rukách. A pokiaľ zoberieme túto fotku, tak ani všeobecne 

záväzné nariadenie mesta nie je nad zákonom, áno? My musíme dodržiavať zákon. V tomto 

prípade zákon o cestných komunikáciách. Je mi zvláštne, že niekto vydával parkovací 

preukaz niekam, že môže niekto údajne oprávnene parkovať, ak je to v rozpore so zákonom. 

To neprichádza do úvahy a v prípade, že títo ľudia aj mali parkovací preukaz a prišla by 

polícia, bez problémov dodnes mohli byť pokutovaní, či takýto preukaz vydalo mesto napriek 

tomu, že na to nebolo oprávnené, takže v podstate vydávali sme doklady, na ktoré mesto 
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oprávnené nebolo. Tak by im to nepomohlo a pokutovaní by boli tak či tak. My máme zajtra 

sedenie so zástupcom aj okresného dopravného inšpektorátu, aby sme riešili celú situáciu, aby 

sme dokázali týmto ľuďom pomôcť, aby dokázali fungovať. Avšak rozhodli sme sa, že 

nebudeme porušovať všeobecne záväzné nariadenie mesta, pretože si myslím, že to by nebol 

správny krok, akým by sme sa mali vydať. V minulosti tu niekto, poviem, že ušľachtilo chcel 

týmto ľuďom pomôcť, ale našiel riešenie, ktoré bolo vyslovene v rozpore s VZN. Dokonca, 

čo som sa už dozvedel, tak dostávali dokonca bezplatné karty bez toho, aby mali podľa VZN 

na to nárok na celé územie mesta Senica, to znamená aj na tie rýchloobrátkové a iné, čo si 

myslím, že vôbec nebol účel a myslím si, že mali by sme k tomu pristupovať spravodlivo a 

rovnako a nie niekomu vydávať bezplatné karty na celé územie mesta Senica. Pokiaľ 

potrebujeme riešiť iba niektorú oblasť. Preto riešenie máme, potrebujeme si ho 

odkonzultovať, aby to bolo riešenie, ktoré bude v súlade so zákonom a taktiež v súlade s 

VZN. Samozrejme, k tomu poviem, že k budúcemu zastupiteľstvu bude inak aj správa hlavnej 

kontrolórky, ktorá upozorní na mnohé chyby, ktoré sa v rámci všeobecne záväzného 

nariadenia o parkovaní, teda číslo 5 udiali. Budete ich mať k dispozícii. Ale rozhodli sme sa 

ísť cestou, že chvíľu to nebude príjemné, ale nebudeme porušovať VZN, keďže primátor a  

mestské zastupiteľstvo v rámci hierarchie by si mali byť rovní, tak rozhodli sme sa, že 

nepôjdeme proti nemu a hľadáme iné riešenie, ktoré je vhodné. Budeme vás informovať, 

pokiaľ toto budeme mať zajtra odsúhlasené, aby sme to v priebehu možno budúceho týždňa 

vedeli riešiť. Ale upozorňujem na to, že my nemôžeme povoliť niekomu parkovať niekde, kde 

to zákon neumožňuje. To je základná informácia, ktorou údajne títo ľudia všetci boli 

informovaní, že je to tak, ale prečo potom vydával parkovací preukaz, už je záhadou. A 

faktická poznámka, pán poslanec Hutta najprv. 

Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, rád si vypočujem to riešenie, ktoré tam nájdeš. Ten 

parkovací preukaz sa nemusí vôbec volať parkovací preukaz, môže sa to volať hocijako úplne 

a nebude porušovať VZN-ko číslo 5, ako hovoríš, ale hovorím, rád si počkám na to riešenie, 

ktoré tam vznikne a za akú dlhú dobu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre, nasleduje pani poslankyňa Krištofová. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som poprosila informáciu pre obyvateľov Kolónie, 

ktorí zaznamenali na Kolónii prítomnosť pracovníkov mesta alebo mestského úradu, ktorí tu 

niečo skúmali, konkrétne garáže, altánky, záhradné prístrešky, či sa tu niečo chystá. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Nemám informáciu, poskytneme písomne. Má ešte 

niekto záujem o interpeláciu. Ak nie, prejdeme do diskusie. 
 

Bod č. 18 – Diskusia 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Asi sme aj postupne prešli. V rámci diskusie? Áno, 

pán poslanec Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Od januára sme v ťažkom 

zimnom boji. Na začiatok by som povedal, že keď je zima, tak aj sneží. Niektorí občania 

mesta Senice to ťažko znášajú, zdá sa, podľa rôznych diskusií. Ale na druhú stranu teda, aby 

sme si povedali, že ako sme to zvládli alebo teda pohľad ľudí, s ktorými som sa ja rozprával. 

Tak snažil som sa vysvetľovať, že nemôže byť všetko spravené okamžite, čo je úplne 

prirodzené. Ťažko to chápu ľudia. Všetci si myslia, že mesto má povinnosť upratať mu pred 

domom, čo teda zďaleka nie je pravda. Ale z hľadiska toho, ako vlastne prebehli tie dve vlny 

sneženia v Senici, tak asi sa všetci zhodneme na tom, že tá prvá, ktorá bola začiatkom januára, 

bola nie celkom zvládnutá alebo nezvládnutá zo strany dodávateľa služieb. V tomto prípade 

mám teda len jednu poznámku, ktorá pre vás nie je nová, pán primátor a to, že podľa platnej 

rámcovej zmluvy na dodávku služieb máme teda jedného dodávateľa na odpratávanie snehu a 

čistenie komunikácií a to sú technické služby. Na možné problémy, ktoré by mohli vzniknúť 
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napríklad pri dodávaní služieb, som upozorňoval, keď bola tá rámcová zmluva na päťročné 

obdobie vyhlasovaná tá súťaž. Bolo to v tomto zastupiteľstve, kde som teda ja sa pýtal, že či 

ten predmet obstarávania bude ako celok všetko. To znamená vývoz odpadu, staranie sa o 

verejné osvetlenie, údržba komunikácií a kosenie a tak ďalej. Som si istý, že ak by sme 

nepostupovali pred tromi rokmi alebo dvomi tak, ako sme postupovali a tú zákazku by sme 

rozdelili na viac predmetov obstarávaní, tak by sme mohli spraviť napríklad takú jednoduchú 

vec, že v jednotlivých oblastiach mesta by sme mohli mať iných dodávateľov napríklad na 

čistenie komunikácií alebo odpratávanie snehu alebo podobné veci. A čo dnes? Tá zmluva je 

napísaná tak, že asi nemôžeme žiadať od nikoho iného. Na jednej strane môžeme povedať, že 

nás to nezaujíma, lebo máme podpísanú zmluvu. Na druhej strane ako ťažko povieme 

seniorom, ktorí idú do kostola a z kostola, že nevedia prejsť ani po chodníku ani po ceste, 

nijako. A sám som si vyskúšal, ako je to chodiť s kočíkom po týchto chodníkoch, ktoré mám, 

teda už nie dnes, chvalabohu, už to ako sa rozpustil ten sneh, ale teda, keď bol taký, ako bol, 

napadnutý a aj pár dní potom, tak je to veľmi ťažké, veľmi ťažké. Možno by stálo za úvahu, či 

by ste nepouvažovali vo vedení mesta stanoviť nejaký harmonogram alebo uverejniť 

harmonogram, ktorý bude zrejmý úplne každému občanovi, že začne snežiť a v prvom rade sa 

odpratáva, ja neviem, čo, pošta, prístupové cesty na úrady, k školám, materským školám. Ja 

som hľadal takýto materiál na webovej stránke mesta, žiaľ, nič také som nenašiel. 

Nevylučujem, že by tam mohol niekde byť skrytý, ale nenašiel som ho. A to by určite aspoň 

čiastočne všetkým ľuďom dalo na vedomie, že vy môžete očakávať, že váš chodník bude 

uprataný do času D plus dva dni, napríklad. Asi každý pochopí, že predovšetkým hlavné 

komunikácie a spojenie mestských častí je dôležitejšie ako niekomu upratať chodník pred 

jeho vchodom. A čo ale teda hlavná, čo som chcel hlavné povedať je to, že ak budeme teda 

alebo vy ak budete rozhodovať o tri alebo štyri roky o nových podmienkach na rámcovú 

zmluvu, stálo by asi za úvahu sa venovať aj tomu, že obstarávajme predmet dodávky, ten 

strašný predmet za tých šesť miliónov eur, o ktorom rozprávam, rozbime na jednotlivé časti a 

čo nevylučuje, aby sa ktokoľvek prihlásil, alebo aj súčasný dodávateľ služieb do všetkých 

tých predmetov obstarávanie. Ďakujem, to bolo všetko. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som sa k tomu vyjadril, že bolo asi všeobecne 

známe, že taktiež s tým nie som úplne nadšený, ako to prebiehalo. Mali sme viaceré diskusie s 

naším dodávateľom, to znamená so spoločnosťou Technické služby a.s., kde má mesto 49%, 

ale daný systém, ktorý bol, sme sa na niektorých veciach viac, na niektorých menej po tej 

prvej skúsenosti nezhodli. Napriek tomu, že pred tým sme už spolu sedeli a tento 

harmonogram je daný, je spracovaný, avšak je to iba vnútorne spracované spoločnosťou 

Technické služby, ktorá si tento harmonogram urobila, keďže nič takéhoto neobsahuje zmluva 

ani nevyžadovala zmluva a z toho dôvodu je veľmi ťažko z našej pozície niektoré veci úplne 

ovplyvniť, avšak myslím si, že po tej prvej skúsenosti sme si to vysvetlili a tá druhá, aj keď 

bola väčšia kalamita, tak to bolo zvládnuté lepšie. Ale verím tomu, že postupne aj na základe 

určitých dohôd, ktoré sú, tak budúcu zimu to bude zvládnuté výrazne lepšie. A čo sa týka 

spôsobu údržby, tak áno, prioritu má najprv napríklad v Poliklinike záchranná služba, aby za 

každých okolností a v každom momente do toho kopca, ktorý tam má, musela byť schopná 

vyjsť. To je priorita číslo jedna, aby sa nestalo, že tá záchranná služba nedokáže z Polikliniky 

vôbec vyraziť k ľuďom, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. A následne je tam celý 

harmonogram, ktoré vozidlo, ako má postupovať podľa ktorých ulíc. Takže môže sa to 

zverejniť s tým, že ja sa snažím dopracovať k tomu, aby sme sa dostali až postupne k GPS 

systémom, kedy vieme tieto vozidlá aj kontrolovať, aj ich, aby sme vedeli, že naozaj pracujú a 

sú na komunikáciách, pretože to, že ich nevidíme pred svojím domom neznamená, že niekde 

inde nejazdia. Ja som sa vždy ohľadom tohto informoval a zaujímal. Je pravda, že pokiaľ 

snežilo druhýkrát, tak keď to vozidlo prešlo, tak behom piatich až desiatich minút už vôbec 

nebolo vidieť, že to vozidlo tam bolo, tak bolo to náročnejšie, ale verím, že v budúcej zime to 
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už bude vyzerať o niečo lepšie, keď nie tak, ako by sme si to žiadali. Záujem má vystúpiť 

riaditeľ Technických služieb. Otázka je, že či mu dáte slovo. Áno? Lebo už nie je poslancom 

a o tomto by malo hlasovať inak, podľa rokovacieho poriadku aj mestské zastupiteľstvo. 

Takže otázka znie, že či máte záujem dať slovo riaditeľovi Technických služieb. Prosím o 

hlas... sekundu, vydržíme, môžeme hlasovať. 

Hlasovanie: Pán Kaščák, nech sa páči. 

Jaroslav Kaščák, riaditeľ Technických služieb Senica: Ďakujem za slovo. Nevystupujem 

preto, že chcem niečo a vysvetľovať, pretože my sme na úrovni mesta a vedenia Technických 

služieb sedeli viackrát, rozobrali situáciu a hľadali rôzne riešenia. Nie je žiadna pravda, že 

Technické služby benevolentne pristupovali alebo hľadali nejaké výhovorky. Od septembra 

skutočne seriózne sa pripravovali či už nákupom posypového materiálu, aby bol v suchu, soli, 

takisto spoločnosť zainvestovala nákup troch druhov techniky vyše stodvadsaťtisíc korunami. 

Môžem zodpovedne povedať, že sme nastúpili do smeny na odpratávanie snehu, len bol 

extrémny spád snehu, aký nebol v Senici zaznamenaný od roku 2009/2010 prelom. Nebudem 

spomínať Oravu, nebudem Kysuce, nebudem Tatry, sú zvyknutí na sneh, zápasili, my sme v 

Senici zápasili s menším množstvom, ale s technikou, ktorú máme dostupnú. Osem druhov 

techniky posilnené o tri stroje skutočne robili, čo mohli. Technika je jednoúčelová, vysoko, 

vysoko cenovo náročná. Používa sa hlavne v zimných mesiacoch. To sú sypače, to sú radlice 

a niektoré druhy traktorkov malých. Zákon, ktorý bol prijatý parlamentom, vládou plne 

nejako nebol prijatý tak, aby sa dal uplatňovať v praxi. Bavili sme sa o týchto veciach, 

občania poznajú problematiku. Môžem povedať jednu vec, že sme sa snažili odpratávať aj z 

parkovísk. Niektoré ulice neboli možné odpratať pre rôzne prekážky na komunikáciách, pre 

autá a ďalšie predmety. Nedali sa odpratať i niektoré priestory na IBV-čkach a úzkych 

cestách. Vysvetlili sme si to, prepracovali sme celý systém. Je harmonogram spracovaný, 

máme ho, to je náš interný. V minulosti poviem, že tá situácia bola podstatne, podstatne ináč 

riešená na úrovni vedenia mesta, kedy vedenie mesta zaujímalo stanovisko. Pred zimnými 

úlohami sa prehodnotila celá situácia a spracoval sa prehľad, ktoré ulice sa budú upratovať a 

ktoré sa nebudú upratávať, pretože nie všetky ulice sú aj mestské. IBV-čka, Mlyny, zatiaľ nie 

je prijaté a kopu ďalších takýchto sa dá menovať. Popritom niektorí ľudia aj tu bývajúci sa 

ohlasujú a niekedy neoprávnene. Ubezpečujem podľa toho, ako to bolo povedané, nebol 

záujem poškodiť občana, nebol záujem robiť niečo naschvál, bolo povedané, že zlyhal ľudský 

faktor, nezlyhal žiadny ľudský faktor. V sto ľuďoch vždy nájdete nejaký nedostatok. Nikomu 

sme neublížili, ujma na zdraví nebola, nebol poškodený ani žiadny majetok. Napriek tomu, že 

veľakrát s týmto zápasíme, s technikou, prejazdnosť a tak ďalej. Nikto nespomínal v tom, že 

sme vyvážali smeti a naraz sme to všetko zvládli, zmanipulovali v predĺžených smenách 

vyťahovali ručne, strojovo, chceli sme urobiť služby. Napriek tomu sa dalo povedať, že sa to 

nedá a odložiť to nabok. Nie, nejdem sa vyhovárať, sme podnik služieb, chceme slúžiť. Treba 

do budúcna zvážiť ďalšie okolnosti. My sme urobili aj návrh, ponuku vedeniu mesta, čo 

všetko treba v budúcom roku urobiť, otvoriť zmluvu o komplexných službách, som za to v 

každom prípade. Premyslieť si, akou technikou sa bude upratovať, premyslieť, aký počet 

ľudských zdrojov bude do toho zapojený a hlavne o financiách. Pokiaľ by sme mali zvládnuť 

situáciu nie osem mechanizmov, ale dvadsať mechanizmov, nie dvanásť ľudí, ale dvadsaťpäť 

ľudí. A zase treba si to aj napočítať a povedať. Do budúcna sme pripravení, prehodnotili sme 

to, budeme sa správať tak, ako snáď si vyžaduje situácia. Ešte raz hovorím, situácia sa zo 

strany Technických služieb nedala zvládnuť, ako sa nedala zvládnuť na Slovensku, v celej 

Európe. Môže byť nespokojnosť určite, niektorí ľudia chápu, niektorí nechápu. Bol som na 

občianskom hovore, kde poukázali na kopu nedostatkov. Chceme ich riešiť, hľadáme formy. 

Treba povedať aj to, že v minulosti sme neupratovali námestie, neupratovali sme lávky, 

prechody, pretože mesto chcelo šetriť a zabezpečovali túto činnosť pracovníci 

prostredníctvom úradu práce, ktorí sú pridelení na mestá. Samozrejme, v sobotu a nedeľu 
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technické služby nastúpili do práce, títo pracovníci nenastúpili, pretože oni robiť nemusia. 

Takže je to aj o tom, treba si všímať a treba rozlišovať cesty prvej triedy, cesty druhej triedy a 

miestne cesty tretej triedy. Veľakrát ľudia nemajú prehľad o tom, ktoré cesty sa majú 

upratovať a je to len o komunikácii. Pevne verím, že do budúcna my budeme robiť všetko pre 

to a nájde aj mesto pochopenie a vyzve viacej občanov na spolupatričnosť na odstraňovaní 

tejto kalamity, pretože dá sa to nazvať pre Senicu naozaj kalamita, kde sa dala riešiť aj iná 

situácia prostredníctvom ďalších iných zákonných noriem. Ďakujem, len toľko. Ale pokiaľ 

máte dotazy, ja tu nie som pre to, aby som sa urážal alebo niečo. Áno, vnímam to, sú to 

požiadavky občanov. My sme podnik služieb, my máme slúžiť, slúžiť budeme. Len niektoré 

veci zvládnuť nevieme z objektívnych príčin. Technika, ako som hovoril, je najdrahšia. My 

sme neodpratali zmluvným partnerom, čo máme Senickú mliekareň, právnické osoby a tak 

ďalej, LIDL, Tesco, Kaufland, ktorí mali záujem, takisto sme sa do toho nemohli zapojiť, 

pretože techniky je nedostatok a druhá technika dosažiteľná nebola tu ani súkromné podniky 

ani ďalšie iné. Takže nie je to také celkom jednoduché. Beriem pripomienky. Samozrejme, je 

to pre nás tvrdým poučením a budeme hľadať všetky formy, aby sme aj tie skryté rezervy, ako 

sa vždy hovorí, využili a urobili všetko preto, aby občan bol spokojnejší. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Má niekto záujem ďalej? Ak nie, tak len 

poviem, že mesto Senica zapojilo štrnásť ľudí z verejnoprospešných prác a taktiež aj sa 

zapojili dobrovoľní hasiči mesta Senica, za čo im ďakujem. 
 

Bod č. 19 
 

Martin Džačovský, primátor Senice: A môžeme prejsť do bodu číslo 19. Žiadam 

predsedníčku návrhovej komisie pani Barcaj Drinkovú, aby pripravila návrh na uznesenie a 

potvrdila platnosť uznesení z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. 

Jarmila Barcaj, Drinková, predsedníčka Návrhovej komisie: Návrhová komisia 

potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom prvom riadnom zasadnutí konanom 

dňa 7. februára 2019 prijalo uznesenia číslo 18 až 39. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Informujem, že ďalšie zasadnutie mestskej 

rady je 07.03.2019 a ďalšie zastupiteľstvo máme naplánované 21.03.2019.  

Ďakujem vám všetkým za účasť. Pozývam vás do zasadačky rady. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský  v. r.         JUDr. Katarína Vrlová v. r.    
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