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Zápisnica 

napísaná na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Senici, konanom  

dňa 21. marca 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. Roman Sova,  

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,– 

vedúci oddelení MsÚ; Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP; Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ; 

Jaroslav Kaščák, riaditeľ TS Senica, a. s.; Mgr. František Harnúšek, riaditeľ MsKS; Ing. Ján 

Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o.; Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, RNDr. 

Anna Parízková– 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. Vladimír Kocourek, 

prednosta OÚ Senica 

 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Milan Dieneš, Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Peter Horváth, 

Ing. Svetlana Chábelová,  RNDr. Ľubomír Parízek, Ing. Ján Kovár, riaditeľ ÚPSVaR, Senica 

 

M é d i á: 

Mgr. Viera Barošková, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o., PhDr. Vlasta Cigánková, RTVS, 

Miroslava Kováríková, Záhorák, Soňa Brestovanská, MY Týždenník pre Záhorie 

 

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 druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých 

vítam. Menovite na dnešnom zasadnutí vítam prednostu Okresného úradu Senica, Vladimíra 

Kocourka. 

Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 24 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina. Zasadanie Mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné a preto otváram jeho 

rokovanie. Zápisnica z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je 

k nahliadnutiu poslancom.  

Za overovateľov zápisnice určujem poslankyňu Štítnu a poslanca Pavesku.  

Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.  

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

Róbert Mozolič a Martin Džačovský.  
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Odporúčam, aby dnešné zasadanie 2. riadneho mestského zastupiteľstva rokovalo podľa 

predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webe stránky mesta. Má 

niekto iný návrh? Ak nie, predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici konaného dňa 

21. marca 2019. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že program sme schválili a budeme podľa neho 

pokračovať. 

Uznesenie č. 40: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 2. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. marca 2019.  
H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

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

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie  

3.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 21. marca 2019 a riešení pripomienok. 

3.2   Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa 6.9.2001 

4.1   Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ dňa 07.02.2019. 

4.2   Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsR dňa 07.03.2019. 

5.1   Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 – 2021  

5.2   Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2019,2020,2021 
5.3   Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZUŠ 

6.     Akčný plán mesta na roky 2019,2020,2021 

7.1   Informácia o zmene rozpočtu na rok 2018 – Zmenou rozpočtu mesta č.3/18 

7.2   Informácia o zmene rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtovým opatrením primátora č.4/18 

8.1   Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2018 a zámery organizácie  

8.2   Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica – úplné      

        znenie 

8.3   Návrh na odvolanie z funkcie riaditeľa MsKS 

9.     Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018 

10.   Zmena VZN č. 5 O podmienkach  státia  vozidiel na území mesta Senica, o dani za  

        užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve     

        a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách      

11.   Správa o činnosti DHZM  Senica a DHZ v Senici za rok 2018 

12.   Dispozície s majetkom 

13.   Návrh na zrušenie Zásad na poskytovanie dotácie mesta Senica na výstavbu technickej   

        vybavenosti podmieňujúcej výstavbu bytov a rodinných domov 

14.   Dodatok č. 4 Štatútu mesta 

15.1 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n.o.  a návrh na voľbu  

        členov Dozornej rady Polikliniky Senica, n.o. 

15.2 Návrh na odvolanie a voľbu nových členov Redakčnej rady Naša Senica.  

16.   Organizačno – technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 po  

        línii MsÚ v Senici 

17.   Správa HK o výsledku kontroly príjmov rozpočtu mesta za dočasné parkovanie   

        vozidiel  podľa VZN mesta Senica č. 5.   

18.   Rôzne  

19.   Interpelácie 

20.   Diskusia 

21.   Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsZ 

22.   Záver 
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Bod č. 2.1. - Voľba návrhovej komisie 

 

Martin Džačovský, primátor Senice:  A ideme do bodu 2- Voľba návrhovej komisie. 

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

Pastucha, Tehlár, Otrísalová. Má niekto iný návrh? Ak nie, poprosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Takže schválili sme návrhovú komisiu v zložení Peter Pastucha, 

Miroslav Tehlár a Martina Otrísalová. 

Uznesenie č. 41: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Miroslav Tehlár, Mgr. Martina 

Otrísalová 

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:19    proti:0     zdržal sa:3;2 nehlasovali      počet poslancov:25    

 

Bod č.2.2.  - Voľba mandátovej komisie 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do ďalšieho bodu – voľba mandátovej 

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

poslancov Hutta, Wágnerová, Štvrtecký.  Má niekto iný návrh? Ak nie, poprosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem.  

Uznesenie č. 42: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ľubomír 

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

 

Bod č.3.1  - Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 

21.03.2019. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 3.1, kde máme Správu o plnení 

uznesení s termínom plnenia do 21. marca 2019 a riešení pripomienok. Žiadam pani 

prednostku, aby ústne predniesla správu. 

Katarína Vrlová, prednostka MsÚ Senica: Vážené poslankyne, vážení poslanci. 

Predkladám Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok k dnešnému dňu. Uznesením 

prijatým na ustanovujúcom zastupiteľstve číslo 16 ste aj s pánom primátorom zobrali na 

vedomie trvalú úlohu plniť si povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z ústavného zákona číslo 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií. Prvé zasadnutie, ako som vás už aj 

minule informovala, sa uskutočnilo 16.1. Komisia konštatovala, že všetci novozvolení 

poslanci a primátor si splnili svoje povinnosti a prípadné nedostatky v oznámeniach boli 

poslancami odstránené a aktuálne pripomínam povinnosť už pre všetkých poslancov, nielen 

novozvolených, odovzdať v termíne do 31. marca Oznámenie verejného funkcionára. Dneska 

sme vám aj elektronicky zaslali tlačivo, takže mali by ste ho mať k dispozícii s tým, že do 31. 

marca odovzdáte oznámenie a pokiaľ sa jedná o daňové príjmy, tam môžete toto doložiť do 

konca apríla, alebo až máte ešte nejaké odloženie, aj v neskoršom termíne. Uznesením 

mestského zastupiteľstva číslo 1/2019/28C prijatým 7.2.2019 bolo uložené predsedom 

komisií uskutočniť na svojom prvom zasadnutí voľbu podpredsedov komisií. Uznesenie je 

splnené a podpredsedovia komisií mestského zastupiteľstva boli zvolení. Uznesením prijatým 



4 

 

na 1. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 7. 2. 2019 a to uznesením číslo 

29/C bolo uložené mestským výborom zvoliť si na svojom prvom zasadnutí predsedu 

mestského výboru, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva. Toto uznesenie je 

ešte v termíne, ktorý bol stanovený do 31. marca 2019 a podľa informácie pána zástupcu v 

siedmich mestských výboroch už máme zvolených predsedov mestských výborov. Písomné 

interpelácie odovzdali pán Kalman, pán Miča a pani Krištofová. Na tieto sme v termíne 

odpovedali a týkali sa postupu mesta pri odstraňovaní vrakov, odpoveď, čo sa týka 

odstraňovania vrakov, v podstate túto kontrolu vykonáva mestská polícia a v prípade, že 

vozidlo nemá evidenčné číslo, tak mestská polícia toto auto označí výzvou pre majiteľa a po 

uplynutí lehoty, ktorá trvá tridsať dní a nedošlo k odstráneniu tohto nezákonného stavu, tak ho 

dá odtiahnuť. V podstate máme osobu, ktorú si objednávame na odťah vozidiel a potom 

následne tento vrak je umiestnený v areáli, v oplotenom areáli na Železničnej ulici. Čo sa týka 

odstránenia opakujúcej sa poruchy verejného osvetlenia na častiach ulice Komenského, SNP, 

Moyzesova, Okružná a riešenie zlého stavu spomaľujúcich pruhov pri galérii a pri 

supermarkete Jednota v Sotine, tak tieto nedostatky boli riešené a čiastočne aj vyriešené 

správcom a to technickými službami s tým, že napríklad čo sa týka spomaľujúcich pruhov, je 

to aj záležitosť údržby. Keď je zimná údržba ciest a bude sa to riešiť aj v priebehu roka 

možnou výmenou za iný spôsob spomaľovacích pruhov. Na otázku pani Krištofovej, že kto 

robil určitú kontrolu nehnuteľností v miestnej časti Kolónia a za akým účelom. Naši 

pracovníci majetkovo - právneho oddelenia pravidelne kontrolujú, či sa nehnuteľnosti, ktoré 

prenajímame na nejaký účel, aj sa využívajú na tento účel, ktorý bol zazmluvnený. Takže to 

bol dôvod kontroly. Ďalej s ústnymi dotazmi vystúpili pán Hutta, pán Čonka a pani 

Vyletelová. Tieto interpelácie, ktoré boli ústne, sa týkali parkovania vo vnútrobloku 

Hurbanova – Továrenská ulica. Ďalej bolo poukázané na nebezpečnú šmykľavú dlažbu pri 

kostole na Námestí oslobodenia a na potrebu uvedenia chodníka do pôvodného stavu po 

budovaní plynovodov v starej časti IBV. Takže tieto dotazy boli riešené. Čo sa týka námestia, 

uskutočnilo sa rokovanie s autorom projektu Senica s novým námestím, kde bola dohodnutá 

výmena časti dlažby za nevyhovujúcu šmykľavú za inú dlažbu, táto výmena by sa  

uskutočnila v priebehu udržiavacích prác v roku 2019. Čo sa týka vnútrobloku, parkovanie vo 

vnútrobloku Továrenská – Hviezdoslavova, obdržali sme záväzné stanovisko Okresného 

dopravného inšpektorátu Policajného zboru Senica a v tejto lokalite bola osadená nová 

dopravná značka, ktorá je v súlade so zákonom. V podstate, čo sa týka uvedenia chodníka do 

pôvodného stavu, je to záležitosť, ktorú musíme priebežne sledovať a podľa potreby 

vyžadovať, aby boli tieto veci plnené. Toľko k plneniu uznesení a odpovede na interpelácie. 

Pani hlavná kontrolórka predložila správu o plnení uznesenia v písomnej podobe a viacej 

uznesení s termínom plnenia k dnešnému dňu prijatých nebolo. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Má niekto z poslancov pripomienky? Ak 

nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu o plnení 

uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 21.03.2019. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Takže máme schválené. 

Uznesenie č. 43: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 21.03.2019.  
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 3.2 - Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia 

č.23/2018/703. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 3.2 – Správa hlavnej 

kontrolórky o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/J/2/b v znení 
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uznesenia číslo 23/2018/703. Správu ste dostali písomne. Má niekto otázky, pripomienky? Ak 

nie, dávam návrh na uznesenie podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 44: 

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:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
 

Bod č. 4.1 a 4.2 - Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 

07. 02. 2019 a Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa  

07. 03. 2019. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 4.1 a 4.2 - Uznesenie prijaté na 1. 

riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 07. 02. 2019 a Uznesenia 

prijaté na 2. riadnom zasadnutí mestskej rady v Senici, konanom dňa 07. 03. 2019. Má niekto 

otázky, pripomienky? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici 

berie na vedomie uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Senici, konanom dňa 07. 02. 2019 a Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí mestskej rady 

v Senici,  konanom dňa 07. 03. 2019. Poprosím vás o hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenia boli zobraté na vedomie. 

Uznesenie č. 45: 

MsZ v Senici 

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

1. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 07. 02. 2019. 

2. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 07. 03. 2019. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25 
 

Bod 5.1 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky  

2019 – 2021. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 5.1 - Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 až 2021. Má niekto otázky, 

pripomienky? Pani poslankyňa Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som len chcela k tomuto bodu vyzdvihnúť stanovisko 

pani kontrolórky, ktoré spomenula ohľadom predaja pozemkov s očakávanými kapitálovými 

príjmami 619.000,00 €, že nie je nevyhnutné vzhľadom na finančnú kondíciu mesta toto 

predávať. Plne s ňou súhlasím. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja by som sa vyjadril, že áno, rozpočet sme, 

myslím si, že po dlhých rokoch koncipovali tak, že nie sme závislí na kapitálových príjmoch, 

avšak pokiaľ chceme robiť ďalšie rekonštrukcie bez zobratia úveru, tak toto je ďalšia cesta, 

akou formou je možné ísť. Samozrejme, možnosti sú viaceré. Má ešte niekto do diskusie 

príspevok? Ak nie, tak predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie 

na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 až 

2021. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Stanovisko sme zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 46: 

MsZ v Senici 

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 – 2021. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
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Bod 5 - Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2019. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod programu číslo 5.2 – Návrh 

rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2019 až 2021, návrh programového 

rozpočtu a programov mesta na rok 2019 až 2021. Než dám slovo pánovi inžinierovi 

Mozoličovi, rád by som vyzdvihol prácu všetkých poslancov, pretože už začiatkom februára 

sme sa všetci stretli na pracovnom stretnutí alebo väčšina, následne bolo niekoľko aj 

individuálnych rokovaní, či už s pánom inžinierom Mozoličom, poprípade na mestskej rade, 

na finančnej komisii. To znamená, tá práca, myslím si, že vyplynula v to, že ten rozpočet je 

nachystaný tak, aby sme boli relatívne všetci spokojní. Prosím ešte o prezentáciu pána 

inžiniera Mozoliča. 

Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, vážení prítomní. Dovoľte, aby som vám predstavil návrh už prebiehajúceho roku 

2019. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme sa držali základných princípov a to, aby sme zvýšili 

rozsah poskytovaných služieb verejnosti a subjektom, ktoré pôsobia na území mesta, aby sme 

zabezpečili financovanie základných funkcií mesta, udržali progres vývoja finančnej stability 

a zvýšili investície do majetku mesta. Teraz by sme sa pozreli, aký má vplyv návrh rozpočtu 

na rok 2019 na dôležité ekonomické ukazovatele. Prvým ukazovateľom je úverovaná 

zadĺženosť. Tento ukazovateľ nám vyjadruje pomer medzi objemom komerčných úverov a 

bežnými príjmami predchádzajúceho rozpočtového roka. Ako môžete vidieť i v grafe, kde 

sledujeme priebeh od roku 2012, ktorý má klesajúcu tendenciu, na konci roka 2018 sme 

skončili s úverovou zaťaženosťou na úrovni 24%. V prípade, že v priebehu roka 2019 nebude 

zobraný žiadny komerčný úver, dosiahneme hranicu 20%. Ďalším ukazovateľom sú záväzky 

po lehote splatnosti. Ako vidíte v grafe, na konci roka 2018 sme skončili na úrovni zhruba 

390 tisíc eur záväzkov po lehote splatnosti a zostavením výdavkovej časti rozpočtu a 

hospodárení mesta v priebehu roka vieme dosiahnuť túto úroveň, prognózujeme zníženie na 

úroveň zhruba 250 až 270 tisíc eur po lehote splatnosti. Pokiaľ tento ukazovateľ vyjadríme v 

percentuálnom vyjadrení, ktorý je pre nás dôležitý, nesmieme presiahnuť hranicu pätnástich 

percent, tak na konci roka 2018 toto percento dosahovalo 2,4% a na konci roka 2019 

dosiahneme tento ukazovateľ na úrovni 1,5%. Tieto dva ukazovatele sú pre mesto veľmi 

dôležitými, musíme ich sledovať, lebo ich definujú aj rozpočtové pravidlá územnej 

samosprávy a aktuálne hodnoty nám vypovedajú, že mesto má priaznivé, veľmi dobré 

ekonomické zdravie. Ďalším ukazovateľom, ktorý vám chcem odprezentovať, je vývoj 

celkového dlhu mesta. Tento ukazovateľ má pre nás len taký informatívny a dlhodobý 

charakter. Z grafu vidíte, že na konci roka 2018 ide vlastne o sumár všetkých komerčných 

úverov, ktoré mesto má zobrané, všetkých úverov v ŠFRB, celkových záväzkov v lehote i po 

lehote splatnosti a lízingu. Na konci roka 2018 ukazovateľ predstavoval hodnotu 13,3 milióna 

eur, na konci roka 2019 sa dostaneme na úroveň 12,3 milióna eur. To znamená pokles o jeden 

milión eur. Ako som už na začiatku spomínal základné princípy pri zostavovaní rozpočtu, tak 

berieme zreteľ i na zvýšenie investícií do majetku mesta a z grafu vidno, že za obdobie 

posledných štyroch rokov sme investíciami zvýšili hodnotu majetku mesta v rozmedzí od 

jeden až jeden a pol milióna eur. V roku 2019 rozpočtujeme investície do majetku mesta vo 

výške 2,9 milióna. Môžeme prejsť k samotnému návrhu rozpočtu. Na základe zostaveného 

návrhu bude mesto hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 22,1 milióna eur s 

celkovým prebytkom 52.376 eur. Pokiaľ sa pozrieme na jednotlivé úrovne, tak bežný 

rozpočet je zostavený s prebytkom 1.482.770,00 eur. To by som podotkol, že ide o historicky 

najvyššie zostavený prebytok bežného rozpočtu. Tento prebytok nám bude pokrývať schodok 

kapitálového rozpočtu, ktorý je zostavený vo výške mínus 1.019.804,00 eur a bude pokrývať i 

schodok rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený so schodkom 410.590,00 eur. Teraz 
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v grafoch, ktoré budú prezentované, si môžete porovnať návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý je 

v ľavom stĺpci a prvého schváleného rozpočtu, ktorý bol schvaľovaný na rok 2018 na pravej 

strane. Takže celkové príjmy mesta, ako som spomínal, budú na úrovni 22,1 milióna eur, z 

toho bežné príjmy 18,6 milióna eur, kapitálové príjmy rozpočtujeme vo výške 1,9 milióna a 

príjmy finančných operácií sú rozpočtované na úrovni 1,57 milióna eur. Najväčší podiel na 

bežných príjmoch mesta majú daňové príjmy, ktoré rozpočtujeme vo výške 11,9 milióna eur a 

pozostávajú z podielových daní a ďalších miestnych daní, ktoré vyberáme do nášho rozpočtu. 

Ďalej sú to granty a transfery zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie, ktoré 

rozpočtujeme na úrovni 4,9 milióna eur a potom sú to nedaňové príjmy vo forme rôznych 

príjmov z prenájmov a vyberaných poplatkov, ktoré rozpočtujeme na úrovni 1,8 milióna eur. 

Ako som už spomínal, tak príjem z podielových daní má najväčší podiel na celkových 

bežných príjmoch mesta a tvorí až 46% z tých celkových bežných príjmov. Pre rok 2018 

rozpočtujeme 8.519.000,00 eur a vlastne teraz by som vám chcel len vysvetliť, že ako sme k 

tejto rozpočtovej sume dospeli. Po schválení štátneho rozpočtu ministerstvo financií v januári 

rozpíše prognózy pre jednotlivé obce a mestá a pre mesto Senica bol rozpísaný podiel z 

príjmu z podielových daní vo výške osem celé tri milióna eur. Keď si pozrieme v tabuľke 

posledných päť rokov, kde vidíme prognózy ministerstva financií, vidíme skutočné plnenie, 

tak si môžete v predposlednom stĺpci všimnúť, o koľko percent viacej do rozpočtu sme získali 

z podielových daní. Teraz máme za sebou v roku 2019 už tri mesiace a do rozpočtu sme 

získali tento prvý kvartál z podielových daní výšku 2,3 milióna eur. To je plnenie skoro na 

28% oproti prognóze ministerstva financií. Ten prvý kvartál nám kopíruje priebeh celého 

roka, minulého celého roka 2018, keby tento priebeh kopíroval ten celý rok 2019, tak do 

rozpočtu dostaneme o štyri percentá viacej ako je tá prognóza ministerstva financií. Ale my 

zatiaľ postupujeme citlivejšie a rozpočtujeme len náraz plus dve percentá oproti tej prognóze. 

Kapitálové príjmy sú tvorené príjmami z predaja majetku, tie rozpočtujeme citlivo na úrovni 

100.000,00 eur a pozostávajú taktiež z grantov a transferov za realizované projekty, ktoré sú 

rozpočtované vo výške 1,8 milióna eur. Cez rozpočet finančných operácií do rozpočtu 

zapájame finančné prostriedky z minulých rokov a rezervný fond v celkovej výške 

414.000,00 eur a úvery, ktoré pozostávajú z kontokorentného úveru a z krátkodobej úverovej 

linky na realizáciu projektu Rekonštrukcie Sokolovne v celkovej výške 1,1 milióna eur. 

Celkové výdavky mesta sú rozpočtované na úrovni 22 miliónov eur. Z toho bežné výdavky na 

úrovni 17,1 milióna eur, kapitálové výdavky na úrovni 2,9 milióna eur a výdavky finančných 

operácií vo výške 1,9 milióna eur. Tu si môžeme pozrieť, do ktorých oblastí ide najviac 

finančných prostriedkov. Pokiaľ si rozpočet bežných výdavkov rozdelíme cez funkčné 

klasifikácie. Najväčšie finančné operácie sú orientované do oblasti vzdelávania, zhruba vo 

výške 8,6 milióna eur, ďalej na všeobecne verejné služby 2,2 milióna eur a 1,8 milióna eur do 

oblasti rekreácie, kultúry na zabezpečenie prevádzkovania rekreačných, kultúrnych a 

športových zariadení v meste.  V rámci jednotlivých funkčných oblastí, ale naozaj tie 

prejdeme len stručne. Vo všeobecne verejných službách sú to najviac rozpočtované 

prostriedky na správu mesta a na prenesený výkon štátnej správy. V oblasti verejného 

poriadku idú finančné prostriedky na zabezpečenie chodu mestskej polície a dobrovoľného 

hasičského zboru mesta. V ekonomickej oblasti sú v najväčšej miere rozpočtované finančné 

prostriedky do cestnej dopravy, na údržbu miestnych komunikácií, čistenie verejného 

priestranstva, zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v celkovej výške 524.000,00 eur o 

ekonomickej oblasti na správu majetku mesta vo výške 516.000,00 eur. V oblasti ochrany 

životného prostredia sú to najmä výdavky na nakladanie s odpadmi na úrovni 1,2            

milióna eur. V oblasti bývania a občianskej vybavenosti výdavky na údržbu, celkovú údržbu 

verejnej zelene vo výške 360.000,00 eur. Na prevádzku verejného osvetlenia 255.000,00 eur, 

v oblasti kultúry, ako som už spomínal, najviac na zabezpečenie športových a rekreačných 

zariadení mesta 1,1 milióna a kultúrne služby zhruba 620.000,00 eur. V oblasti vzdelávania 
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najviac finančných prostriedkov rozpočtujeme do základných škôl v sumári zhruba 2,4 

milióna eur a potom do materskej školy na úrovni 1,5 milióna eur. V sociálnom zabezpečení 

financovanie zariadenia sociálnych služieb, opatrovateľskej služby a služby Slovenského 

červeného kríža. Čo sa týka investícií a kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta, tak podľa 

funkčného zadelenia najväčší podiel na výdavkoch má ekonomická oblasť vo výške zhruba 

milión eur a to na správu majetku mesta. Potom idú finančné prostriedky do výstavby vo 

výške 700.000,00 eur a do cestnej dopravy zhruba 325.000,00 eur. Kapitálové výdavky by 

som rozložil zhruba do takých troch kategórií. Prvou kategóriou sú investície, ktoré sú 

realizované z fondov Európskej únie, ktoré máme narozpočtované na úrovni 1,8 milióna eur. 

Týkajú sa hlavne rekonštrukcie budovy Sokolovne, revitalizácie vnútroblokov S. Jurkoviča a 

modernizácia učební na I. a IV. základnej škole. Ďalej sú to investície takzvaného 

prechodného obdobia, ktoré sme začali realizovať ešte v predchádzajúcom volebnom období, 

ale financovanie nám prechádza do roku 2019 v celkovom objeme zhruba 262.000,00 eur a 

ďalej sú tam narozpočtované nové investície zhruba na úrovni 825.000,00 eur. Cez výdavky 

finančných operácií realizujeme splátky istín komerčných úverov, istín úverov ŠFRB, splátky 

krátkodobých úverov, to je už spomínaná krátkodobá úverová linka, kontokorentný úver a 

finanční lízing. Rozpočet alebo návrh rozpočtu na rok 2019 zatiaľ neobsahuje investície, 

ktorými sa mesto aktívne zaoberá a hľadajú sa optimálne riešenia a možnosti financovania to 

sú rekonštrukcia zimného štadióna, rekonštrukcia domu smútku a modernizácia verejného 

osvetlenia, druhá etapa. Možnými alternatívami získania finančných zdrojov sú získané 

príjmy z predaja majetku, ktoré nie sú rozpočtované. Ďalej je to príjem z podielových daní 

plus 4% oproti prognóze ministerstva financií a tak, ako som na začiatku vysvetľoval, kde by 

bol prínos ďalších 170.000,00 eur prípadne investičný komerčný úver, ktorý nám z hľadiska 

úverovej zaťaženosti hovorí, že zobraný úver vo výške milión eur znamená navýšenie 

zadĺženosti plus šesť percent. A už len pár slov na záver. Rozpočet je živý dokument, ktorý 

momentálne predstavujeme, sme si zostavili základnú kostru, ktorú budú počas celého roka 

ovplyvňovať faktory, akými sú požiadavky mesta v aktuálnom čase, rôzne požiadavky 

výborov, komisií, mestského zastupiteľstva, aktuálne priority, samozrejme  hospodárenia 

mesta a vzniknuté havarijné situácie. Takže aktívne budeme s rozpočtom pracovať 

prostredníctvom zmien počas celého roka. Ďakujem. 
 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani inžinierku Vyletelovú by som poprosil 

o stanovisko finančnej komisie. 
 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Dovoľte, pán primátor, dám stanovisko finančnej komisie, 

ale vyjadrím sa širšie k tomu, pár bodmi. Navýšenie príjmu podielových daní zo strany štátu. 

Ako sme počuli, bude tak postačovať skorej na opatrenia vlády v oblasti výdavkov a to je 

valorizácia platov a rekreačné poukazy. Pri výdavkoch mzdových by som mala takú 

požiadavku na nové vedenie, aby zvážilo, že keď si robí personálny audit, neprijímať nových 

zamestnancov na referentské miesta. Ak by sa to dalo poriešiť dajme tomu z vlastných radov 

či už premiestnením nejakých zamestnancov. Čo sa týka  bežných výdavkov, prihováram sa 

za pokračovanie trendu v oprave ciest a chodníkov, ako bolo aj v minulom roku začaté. Aby 

sa jednotlivé ulice opravovali v celom rozsahu tak, ako bola realizácia napríklad ulice 

Moyzesova, i tá nebola celá, lebo chodníky sa nakoniec nezrealizovali a máme trochu obavu, 

či bude navrhovaná suma postačujúca na takéto kompletné opravy ulíc. Pri návrhu 

investičných zámerov treba povedať, že deväťdesiat percent týchto akcií už je alebo teda bolo 

zazmluvnených a rozbehnutých minulým vedením, takže treba v týchto akciách pokračovať. 

Aj keď už bolo spomenuté, že sa nám tam nedostali všetky tie investičné zámery do rozpočtu, 

čiže hlavne tá oprava strechy zimného štadióna a to verejné osvetlenie, myslím si, že by sme 

to nemali riešiť predajom pozemkov, ale radšej hľadať inú formu. Čiže buď ten úver zvážiť 

alebo či už tá dotácia tam na ten zimný štadión, neviem, v akom je to štádiu. V trende 
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znižovania polehotných záväzkov pokračujeme a ja len dúfam, že tieto znížime na minimum 

do konca budúceho roka. Zároveň dávam stanovisko finančnej komisie, ktorá predložený 

materiál odporúča na schválenie. Je tam pripomienka. Ak bude finančná podpora pre 

futbalový klub, zvážiť navýšenie základného imania, ale o tom sme sa, myslím, bavili, že aké 

máme možnosti a potom hľadať možnosti aj ohľadom zateplenia budovy Základnej školy 

Paulínyho-Tótha, či by tam predsa len nebola nejaká dotácia možná. Ďakujem, to je všetko. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Tak, zľahka by som to zodpovedal. Čo sa týka 

personálnych vecí, tak zo strany zamestnancov nebol záujem od ľudí, ktorí spĺňali 

kvalifikačné predpoklady, kde sme vyžadovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

takže tí, ktorí to v podstate spĺňajú, tí záujem nemali. Takže samozrejme najprv to riešime v 

rámci vnútorných kapacít. Čo sa týka súvislých opráv, tak taktiež aj v rámci rozpočtu máme 

naplánovanú Továrenskú ulicu, ktorá by sa mala súvisle vymeniť. To znamená od cesty 1/51 

až po križovatku, ako je Slovenský hodváb. S tým, že súčasťou toho sú aj tie odstavné 

parkovacie plochy. Keďže do mesta chodí relatívne veľa ľudí, táto cesta je dosť 

frekventovaná, keďže si ju mnohí skracujú možnosť vyhnúť sa svetelnej križovatke. Takže do 

tejto cesty každý rok sa relatívne veľa investuje, takže tá súvislá oprava má zmysel aj v tom, 

že nám bude dlhodobo šetriť finančné prostriedky. Investičné zámery. Riešili sme štadión aj 

so Slovenským hokejovým zväzom, kde samozrejme sú možné podpory, ale oni podporujú 

len kompletné rekonštrukcie štadiónov a to sa bavíme niekde na úrovni jeden a pol až dva 

milióny euro. V tom prípade oni sú ochotní sa podieľať, respektíve pomôcť niekde na úrovni 

stotisíc eur. Takže otázka je, že či toto je pre nás až taká úspora, čo sa týka Slovenského 

hokejového zväzu. Ďalej máme už narozpočtovaný dom smútku, kde je takmer pol milióna 

eur narozpočtovaných na kompletnú rekonštrukciu, hlavne teda toho vnútorného vybavenia, 

ktoré je tam pôvodné a vyžaduje aj zvýšené náklady na údržbu. Či sa pôjde systémom úverov 

alebo sa pôjde systémom predaja pozemkov, je to na zváženie. Je možnosť aj rôzna 

kombinácia, takže asi toľko. Ešte má niekto otázky? Pán Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Na finančnej komisii sme riešili 

viacero problémov a väčšina z nich bola zodpovedaná, ale ja sa vás chcem pýtať ako zástupcu 

mesta ako štatutára, akým spôsobom máte v pláne vyriešiť rekreačné poukazy, pretože v 

rozpočte nie sú rekreačné poukazy zhruba pre deväťdesiat zamestnancov mesta, aj keď 

hovorím zamestnancov mesta, ale teda sú to rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktoré 

majú menej ako štyridsaťdeväť ľudí, čiže akože nemajú nárok na to, ale samozrejme, keď 

pracujú pre mesto, tak to je to isté, ako keby pracovali na mestskom úrade. Čiže ako to 

vyriešite, to by bola prvá otázka. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka, keď to nazvem diskriminácie, tak treba 

sledovať zákonodarcu, akým spôsobom uvažuje. My momentálne čakáme na to, akým 

spôsobom vôbec budú financované, respektíve či prídu nejaké dodatočné finančné prostriedky 

alebo nie, keďže neustále ešte táto téma nie je definitívne uzavretá. Následne sa budeme 

snažiť k tomu pristúpiť tak, aby to bolo spravodlivé voči všetkým. Tak a postupne zatiaľ sa 

nejaví to, že by mali prísť iné finančné prostriedky, takže uvidíme, či táto situácia sa zmení a 

následne aj úpravou rozpočtu, ktorá určite bude prebiehať celý rok, tak budeme na toto 

reagovať. 

Pavol Kalman, poslanec: Rozumiem. Takže bez toho je jedno, či prídu alebo neprídu, ale 

teda uvažujete s tým, že dostanú všetci, ktorí sú v akomkoľvek pracovnom pomere k mestu? 

To je jedno, aký je to typ organizácie, všetci dostanú ten rekreačný poukaz, áno? Lebo je 

marec, tak len preto sa pýtam, že ak niektorí to už chcú využiť, tak samozrejme, každý ráta, či 

dostane 270,00 eur alebo nie. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pri tých poukazoch je potrebné si všimnúť to, že 

zamestnávateľ je povinný ich preplatiť do tridsať dní od predloženia, ale nie je ustanovené, že 

kedy musí predložiť. To znamená, on sa môže momentálne zúčastniť na dovolenke, aspoň 
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taký je všeobecný zatiaľ názor a môže to nechať predložiť v júni, v júli. Takže nemyslím si, 

že aj tí ľudia, o ktorých momentálne ešte sa neuvažuje, že by mali niečo zabránené. A 

čakáme, aby sme neurobili zbytočné kroky a niekoho zase nezvýhodnili až príliš a podľa toho 

sa zariadime. Či to budú poukazy alebo to bude iná forma riešenia, bude to aj na dohode s 

tými jednotlivými štatutármi. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím. Ešte niekto? Ak nie, poprosím vás o 

hlasovanie. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje rozpočet 

mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2019. A po B, berie na vedomie 

viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2020 až 2021. 

prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne a môžem konštatovať, že rozpočet bol schválený a 

viacročný rozpočet bol zobratý na vedomie. 

Uznesenie č. 47: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2019. 

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

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2020 – 2021. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
 

Bod č. 5.3 - Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre 

Základnú umeleckú školu v Senici 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 5.3 - Návrh na preklasifikáciu 

bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre základnú umeleckú školu. Finančná komisia 

odporúča predložiť návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre 

Základnú umeleckú školu v Senici na schválenie mestskému zastupiteľstvu, takže aby sme 

mali odporúčania aj finančnej komisie. Má niekto otázky, pripomienky? Ak nie, dávam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Návrh na preklasifikáciu bežných 

výdavkov na kapitálové výdavky pre základnú umeleckú školu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 48: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú 

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

Bod č. 6 - Akčný plán mesta Senica na roky 2019 – 2021 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme na bod programu číslo 6 - Akčný plán mesta 

Senica na roky 2019 až 2021. V tomto poviem pre nových poslancov, je zmena, že výrazne 

skôr ste dostali tento návrh akčného plánu mesta na to vyjadrenie. Som rád, že mnohí ste ho 

využili a boli pripomienky a mohli byť zapracované a upravené. Poprosím, než začneme 

diskutovať k tomuto bodu, pani poslankyňu Vyletelovú na vyjadrenie sa k finančnej komisii. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Finančná komisia odporúča schváliť s pripomienkami tento 

materiál. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež 

a zbor pre občianske záležitosti, poprosím pani poslankyňu Otrísalovú. 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Komisia zobrala na vedomie  predložený akčný plná. 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Zo sociálnej komisie pre zdravotnú a bytovú 

oblasť pani  poslankyňu Madunickú. 

Miriam Madunická, poslankyňa: Komisia odporúča. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Komisia pre ochranu verejného poriadku, 

poprosím, aby nám dala stanoviská pani inžinierka Drinková. 

Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Komisia odporúča. 

Martin Džačovský, primátor Senice: A pani poslankyňu Krištofovú ešte ohľadom komisie 

životného prostredia. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Komisia odporúča schváliť. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Prihlásená je pani poslankyňa Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať k bodu 1.2.2. je tam 

osvetlenie prechodov pre chodcov. Pani Melišová vravela, že tam doplní ktorých tých 

prechodov sa to týka. Je tam počet tri kusy, ktoré to sú? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pani Melišovú nevidím, takže pán inžinier Šteffek 

bude odpovedať. 

Ivan Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy: Je tam počítané 

s priechodmi v časti Čáčov na ceste 2/500 pri krokodílovi, na ceste 1/51 pri kostole a ešte je 

tam tretí pri okresnom úrade alebo pri knižnici. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte má niekto otázky? Pani poslankyňa Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem opýtať. Je tam spomínané parkovisko SNP 

číslo 728, rok 2020 až 2021. Pani Melišová na to nevedela odpovedať, že kde to parkovisko 

sa plánuje, keby to bolo zodpovedané teraz? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán inžinier Šteffek doplní. 

Ivan Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy: To je za 

bytovým domom 728, je to priebežne tam existujúce parkovisko medzi ulicou Janka Kráľa a 

SNP. Je to parkovisko z takých betónových kociek v podstate dočasného charakteru. To 

znamená, že to by sa tam dalo do lepšieho stavu s tým, že by tam nejaké parkoviská ešte nové 

mohli vzniknúť. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Takže nie je to na úkor zelene, áno? 

Ivan Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy: Nie, 

samozrejme, že nie. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ešte, ak dovolíte, ešte mám dve otázky. Tu som si všimla, 

že rozširovanie detského ihriska, rekonštrukcia Základná škola Mudrocha. Je to plánované v 

roku 2019 a nie je tam plánovaná suma. Neviem, že či to je nedopatrením alebo si myslím, že 

keď to máme naplánované na rok 2019, že by tam aspoň nejaká odhadovaná suma mala byť. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Suma tam nie je z toho dôvodu, že ide o prvky, ktoré 

už máme zakúpené, ktoré boli na S. Jurkoviča, ktoré sa len premiestňujú. Pretože tam, že nám 

vzniká vo vnútrobloku kompletne nové celé detské ihrisko, tak samozrejme nedali sme ich do 

zberu, ale budeme ich osádzať ďalej, keďže spĺňajú normy a všetko ostatné. Ide o relatívne 

nové prvky. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Aha, lebo som to hľadala aj v rozpočte. Ešte mám takú 

technickú otázku. Ten vnútroblok je spomínaný aj v bloku 2.1.3 Zdravý životný štýl aj 3.1.3 

Zelené mesto. Vlastne celá tá čiastka je spomínaná dvakrát. Či to je v poriadku alebo či to 

nemalo byť rozšpecifikované, že to, čo patrí do zelene, dať tam. Lebo je to vlastne dvakrát tá 

istá suma v tom akčnom pláne, ale to je vlastne technické, ako neviem, to by asi pani 

Melišová by sa mala k tomu vyjadriť, že či je to tak v poriadku, alebo či nebol zámer, že tú 

zeleň dať do toho bodu 3.1.3 a zdravý životný štýl asi tie športoviská alebo čo to tam má 

vlastne vyrásť? 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Majú tam byť detské prvky, aj športoviská. Čo sa týka 

toho, priznám sa, že chápal som to tak, že ide o jednotlivé projekty, ktoré sa osádzajú do 

jednotlivých tých častí a preto zase nikde sme ich nedelili. Takže viackrát sa môže stať, že sa 

nám to takto objaví, ale ide o to, že v rámci budovania zelene, tak aj tento projekt sa toho 

týka. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Dobre. Nie je to akože dvakrát, že by to bol ešte nejaký 

vnútroblok ďalší. To už by sme neprežili. Dobre, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím ešte pani poslankyňu Krištofovú. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa chcela len opýtať na prepojenie cesty 

Továrenská – Hviezdoslavova, že kade to pôjde. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán Šteffek? 

Ivan Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy: Továrenská – 

Hviezdoslavova, to je plánovaná rekonštrukcia cesty, lebo tam je zahájená rekonštrukcia 

komunikácie. Je to v podstate na tri etapy. Jedna etapa je dokončená a dve etapy tam ešte 

ostávajú dokončiť, sú nedokončené. Tam pri teplárni. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Aha, dobre. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ešte pán poslanec Krutý. 

Pavol Krutý, poslanec: Ja by som chcel ešte prezentovať stanovisko mestského výboru číslo 

3. V zápisnici bolo nesúhlasné stanovisko k výstavbe parkoviska na Jabloňovej. Zápisnica 

bola odovzdaná niekedy pred mesiacom, čiže výbor nesúhlasí s výstavbou toho parkoviska, 

čiže neviem, či to ostane v tom pláne. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Momentálne je vydané stavebné povolenie, 

samozrejme, v rámci rozpočtu nie je s týmto parkoviskom zatiaľ plán. Má ešte niekto otázky? 

Pán poslanec Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som nenašiel v akčnom pláne nízkouhlíkovú 

stratégiu ani vypracovanie alebo teda, že by sa niečo s ňou dialo. Tak sa chcem opýtať, že či 

mesto už vypracováva alebo rozmýšľate, že bude. Lebo podľa informácií, ktoré mám ja, tak 

ak nebude vypracovaná do nejakého deadlinu, tak nebude možné napríklad nejaké čerpanie 

NFP z niektorých programov, tak len na to upozorňujem. Neviem, aký je skutkový stav. 

Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Poskytneme informáciu dodatočne, keď tu pani 

inžinierka Melišová nie je. Ešte má niekto otázky? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Akčný plán mesta Senica na roky 2019 až 2021. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Akčný plán bol schválený. 

Uznesenie č. 49: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Akčný plán mesta Senica na roky 2019 - 2021. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 7.1 – Informácia o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Zmenou rozpočtu 

mesta č.3/18 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov 

mesta 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 7.1 - Informácia o zmene rozpočtu 

mesta Senica na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta číslo 3/18. Prosím o otázky, poprípade o 

diskusiu. Ak nie je záujem o diskusiu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v 

Senici berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Zmenou 

rozpočtu mesta číslo 3/18 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia 



13 

 

Programov mesta. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Informácia bola zobratá na vedomie. 

Uznesenie č. 50: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta č.3/18 

s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 7.2 - Informácia o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Rozpočtovým 

opatrením primátora č.4/18 s následným finančným premietnutím do finančného 

vyjadrenia Programov mesta 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 7.2 - Informácia o zmene rozpočtu 

mesta Senica na rok 2018 Rozpočtovým opatrením primátora číslo 4/2018. Má niekto záujem 

o diskusiu? Nie. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na 

vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Rozpočtovým opatrením 

primátora číslo 4/18 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia 

Programov mesta. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Informácia bola zobratá na vedomie. 

Uznesenie č. 51: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Rozpočtovým opatrením primátora 

č.4/18 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 8.1 - Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2018 a zámery 

organizácie 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 8.1 – Správa o činnosti Mestského 

kultúrneho strediska Senica za rok 2018 a zámery organizácie. Len uvediem, že komisia pre 

vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 

05.03.2019 zobrala na vedomie správu o činnosti mestského kultúrneho strediska za rok 2018 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, 

dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje správu o činnosti 

mestského kultúrneho strediska za rok 2018 a zámery organizácie. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Správa bola schválená. 

Uznesenie č. 52: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2018 a zámery organizácie. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
 

Bod č. 8.2 - Úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské kultúrne 

stredisko Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme bod programu číslo 8.2 – Zriaďovacia listina 

príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica, úplné znenie. Opätovne. 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti na svojom 

zasadnutí dňa 05.03.2019 prerokovala úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej 
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organizácie Mestského kultúrneho strediska Senica a odporúča mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie. Má niekto záujem o diskusiu? Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Senici schvaľuje úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Úplné znenie Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska bolo 

schválené. 

Uznesenie č. 53: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   
 

Bod č. 8.3 – Návrh na odvolanie Mgr. Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského 

kultúrneho strediska Senica dňom nástupu novovymenovaného riaditeľa MsKS Senica, na 

vlastnú žiadosť 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 8.3 – Návrh na odvolanie Mgr. 

Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica s tým, že 

dávame návrh na zmenu, čo sa týka odvolania, kde sa mení dátum nástupom 

novovymenovaného riaditeľa mestského kultúrneho strediska. K tomu uvediem, že na základe 

žiadosti o uvoľnenie z funkcie Mgr. Františka Harnúška, riaditeľa mestského kultúrneho 

strediska predkladáme návrh, aby mohol byť uvoľnený z tejto funkcie. Má niekto záujem o 

diskusiu? Pán poslanec Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. V návrhu na uznesenie je 

navrhnuté, že odvolávame pána riaditeľa z funkcie. Ako bude znieť uznesenie? Hlasujeme o 

čom? O odvolaní? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Uznesenie bude odvoláva, vždy musíme odvolať, len 

je to na žiadosť pána riaditeľa, vždy odvolávame, lebo pán riaditeľ požiada, ale vždy sa volí aj 

odvoláva do rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle zákona na návrh primátora, 

respektíve štatutára, to znamená primátora alebo starostu obce, v tomto prípade u nás 

primátora, takže na základe žiadosti je predložený návrh, takže znenie by bolo odvoláva Mgr. 

Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom nástupu 

novovymenovaného riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica. 

Pavol Kalman, poslanec: Na vlastnú  žiadosť riaditeľa. Tak bude to znieť, áno? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Môžeme tam pridať, že na vlastnú žiadosť. 

Pavol Kalman, poslanec: Ak tam nebude na vlastnú žiadosť, tak nehlasujem za, lebo ešte do 

včerajška bolo, že ideme odvolávať pána riaditeľa, tak neviem, čo sa stalo. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Vždy sa odvoláva. 

Pavol Kalman, poslanec: Ja rozumiem, ale na váš návrh sa má odvolávať. Teraz sa mení celá 

situácia. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Vždy sa odvoláva na môj návrh. 

Pavol Kalman, poslanec: Teraz sa mení celá situácia. Najprv bolo na váš návrh, teraz sa 

odvoláva, lebo ste mali výhrady. Teraz sa odvoláva preto, lebo pán riaditeľ sa vzdal alebo sa 

mieni vzdať, áno, miesta riaditeľa. To je významný rozdiel, pán primátor, asi to chápeme 

všetci. 

Martin Džačovský, primátor Senice: V zmysle zákona o obecnom zriadení paragraf 11 

odsek 2 písmeno l je tam dané na návrh starostu vymenovať a odvolávať ich vedúcich, 

riaditeľov, ale teda v tomto prípade primátora. A je tam len to z akého titulu. Je to z titulu na 

vlastnú žiadosť riaditeľa mestského kultúrneho strediska. Vždy je to návrh môj, ale to, že aký 

je ten dôvod, áno? Tu je len podklad. 
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Pavol Kalman, poslanec: Áno, samozrejme. Ide mi o to, aký dôvod je oficiálny, o to mi ide. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Podklad je doručená žiadosť pána riaditeľa o 

uvoľnenie z funkcie riaditeľa mestského kultúrneho strediska. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, ja sa chcem spýtať na termín výberového konania, či už 

dokážeme povedať. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Termín výberového konania je predbežný. Myslím si, 

že zajtra ho zverejníme ale zhruba do 15.04. že by predložili záujemcovia svoje podklady k 

tomu, že budú mať záujem a budú spĺňať predpoklady a je vysoký predpoklad, že budeme 

chcieť schváliť 02.05. nového riaditeľa s tým, že ten nástup uvidíme, kedy vôbec bude 

možný, keďže budeme mať niekoho, možno niekto bude môcť nastúpiť až za tri mesiace, 

možno za dva mesiace, na základe toho, že pán riaditeľ sám požiadal o uvoľnenie a má 

záujem odovzdať funkciu, to znamená, aby dokázal odovzdať a zabezpečil sa plynulý chod 

mestského kultúrneho strediska, tak tam uvidíme, aký dátum vôbec bude možný k nástupu, 

aby ten plynulý chod mestského kultúrneho strediska bol zabezpečený. 

Peter Hutta, poslanec: Je známa už aj komisia, ktorá bude vo výberovom konaní pôsobiť? 

Členovia? Niečo som čítal už ako v materiáloch, ale vieme konkrétne mená? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja som žiadal, aby kultúrna komisia, respektíve 

komisia pre vzdelanie, kultúru a mládež a zbor pre občianske záležitosti túto situáciu si 

prerokovalo, že v prípade, ak bude tento návrh úspešný, aby sme vedeli sa zariadiť, priznám 

sa, že tie mená si nepamätám, ale myslím, že to riešili u seba v komisii. Bude uznesenie 

komisie, na základe ktorého ich budeme poznať. Takže plus tam bude, poviem, že štandardne 

zástupca primátor, primátor a pani prednostka a samozrejme z mestského kultúrneho strediska 

tam bude zástupca odborovej organizácie. 

Peter Hutta, poslanec: Členovia komisie kultúry? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Áno, tí tam budú. Neviem, koho navrhli, že či sú to 

členovia kultúry alebo navrhli niekoho iného. Myslím si, že tam navrhli aj niekoho iného, kto 

nie je vôbec v kultúrnej komisii. Ale je to ich návrh, že teda tento človek je vhodný na to, aby 

vyberal nového riaditeľa mestského kultúrneho strediska. 

Peter Hutta, poslanec: Čiže, ak som to dobre pochopil, pán súčasný riaditeľ sa vzdá svojej 

funkcie dňom nástupu vymenovania nového riaditeľa mestského kultúrneho strediska. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dňom nástupu, lebo vymenovanie môže byť 02.05., 

poprípade na zastupiteľstve, ale ten človek až vtedy bude vedieť, že bude riaditeľom a 

následne je potrebné, aby aj sme vedeli, kedy on môže ukončiť napríklad predchádzajúci svoj 

pracovný vzťah. To znamená, on môže nastúpiť k 01.08. napríklad až. Závisí aj od 

zastupiteľstva, kedy bude, poprípade k 01.09. To uvidíme reálne, kedy ten nástup bude. 

Peter Hutta, poslanec: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Aby sa nestalo to, čo bolo teraz na strednej odbornej 

škole, že možno nebude nikto a bude sa to naťahovať. Takže ono ten reálny dátum uvidíme až 

na základe tých uchádzačov, ktorí prídu. Ešte má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici odvoláva Mgr. Františka Harnúška z funkcie 

riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica nástupom novovymenovaného riaditeľa 

Mestského kultúrneho strediska Senica. Dobre, tak poprosím, ale teda aby išla zmena návrhu 

od poslancov, že akým spôsobom sa má zmeniť ten text. 

Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Tak, v tom prípade dávam návrh na zmenu. 

Znenie uznesenia by bolo, teda navrhujem Mestské zastupiteľstvo v Senici odvoláva Mgr. 

Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom nástupu 

novovymenovaného riaditeľa mestského kultúrneho strediska, na vlastnú žiadosť. 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím o voľbu, keďže ide o posledný návrh, tak 

hlasuje sa o tomto návrhu. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím mandátovú komisiu o potvrdenie voľby. 

Peter Hutta, poslanec: Potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom druhom 

riadnom zasadnutí konanom 21.3.2019 odvoláva riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Senica Mgr. Františka Harnúška dňom nástupu novovymenovaného riaditeľa mestského 

kultúrneho strediska na vlastnú žiadosť.  

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej je tu odporučenie primátorovi mesta 

predložiť mestskému zastupiteľstvu  návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska Senica na základe výsledkov  uskutočneného výberového konania  na riaditeľa 

Mestského kultúrneho strediska v Senici. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici odporúča primátorovi mesta predložiť  

mestskému zastupiteľstvu  návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Senica na základe výsledkov uskutočneného výberového konania  na riaditeľa Mestského 

kultúrneho strediska Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, odporučenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 54: 

MsZ v Senici 

a/ o d v o l á v a 

Mgr. Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom 

nástupu novovymenovaného riaditeľa MsKS Senica, na vlastnú žiadosť. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:19           proti:0            zdržal sa:3         počet poslancov:25  

                        

b/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 

predložiť  MsZ  návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica na 

základe výsledkov  uskutočneného výberového konania  na riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska Senica.       T: 02.05.2019 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
 

Bod č. 9 - Správa o činnosti Mestskej polície Senica za rok 2018 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 9 - Správa o činnosti Mestskej polície Senica za 

rok 2018. Má niekto záujem o diskusiu? Zatiaľ poviem, že Komisia pre ochranu verejného 

poriadku a pre životné prostredie prerokovala na svojom zasadaní dňa 13.03.2019 Správu o 

činnosti Mestskej polície za rok 2018, Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru 

Senica a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica za rok 2018 a odporúča na schválenie. 

Pani poslankyňa Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Takže k tej správe. Chýba mi tam nejaké porovnanie s 

predchádzajúcim rokom. Je tam spomenutá tá rajonizácia, že je to ako efektívny prostriedok, 

sa to javí, pritom je spomenuté, že zistili tridsaťdeväť skládok a sedemnásť vrakov bolo 

odstránených, ale nejako mi tam chýba to porovnanie, že či toto bolo dôsledok tej rajonizácie 

a či dovtedy sme nemali teda nič, žiadne skládky čierne sme nezistili? Takže je to len 

konštatovanie, že to bolo efektívne. Takže toto mi tam chýba. Prihovárala by som sa v rámci 

preventívnej aktivity, tam sú spomínané akcie pre deti. Ja by som bola za to, riešili sme to aj 

na mestskej rade, aby boli preventívne aktivity aj pre rodičov, nielen pre deti napríklad 

striedaním, hliadkovaním pri školách a upozorňovanie rodičov, vodičov, čo robia zle. Ak sú 

rodičia agresívni, že napádajú našich prevádzačov cez prechody, čo sme tiež riešili na rade 

školy, tak tým skôr by takáto aktivita mala byť realizovaná zo strany mestskej polície. Ja 

nehovorím hneď pokutovať, ale tú prevenciu. To zdôrazňujem, prevenciu. Ďalej chcela by 

som počuť od  pána náčelníka, ktoré lokality v Senici sú podľa neho najproblémovejšie a 
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vyžadujú zvýšenú pozornosť zo strany mestskej polície. Z tej správy som sa len dozvedela 

kamery a udalosti, ale to je dosť málo, ako len riešiť, kde je treba tú zvýšenú pozornosť 

polície cez kamery. Ja si myslím, že nezasahujú len vďaka kamerám. Z tej vašej správy lepšie 

zhrnutie by si vyžadovalo také vecné a menej tých konkrétnych príbehov, ktoré si prečítam aj 

na stránke mesta. Takže toľko. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán náčelník má prezentáciu, kde to všetko ukáže teda. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som 

odprezentoval v krátkosti niekoľko grafov. Prvý graf je štatistika priestupkov. Štatistika 

priestupkov v roku 2017 a 2018 je prakticky na jednakej úrovni a oproti roku 2016 na rok 

2017 sa zvýšila. Tam bol zavedený nový systém odmeňovania s tým, že policajti nemali iba 

fixnú odmenu, ale každého pol roka je už vyhodnocovaná ich práca na základe dosiahnutých 

výsledkov. Sú ohodnocovaní vždy každého pol roka. Môžeme druhý graf. Počet nahlásených 

udalostí z kamerového systému. Máme teraz dosť veľký problém, napríklad dneska som 

odpovedal na tri žiadosti policajného zboru o poskytnutie záznamu z kamerového systému, 

pričom ani jednému sme nemohli vyhovieť, lebo požadovali záznam, ktorý nemáme z toho 

dôvodu, že momentálne je taká situácia, že tri kamery nám nefungujú vôbec a štyri kamery 

buď vypadávajú alebo nenahrávajú. Čiže keď aj funguje, nenahráva. Ale dal som si 

vypracovať aj rozpočet na tieto kamery, aby boli uvedené do takého stavu, s ktorým by sme 

boli všetci spokojní a je to suma okolo tých osemtisíc euro. Ďalej. Refundácia na kamerový 

systém. Čo sa týka refundácie, tak vidíme tam nárast. Vlastne ten rok 2015-2016, tam bola 

dosť veľká práceneschopnosť. Niektorí pracovníci aj odišli. To zvýšenie je hlavne spôsobené 

tým, že menil sa zákon, čiže aj zákon nám začal pridávať viacej. Tá refundovaná mzda týchto 

zamestnancov a zároveň sú pravidelne prehodnocovaní, čiže tí, ktorí napríklad mali štyridsať, 

niektorí alebo teda sedemdesiat a niektorí majú aj sto a tým pádom táto refundácia zo strany 

štátu je o dosť vyššia, čiže preto to má taký nárast. Priestupky podľa mesiacov. Čiže to je 

prakticky, dá sa povedať, na takej podobnej úrovni. Akurát ten júl, to je dovolenková sezóna, 

ako všetci určite však viete aj zo správy, tak najviac riešime tých priestupkov na úseku 

dopravy. Čiže ten júl, ľudia sú väčšinou na tých dovolenkách, tá priestupková činnosť tu 

klesá. Potom december, sú tam Vianoce, čiže behom tých vianočných sviatkov, tak riešime 

priestupky na základe telefonátov, čiže tam to klesá. Tak, keď sú tie vianočné sviatky, tak raz 

do roka aj my sme takí benevolentnejší. Priestupky podľa dní.  Zase hovorím, čo som aj 

spomínal pred chvíľkou, nehovorím, že to je naša náplň práce hlavná, ale je to najviac 

priestupkov, ktoré riešime na úseku dopravy, tak tá sobota - nedeľa, pretože vtedy neplatí 

parkovací systém, čiže dočasné parkovanie je vtedy zadarmo, tak sa nekontroluje, preto aj je 

tam najmenej priestupkov a najviac teda je ten piatok. Je to aj z toho dôvodu, že v piatok 

máme rôzne akcie. To môžem aj s týmto vlastne spojiť tú otázku, že tie problémové lokality 

sú hlavne Hurbanova ulica, potom je to okolie cintorína, je to cyklotrasa, tej sa teraz 

venujeme vo zvýšenej miere, čiže chodíme tam už pravidelne, pretože ani nie je tak problém s 

tými psami, ako je tam problém s mládežou, ktorá tam má  rôzne zákutia a pácha tam takú 

činnosť, akú pácha. Čiže chodíme tam teraz peši a najproblémovejšie lokality, to je 

Hviezdoslavova – Továrenská, pretože to máme vlastne všetky tri prevádzky, ktoré robia 

hudobnú produkciu, s týmto sú teraz dosť veľké problémy a však to budeme aj zajtra s pánom 

primátorom o tom hovoriť, pretože by som sa rád stretol s prevádzkovateľom alebo teda s 

majiteľom, s prevádzkovateľom jednej prevádzky, pretože tam máme teraz neskutočné 

problémy. Stojíme tam päť hodín iba preto, aby sa nebili medzi sebou. Je ich tam vonku sto aj 

dvesto, sú absolútne nepoučiteľní. Ide o vekovú hranicu do tých osemnásť rokov. Prídu tam, 

už majú vypité a to sa priznávam, že momentálne nemáme na to, aby sme tam zasahovali. 

Pokiaľ tam je bitka, tak snažíme sa tú bitku riešiť, ako som aj v tej správe uvádzal, že tam sa 

ani sanitka nemôže dostať. Hovorím, tam by bolo treba aspoň tých tridsať policajtov. Riešenie  

by som videl v tom, aby ich nepúšťal von počas týchto akcií. Tie akcie sú tak raz za dva 
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týždne, keď robia nejaké hiphopové skupiny, tak sa to tam všetko nahrnie do tej jednej 

prevádzky a vtedy to tam vyzerá fakt katastrofálne. Bol som sa tam pozrieť a s tými silami, 

ktoré máme, my nie sme schopní tam uskutočňovať zákrok. Hovorím, je to aj zákon. Čiže 

pokiaľ ja na to nemám, aby som ten zákrok doviedol do úspešného konca alebo ohrozil osobu 

svoju alebo druhé osoby. Hovorím, že na toto nemáme stodvadsať ľudí. Minule tam bolo päť 

bitiek. Ako nás zbadajú, tak bitka sa ukončí. Ale musíme tam stáť, teraz sme tam stáli päť 

hodín. Čiže vlastne po celú dobu sme tam stáli len kvôli tomu, aby sa nám vonku nebili. Oni 

si vnútri spravia poriadok, vyhodia ich von a situácia je potom takáto. Dobre, môžeme ďalej. 

Priestupky podľa veku. Dosť som bol aj prekvapený teda, že najviac priestupkov páchajú 

ľudia vo veku od 35 do 45 rokov. Najmenej od 15 do 18. Zase to je hlavne spojené s tým, že 

tuto sú hlavne priestupky na úseku verejného poriadku, pretože od 15 do 18 vlastne ešte 

nemajú vodičské oprávnenia, tak preto je tam aj najmenej priestupkov. Potom, keď si 

všimnete, tak vlastne od toho 45 roku potom už to pomaly klesá. Dobre, môžeme ďalej. 

Priestupky podľa pohlavia. To ale tak pre vašu informáciu. Čiže zase. To tu zopakujem už 

tretíkrát. Najviac riešime tých dopravných, tých vodičiek ešte nie je toľko žien, ako je mužov, 

ale už sa to začína tak trošku vyrovnávať, čiže je to tak asi jedna ku trom. Dobre. Počet 

odchytených psov. Ako aj spomínam v správe, tu sú určité komplikácie, pretože po 

novelizácii zákona vlastne nám nie je umožnený odchyt, volal som aj do toho inštitútu, kde mi 

bolo povedané, zatiaľ nie je vykonávacia vyhláška, čiže ani nevedia, čo by to školenie malo 

obsahovať. Cena bude okolo stoštyridsať euro. Zisťoval som aj na okolitých políciách, čiže aj 

Malacky by mali záujem, Skalica, Holíč, tak som volal, či by boli oni ochotní prísť sem a toto 

školenie vykonať. Nie sú ochotní, tak oni majú asi záujem aj tie svoje zariadenia tam využiť. 

Ale hovorím, zatiaľ ešte nie je vykonávacia vyhláška a ich predstava je taká, že ešte mať aj  

zvlášť auto, ktoré bude slúžiť iba na odchyt psov. Zatiaľ to riešime tak, že používame na to tú 

krajnú núdzu. Pokiaľ to zviera behá po ceste, ohrozuje dopravu, čiže hrozí tam kolízia, je tam 

ohrozený ľudský život tak vtedy zasahujeme a toto zviera odchytávame. Aj v tomto roku už 

nejaké odchyty máme zrealizované. Ako to bude do budúcnosti, hovorím, keď bude tá 

vykonávacia vyhláška, tak potom budeme vedieť viac. Ale zatiaľ to vykonávame v spolupráci 

s pánom z útulku. Dobre. Toto je jedna z tých akcií preventívnych, ako ste spomínali. Čiže 

minulý rok sme robili dve preventívne akcie. Prvá preventívna akcia sa týka študentov na 

stredných školách prvákov. Títo docieľujú ten vek už pätnásť rokov, je to taký úvod do 

problematiky protiprávneho konania. Zatiaľ sme previedli devätnásť besied, v tomto roku. S 

týmto sme začali vlastne s nástupom do funkcií až nového zástupcu pre prevenciu, pretože 

uvádzam tam, že vzdal sa funkcie, pretože bol zaneprázdnený, že to nestíhal robiť, ale aby 

som to dokončil, tak hovorím, táto akcia má zatiaľ úspech a mladí ľudia pätnásťroční, už sú 

trestne zodpovední, tak im hovoríme, aké tam majú sadzby, keď sa dopúšťajú takej činnosti, 

ako môžu byť sankcionovaní zo strany priestupkového zákona, trestného zákona. Ďalšiu 

akciu, ktorú sme robili, je to vlastne Senior v bezpečí. Je to táto karta, akú vidíte. Je to 

magnetka, formát je teda A5 s tým, že chodíme zatiaľ, tá najrizikovejšia skupina, sú 

dôchodcovia, ktorí majú opatrovateľky, tak chodíme s týmito opatrovateľkami, dohodneme si 

konkrétny termín. Tá dôchodkyňa alebo dôchodca sa úplne inak správa, keď vidí, že tam ten 

policajt príde s touto opatrovateľkou, je dôveryhodnejšia, dostáva potom ešte aj reflexný 

pásik, plus to pero, ktorými tam vypisujeme číslo, tak väčšinou, ono je to také trochu 

roztrasené, títo ľudia a tak vypíšeme jedno alebo dve čísla s tým, že pero jej necháme, pretože 

na to treba to špeciálne centra, tak jej to pero necháme s tým, že keď príde nejaký rodinný 

príslušník alebo niekto, tak to číslo tam môže dopísať. Ďalej je tam napísané, ako sa má 

správať pri nahlasovaní udalostí a potom je tam aj postup, ako sa vyhnúť tým rôznym 

prípadom, ktoré počúvame často v televízore, aby neboli títo ľudia zneužívaní. Myslím, že do 

týždňa ukončíme opatrovateľskú službu na meste, potom prechádzame na opatrovateľskú 

službu na Červený kríž, potom na roznášanie obedov a nakoniec Jednota dôchodcov 
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Slovenska. Mám s nimi dohodnutú schôdzku na budúci týždeň nie iba kvôli tomuto, ale kvôli 

tomu, že na priechodoch nám chýbajú traja dôchodcovia. Už nie je z ich strany vôbec žiadny 

záujem, tak v stredu, myslím si, že o pol jednej majú stretnutie na Továrenskej ulici, tak sa ho 

zúčastním s tým, že chcem ich oboznámiť, že aká je to práca, koľko by zarábali, že všetko 

dostanú od nás, ale hovorím, že to finančné ohodnotenie, tých 55 euro, keď si predstavíme, že 

v akých podmienkach tam musia stáť niekedy, že mínus 15 a cez leto 30 stupňov už ráno. Sú 

to ľudia, hovorím, 60 aj 70-roční, tak tých 55 eur, pomôže im to, ale hovorím, už ten záujem 

ako dosť poklesol. Dávali sme to aj na Facebook, na internet, ale neprihlásil sa nám nikto. 

Tak uvidíme, ako dopadnem v tú stredu a pokiaľ nie, tak budeme musieť brať asi nejakých 

invalidných dôchodcov. Jedného už takého máme, len tam sú trošku také problémy. Neviem, 

o tomto môžem potom informovať na budúcom zastupiteľstve. Dobre, ďalší graf. Vek 

príslušníkov mestskej polície. Môžete sa pozrieť, pokiaľ by ste to všetko spočítali, vydelili 

počtom, tak ten priemer vychádza 50 rokov. Najstarší má, vidíte, 60 rokov. Je to vlastne tento 

rok, nie je to aktuálny stav ale je to do konca roka. Čiže do konca roka bude takýto stav, čo sa 

týka veku na mestskej polícii. A hovorím, ten priemerný vek je 50, môžeme k tomu 

poslednému grafu. Posledný graf, tam je zobrazená prax jednotlivých policajtov, čiže koľko 

sú zamestnaní na mestskej polícii. Nie je to úplne presné, ale je to odvtedy, odkedy spravili 

skúšky odbornej spôsobilosti. Niekedy to trvá pol roka, niekedy trištvrte roka.  Sú zamestnaní 

na mestskej polícii, ak spravia túto skúšku odbornej spôsobilosti, pretože kedysi bola 

možnosť, že som to školil ja, teraz už nie, sú na to školiace strediská. Čiže podľa toho, kedy 

dajú termíny, tak ten človek, niekedy to je do troch mesiacov, niekedy to je aj do trištvrte 

roka, ale toto je stav, odkedy mali už osvedčenie o skúške. To by bolo asi tak všetko. No čo sa 

týka tej rajonizácie. Môžem to porovnať s minulým rokom. To tento údaj ma teda nenapadol, 

môžem to doplniť do budúcej rady napríklad. Porovnať, koľko bolo vyriešených napríklad 

skládok, koľko bolo označenie ulíc, že bolo vadných. Mám zástupcu náčelníka pre výkon 

policajnej služby, ten mi odovzdáva každý mesiac. Činnosť týchto rajónov, čiže kontroluje 

skládky, všetko, plus chodievam ja, čiže pešo si to prechádzam a tá situácia sa zlepšila. Môžu 

to potvrdiť aj technické služby, čo sa týka napríklad vrakov, tak momentálne máme v Senici 

jeden vrak. Tento vrak je na Svätého Cyrila a Metoda. Teraz sa nechcem chváliť, ale môžete 

si porovnať v ostatných mestách, aké majú s týmto problémy. My tu máme jeden, tento je v 

riešení a mal by byť odtiahnutý zajtra, pretože mu uplynie výzva. Vieme tam majiteľa 

dokonca, čiže aj s tým sme to konzultovali. Už sme ho chceli odtiahnuť včera s tým, že tam 

odparkoval svoje auto, aby sme sa k nemu nedostali, ale zajtra už by malo byť to auto 

odtiahnuté. Čiže to je jediný vrak, ktorý je momentálne v Senici. A pokiaľ zistíme aj vrak, 

ktorý je napríklad, ako sa minule pýtal, myslím, že pán Kalman, keď je na štátnej ceste, tak 

takisto tam tú výzvu dávame s tým, že oboznámime potom cestárov, že táto udalosť sa stala. 

Oboznámili, proste dali sme tam tú výzvu a to auto do dvoch dní odtiaľ odišlo. Čo sa týka 

parkovania vozidiel. Asi myslíte Komenského ulicu. Ohľadom tej výchovy. Ja som tam 

navrhoval úplne iné dopravné značenie s tým, že by tam bola značka Zákaz zastavenia v čase 

od 7 hod. do 8 hod. a potom napríklad od 13 hod. do 18 hod. a v tomto prípade by sme mohli 

tie autá hneď aj pokutovať. Lebo pokiaľ ja tam prídem a on sa ničoho nedopúšťa, tak ja mu 

len poviem, áno, teraz ohrozuješ svoje dieťa, máte inde priestor na parkovanie, tak tam 

vojdite, lebo on sa nedopúšťa ničoho, on nepácha žiadny priestupok, tak ho môžem iba 

upozorniť. Keby tam bola táto značka Zákaz zastavenia od 7 hod. do 8 hod., dám tam dvoch 

policajtov a je to behom týždňa - dvoch vybavené, pretože nehovorím, že by sme pokutovali 

hneď všetkých, ale každý deň dvoch - troch a by sa to roznieslo a ja si myslím, že táto značka 

by to vyriešila. To je môj názor. Nech sa páči. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: V rámci tohto ako napríklad, keď mi zastaví na priechode 

autom, tak myslím, že sa dopúšťa niečoho, áno? 
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Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Áno, pokiaľ stojí na priechode, sa dopúšťa 

priestupku. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: A keď tam ten váš priechodár ho upozorní, tak je až drzý 

takže za to hovorím, že prevenciu. Vy nemusíte im dávať pokuty, ale keď sa vy tam postavíte 

a myslím si, že nie je to len II. základná škola, že bolo spomínaná aj I. že to je isté, že proste 

oni sú schopní s tými autami až rovno pred ten vchod, možnože aj do zborovne rovno vlezú 

alebo keby tam bol širší, takže jednoducho, keď je tam ten policajt v tej uniforme, tak si 

myslím, že to inak zoberú ako od toho priechodára, ktorému tam naložia vulgárne doslova. 

Takže skúsiť sa zamyslieť nad takou prevenciou. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Dobre. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Lebo máte tam tú prevenciu tých starých ľudí, máte tam 

prevenciu detí alebo teda mládeže, ale treba vychovávať aj nás strednú generáciu asi.  

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Dobre, ďakujem za tú informáciu, lebo ten 

priechodár sa nesťažoval zatiaľ, že by tam po ňom niekto kričal, tak preto som prekvapený, 

ale dobre, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Nasleduje pán poslanec Pastucha. 

Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel práve spýtať na tých našich 

starších spoluobčanov, ktorí nám pomáhajú na tých priechodoch. Si ich obhajujeme, to je 

jedna vec, ale treba sa pozrieť aj na druhú stránku týchto ľudí. Je mi to veľmi ľúto. Ja som sa 

pýtal aj niektorých príslušníkov štátnej polície na tento problém, pretože mňa sa občania 

pýtajú, dosť často aj ja osobne som to zažil, že skôr mi to v niektorých situáciách, ani nie v 

situáciách, ale u niektorých tých jednotlivcov pripadá, že oni vôbec nepoznajú nejaké 

základné pravidlá. Skôr si myslím, že na tých priechodoch niektorých škodia svojím 

správaním, pretože to vôbec nevedia. Skáču pod tie autá, doslova skáču ako opice a sú 

nebezpeční pri tej cestnej premávke. Neviem, stretol som sa s tým niekoľkokrát u niekoľkých 

ľudí, dokonca niektorí dostali aj vynadané, čo som počul a neviem, či oni sa tuším striedajú 

každého pol roka alebo každý rok? 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Nie, nestriedajú sa. 

Peter Pastucha, poslanec: No a ja som sa pýtal tých štátnych policajtov, že kto ich vlastne 

nejakým spôsobom školí. Ten štátny policajt mi povedal, že vy a keď som sa pýtal jedného 

vášho príslušníka, tak ten zasa povedal, že štátni policajti, takže či vôbec prechádzajú 

nejakým kvázi školením. U vás? 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Áno. Pri niektorých som bol osobne, čiže je 

zaškolený s tým, že učíme ho tak, aby do tej vozovky prakticky nemusel ani vstupovať, aby 

tých ľudí, tie deti len zastavil.  

Peter Pastucha, poslanec: To je v poriadku.  

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Ak boli sťažnosti, tí ľudia boli znovu 

preškolení, akurát jednu sme fakt nemohli a tú som preložil, čo bola pred poliklinikou, tá sa 

nedala preškoliť. 

Peter Pastucha, poslanec: Potvrdilo sa to, čo si aj ja myslím, aj niektorí moji známi. 

Nepoznám toho pána, je mi to veľmi ľúto, ja naozaj sa mu ospravedlňujem teraz, ale ktorý je 

aj teraz momentálne pred mestským úradom, ten by mal byť tiež asi preškolený. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Dobre. 

Peter Pastucha, poslanec: Dobre?  

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Lebo na neho sú sťažnosti. Myslím že nech 

dvaja -traja, ktorí sú chválení, že tak by to mali robiť ostatní. 

Peter Pastucha, poslanec: Ja verím, že sú s tým problémy, že tých ľudí je málo. Som rád, že 

sa vôbec niekto prihlási, ale naozaj, čo sa týka toho preškolenia, niekedy sú také situácie, 

ktoré sú veľmi problematické  z ich strany. Ďakujem. 
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Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Prosím. No ja len ešte v krátkosti na to, že za tú 

dobu, čo sú na tých priechodoch, myslím, že nejakých osem rokov, tak nebola žiadna 

dopravná nehoda. Sťažnosti, nech boli dve - tri na ich pôsobenie. Ja viem, že keď niekto letí, 

lebo napríklad minulý rok, keď bola tá poľadovica, tak tam otec a za ním išla dcéra, doňho 

narazila, tak došiel s veľkým krikom, že ten priechodár to spôsobil, ale akurát tá kamera tam 

bola natočená. Čiže išiel odtiaľ fakt s dlhým nosom, videl ten záber, tak povedal, si uznal, no, 

že tá dcéra išla úplne blízko, bola poľadovica a skoro ju ešte aj zrazil, ale ona tam bola včas, 

lebo tam už stál autobus, deti už boli v polovici priechodu. Ale dobre. Ale ako nie je problém. 

Keď poviete konkrétnych priechodárov, alebo keď mi aj príde na mail konkrétny priechodár, 

tak ideme ho preškoliť. Ja sa toho tiež sám zúčastňujem týchto preškolení.  

Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre, ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa 

Krištofová. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa chcela pána náčelníka opýtať. Oni dostávajú 

paušálne 55 euro? To nie je nejaká hodinová mzda alebo? 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: To tak vychádza okolo tých 55, pretože máme 

priechodárov, ktorí iba jednu hodinu robia a potom napríklad pri ZUŠ-ke, tam je iná mzda, 

lebo tam sú dvakrát za deň. A tak to približne vychádza, lebo napríklad by sme stále robili 

dohody nové, tak keď sú nejaké prázdniny dvojdňové - trojdňové, tak vtedy si to nadrábajú, 

že nie sú tam iba doobeda, ale sú tam aj poobede, aby sa nemusela robiť každý mesiac nová 

zmluva, tak to je takto dohodnuté. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Čiže oni dostávajú všetci 55 euro? 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Okolo tých 55. Nie každý jednak, áno? Je tam 

aj ten vek zahrnutý. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Že či sa nedá tá minimálna mzda upraviť, neviem či sú na 

dohodu alebo ako. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Na dohodu. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja si myslím, že sú na to aj nejaké tabuľky, alebo niečo 

podobné. Tak podľa toho, koľko tam je, toľko  zarobí. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Toto ako nie je problém, to je problém 

rozpočtu, čiže môžeme im dať viacej, len to je problém už potom rozpočtu. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Však ale vy robíte ten rozpočet. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: No, ale musí byť vyrovnaný. 

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Treba žiadať viacej. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre, ďakujem. Pani poslankyňa Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Ja iba krátko. Ja by som chcela reagovať na pána Pastuchu a 

teda na tých dohodárov, ktorí sa starajú o bezpečnosť našich detí, že by si mali šoféri, vodiči 

vstúpiť do svedomia a v tom čase, keď tam vidia týchto ľudí v tých vestách, spomaliť a oni sa 

starajú o to, aby tie naše deťúrence dokázali prejsť cez ten priechod, pretože niektorí vôbec 

nezastavia, keď tam aj deti vidia a my v Čáčove by sme boli radi, keby sme tam takých mali, 

ktorí by aj sem-tam skočili pred tie autá, takže ja len toľko. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Čo sa týka Čáčova, minulý rok všetko som 

vybavil, záležalo od toho, že či si dáte vy tam pracovníka. Čiže vybavené to je, stačí povedať 

a s republikovou políciou už to je dohodnuté. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Tak nasleduje pani poslankyňa Štítna. 

Marta Štítna, poslankyňa: Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať pána náčelníka. Absentuje 

mi v jeho správe problematika zahraničných obyvateľov v Senici. Pýtam sa z toho dôvodu, že 

sme tieto problémy riešili aj na mestskom výbore číslo sedem, kam spadajú ulice Štefánikova 

a Hollého, kde sú ubytovne pre zahraničných. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Hurbanova ulica. 
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Marta Štítna, poslankyňa: Dlhodobo sú tam problémy. Teraz je síce chvíľočku ticho, lebo 

sa to dáva do poriadku všetko, ale obávame sa, prichádza leto a v lete vo večerných hodinách 

je tam veľké narušenie poriadku verejného. Viem, že tam mestská polícia zájde, ale vyzerá to 

tak, že to nestačí. Či zvažujete nejaké postihy týchto ľudí alebo akým spôsobom sa to rieši. 

Proste nič v tejto správe som ohľadne takýchto vecí nenašla a myslím si, že to nie je nový 

problém, že ten problém sa tu ťahá už nejakú dobu a bude zrejme pokračovať. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Čo sa týka týchto cudzincov, tak je to ako 

zmapované. My vieme, v ktorých lokalitách ich máme ubytovaných, venujeme tomu zvýšenú 

pozornosť. Zatiaľ ako ste aj povedali, je kľud. A ten kľud nastal po tej akcii, ktorú spravili vo 

Fénixe, keď to tam porozbíjali, niektorí Seničania došli o zuby, skončili na pohotovostiach s 

tým, že boli úplne nevinne v tom. Proste oni skočili, jedného udrel nejaký Seničan udrel tohto 

Srba alebo tam boli Srbi a Bosniaci vtedy, tak tam sa pustila hromadná bitka s tým, že oni 

vyskákali, zobrali popolníky a hlava-nehlava, tí ľudia odtiaľ ledva utiekli, spravila sa akcia, 

vtedy sme to riešili s republikovou políciou s tým, že na druhý deň prišli pred MAHLE, tam 

bola nastúpená celá prevádzka a títo ľudia boli vyhostení a odvtedy sa situácia postupne o 

dosť, musím povedať, že diametrálne zlepšila, lebo dostali takúto výstrahu, že toto sa tu môže 

stať. No a odvtedy máme také problémy akurát, že leží na ceste napitý, že ho zoberieme, 

alebo poriadok v okolí, to je problém, že povyhadzujú z okna kuracie stehná a podobné veci. 

Ale čo sa týka tejto situácie na diskotékach a v meste, tak je to asi na úrovni Seničanov. Po 

tomto incidente, čo sa stal, je to ukľudnené. 

Marta Štítna, poslankyňa: Ja som mala skôr na mysli problémy, ktoré robia tam pri tých 

ubytovniach, kde sú ubytovaní, že oni proste vychádzajú von, tam si riešia svoje problémy a 

hlavne v letnom období je tam hluk do skorých ranných hodín, tam sa nedá spávať a viem, že 

to je problém niekoľkých lokalít. Ja viem, že na tých diskotékach tiež a to bol veľký problém, 

ale mňa teraz zaujímajú tieto problémy, ktoré bežní občania v okolí svojich bytoviek musia 

znášať. A sú bezmocní. Nemajú proste akým spôsobom zasiahnuť. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Viem, chodia mi tieto maily a tam aj tých ľudí 

žiadam o spoluprácu. Nemôžem byť na všetkých miestach, nedá sa to každý deň všetko 

skontrolovať, ale vážne zavolať. Pokiaľ sa takáto vec deje, tak vždy tam prídeme na sto 

percent. Pokiaľ by tam náhodou sa stalo niekedy, zatiaľ sa to nestalo, že by tam tá hliadka 

neprišla, stačí ma informovať. Ale hovorím, že nie je  v našich silách, aby sme pri súčasnom 

stave, aký je v Senici, čo sa týka republikovej polície, tak tá situácia a to tu nechcem ani už 

nejako rozoberať, pretože to už začína byť katastrofálne, tak už riešime aj také veci, že pokiaľ 

ako oni majú napojené objekty. Za to berú peniaze, už fakt to chodíme robiť my, robíme to aj 

v súčinnosti, aj v spolupráci, ale tá situácia je taká. Ale napríklad teraz, čo mám dobrú správu, 

tak čo som dával tú žiadosť na tú evidenciu vozidiel, tak zajtra prinesiem pánovi primátorovi 

zmluvy, sú nachystané, čiže už nebude musieť chodiť na políciu, dávať lustrovať, hlavne keď 

je čistenie, tak toto nám zaberie veľa času, pretože musím vypísať žiadosť a všetko, tak toto 

už zase urýchli našu činnosť, čiže môžeme byť niekde inde. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má ešte niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam 

návrh na uznesenie. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Ďakujem za pozornosť. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Senici schvaľuje Správu o činnosti Mestskej polície Senica za rok 2018. Poprosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola schválená. 

Uznesenie č. 55: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti Mestskej polície Senica za rok 2018. 
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H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
 

Bod č. 10 - Návrh na doplnenie VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta 

Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na 

verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 10 - Návrh na doplnenie VZN 

číslo 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného 

priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní 

vozidiel na miestnych komunikáciách. Návrh VZN číslo 5 bol zverejnený na  úradnej tabuli a 

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

pripomienky. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zmenu a doplnenie VZN 

číslo 5 členovia komisie odporučili predložiť na rokovanie bez pripomienok. Má niekto 

záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje návrh na doplnenie VZN číslo 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta 

Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 

priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách. Prosím 

hlasovanie. 

Hlasovanie: VZN číslo 5 bolo schválené. 

Uznesenie č. 56: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Návrh na doplnenie VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za 

užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve 

a  o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách.                                           
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25     
 

Bod č. 11 - Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2018. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo 11 - Správa o činnosti Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Senica a Dobrovoľného hasičského zboru v Senici za rok 2018. 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a pre životné prostredie prerokovala na svojom 

zasadaní dňa 13.03.2019 Správu o činnosti  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica a 

Dobrovoľného hasičského zboru v Senici za rok 2018 a odporúča na schválenie. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Senici schvaľuje Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica a 

Dobrovoľného hasičského zboru v Senici za rok 2018. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Správa o činnosti bola schválená. 

Uznesenie č. 57: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   
 

Bod č. 12 - Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 12/1. Návrh na schválenie 

spôsobu odpredaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Senica. Poprosím pani doktorku 

Olejárovú. Zatiaľ poviem, že komisia pre správu mestského majetku schválila odpredaj 

nehnuteľnosti a to formou obchodnej verejnej súťaže. Komisia pre výstavbu, územné 
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plánovanie a dopravu taktiež odporúčala odpredaj predmetného pozemku a odporučila to 

riešiť obchodnou verejnou súťažou. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Neviem, či treba bližšie 

vysvetliť alebo odpovedať na dotazy. Ide o pozemok v areáli priemyselnej zóny vo výmere 

7533 metrov. Viac-menej je to pozemok, ktorý v rámci územného plánu je určený na 

priemyselné využitie. To znamená, že z tohto pohľadu je pre účely mesta nevyužiteľný. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu, návrh? 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Ešte doplním, minimálna 

cena, ktorú navrhujeme, bola stanovená znaleckým posudkom. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som sa chcel teraz vyjadriť 

aj k bodu 12/1 aj k bodu 12/2, to znamená obidve tie verejné obchodné súťaže. Poprosil by 

som technikov, ak môžu, aby na google maps dali snímku na tú časť, ktorá je v Čáčove. 

Zatiaľ veľmi všeobecne. Ide o predaj pozemkov, ktoré sú majetkom mesta a sú na tých 

najlepších pozíciách. Prístup na komunikáciu, prístup k inžinierskym sieťam. Je to najlepšie, 

čo mesto má. Len pre zastupiteľov, ktorí sú noví alebo aj pre nás ostatných, pretože zájdem 

do histórie až do roku 2008. Z toho obdobia sú tu len dvaja poslanci. Pán poslanec Hutta a 

pani poslankyňa Krištofová. Už vtedy bol zámer predať v Čáčove pozemky. Bola veľká 

debata o tom, keď sa dostali tie pozemky do majetku mesta v roku 2008, aby boli prevedené 

za päťdesiat korún, to znamená jedno euro aj nejaké centy do majetku technických služieb . 

Vtedy ten návrh dával primátor mesta pán Parízek. Išlo o štrnásť hektárov pozemkov. 

Prvýkrát bol ten predmet predaja na zastupiteľstve 10.04.2008. Po veľmi búrlivej debate bol 

ten návrh stiahnutý z rokovania. Odporúčal by som všetkým prítomným, aby si prečítali z 

toho obdobia argumentáciu pána poslanca Béreša, kde jasne povedal, prečo sa takéto 

pozemky nemajú predávať a veľmi stručne to zhrniem. Tá podstata bola v tom, že mesto 

nemôže predať pozemok bez toho, aby malo vplyv na to, čo na tom pozemku má byť 

vybudované. Už vtedy teda sa rozprávalo o tom, že tam bude stáť kompostáreň, bude tam 

nejaký závod na recykláciu stavebného odpadu, závod na recykláciu plastov. Rok 2008. Teraz 

je rok 2019. Tá snímka je aktuálna. To vidíte, čo tam skutočne po dvanástich rokoch stojí. 

Stojí tam len majetok mesta, je tam len kompostáreň. A súčasný stav je taký, že zo 

stoštyridsaťtisíc metrov štvorcových zhruba majetku mestského, ktorý sa začal predávať. Prvý 

predaj bol za 3,31 eur za meter štvorcový, dnes sme na úrovni 18,00 eur. A napokon je v 

majetku mesta len 34 tisíc metrov štvorcových. To znamená 105 tisíc metrov štvorcových už 

je v iných rukách. Napriek tomu, že už vtedy bola vôľa zastupiteľstva, že predávame len 

vtedy, ak ten pozemok sa zmysluplne využije na niečo, to znamená na niečo, z čoho má mesto 

Senica a aj obyvatelia osoh, tak ten stav je tam taký, aký bol pred dvanástimi rokmi. Rovnaká 

situácia je samozrejme aj na Kaplinskom poli, to znamená, v priemyselnom parku.  Podľa 

môjho názoru my by sme mali predávať pozemky len vtedy, ak je jasné, čo na tých 

pozemkoch bude, ak to, čo tam má byť postavené a v tomto prípade sa jedná o priemyselné 

pozemky, ak je v prospech občanov mesta Senica a občania mesta Senica budú mať z toho 

úžitok. Pretože z predaja tých pozemkov nie je úžitok žiadny. Z predaja tých pozemkov majú 

úžitok len ľudia a finančné spoločnosti a spoločnosti, ktoré ich kúpili v minulosti. A ako 

vidíte na tomto obrázku, tak nemajú záujem, aby tam niečo bolo postavené. To znamená, v 

prospech mesta Senica nie je nič, je len daň z  nehnuteľností. Nie sú vytvorené nové pracovné 

miesta, nie sú tie pozemky zhodnotené. Preto aj v tom jednom, aj v tom druhom prípade si 

nemyslím, že je v záujme mesta a v záujme obyvateľov, aby sme tieto pozemky predávali. 

Najmä v prípade Čáčova je tá situácia úplne kritická, pretože ak by ste dali, prosím vás, 

obrázok na Čáčov, bod 12/2. Prosím vás tú snímku z mapy, ktorá tam je. Tá červená časť, 

ktorá je tam zvýraznená. To je náš pozemok. Ak sa zbavíme tohto pozemku, nebudeme mať 

vplyv ani na tie pozemky, ktoré sú na pravej strane, ani na tie pozemky, ktoré sú na ľavej 
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strane. A všetko, čo na tých pozemkoch bolo vybudované, je len kompostáreň za naše 

mestské peniaze. Ten prvý predaj, ktorý bol v roku 2009 pre technické služby bol preto, lebo 

sa tam mala budovať kompostáreň a ako teda dobre viete, kompostáreň je postavená na meno 

a účet mesta Senice, čiže je v majetku mesta Senica a nič z toho, čo bolo deklarované v roku 

2008 , nebolo naplnené. To znamená, dnes tam napríklad existuje komunikácia, ktorá je 

vybudovaná z peňazí mesta, je tam prístup, sú tam všetky inžinierske siete. Tieto pozemky sú 

zlato. Nie je v našom záujme, aby sme ich predali ani verejnou obchodnou súťažou ani 

žiadnym iným spôsobom. To je zatiaľ také generálne stanovisko. Potom ešte k bodu 12/2 

mám jednu vec, ktorú teda by mala pani prednostka zvážiťpre 12/2 existuje uznesenie číslo 

543, kde už bola jedna verejná súťaž vyhlásená v roku 2017, teda či ju ideme zrušiť zároveň 

tú verejnú súťaž alebo čo s tým ideme spraviť.  

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho:  Tá obchodná verejná súťaž 

bola realizovaná a skončila tým, že nebol vyhlásený žiadny víťaz, pretože neprišla ani jedna 

ponuka. Takže vlastne skončila . 

Pavol Kalman, poslanec: Tam bola súťaž? 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Áno, tam bola riadne 

vyhlásená obchodná verejná súťaž. Ale vlastne neprišla žiadna ponuka. Takže bola ukončená. 

Pavol Kalman, poslanec: Jasné, takže nie je platné to uznesenie. Rozumieme sa, dobre. 

Ďakujem pekne. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Skúsim zľahka. Nemyslím si, že sú to najlepšie 

pozemky, ktoré mesto Senica má, pretože výrazne lepšie pozemky, podľa mňa, má vedľa 

polikliniky, ktoré si treba zachovať a nie sú to tieto. To znamená a tam je veľmi úzky vzťah, 

čo sa týka vplyvu na občanov, keďže bývajú v tesnej blízkosti. Ale nie je problém. Je to váš 

pohľad. Verejná obchodná súťaž je to, čo ste vždy propagovali. Vaším systémom, ktorý 

momentálne prezentujete, že chcete zabezpečiť, že čo tam bude, tak popierate to, čo ste tu 

štyri roky hovorili a to je to, že nebudeme predávať konkrétnemu človeku, ale pôjdeme 

transparentne a pôjdeme systémom verejnej obchodnej súťaže, aby sme dostali maximálnu 

finančnú sumu, ktorú my z pozemkov dokážeme  dostať. Preto ideme verejnou obchodnou 

súťažou. Pretože sú prihlásení rôzni záujemcovia, ale my nemáme záujem predávať 

konkrétnemu človeku za znaleckú cenu, ale máme záujem, aby sa tí ľudia o to pobili, aby dali 

maximum pre mesto, aby sme dokázali investovať. To, že z toho nebudeme mať úžitok, sám 

dobre viete, že to nie je pravda, pretože kapitálové príjmy, ktoré my dostaneme, musíme a 

máme určené v zmysle zákona len na kapitálové výdavky. To znamená, pôjde to do investície 

majetku mesta, ktorý už máme a ktorý taktiež dobre viete, nie je  vždy v ideálnom stave. 

Takže potrebujeme, ako bolo aj pri rozpočte uvedené, potrebujeme riešiť havarijný už 

pomalinky stav, blížiaci sa k havárii, je zimný štadión, potrebujeme riešiť taktiež dom 

smútku, ktorý od sedemdesiatych rokov, to zázemie, ktoré tam je, ono to zvonku nebude 

vidieť, ale to zázemie neprešlo zásadnou rekonštrukciou a vynakladajú sa tam značné 

finančné prostriedky a taktiež aj verejným osvetlením, pokiaľ ho zrealizujeme, tak dokážeme 

šetriť prevádzkové náklady. To znamená dlhodobo, keďže je pred nami, blíži sa nám, aspoň to 

viacerí tvrdia ekonómovia, že blíži sa nám ďalšia kríza, máme záujem urobiť kroky, ktoré 

nám znížia prevádzkové náklady. Pokiaľ by sa kríza blížila, tak je momentálne asi najlepší čas 

predať. A bod 2. Pokiaľ nám ide  kríza a ideme do úveru, tak tiež ideme do určitého rizika, ale 

samozrejme, my máme záujem momentálne investovať finančné prostriedky tam, kde 

dokážeme šetriť prevádzkové náklady, aby sme dokázali z verejného obstarávania znížiť v 

rozpočte každý rok šesťdesiat a možno až osemdesiattisíc eur. Taktiež zateplením strechy sa 

rieši havarijný stav, ale taktiež či novou strechou sa rieši havarijný stav, ale taktiež to 

zateplenie ako také, očakávame, že bude mať pozitívny vplyv na energie, ktoré vynakladáme 

na zimnom štadióne. Takže nemyslím si, že by to malo nulový vplyv na občanov, keďže tieto 

finančné prostriedky nám potom každý rok budú ostávať a vieme ich investovať do ďalších 
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vecí, či už to bude do obnovy súvislého asfaltu nejakej ďalšej ulice, poprípade zateplenia 

školy alebo čohokoľvek iného. Takže je to úvaha o tom, že dobre, pokiaľ máme záujem šetriť 

prevádzkové náklady, tak je tu jediná možnosť, keďže rozpočet iné možnosti nedáva, buď ísť 

s predajom pozemkov alebo úverom, áno? Sú rôzne možnosti. Ale myslím si, že predaj 

konkrétnemu človeku nikdy nezaručí úplne stopercentne to, že dokážeme ovplyvniť, čo na 

tom pozemku bude. Pretože to, že nám on odprezentuje nejakým spôsobom svoj zámer, 

neznamená, že ho dodrží. Čo musí dodržať, je územný plán. Zamerajme sa teda na územný 

plán, poďme ho lepšie špecifikovať, poďme ho prepracovať tak, aby sme dokázali presne 

definovať, čo kde v ktorom území máme záujem mať, ale poviem, toto sú len malé pozemky. 

Pokiaľ sa pozrieme doprava od tohto Červeného obrázku, je tam obrovský pozemok, ktorý 

ešte zasahuje dokonca aj pod cestu a má šesť hektárov. Ten pozemok je taktiež na predaj. 

Takže pokiaľ máme záujem a ten pozemok my momentálne tento malinký pozemok 

ponúkame za 37,00 eur. Ten veľký pozemok je okolo dvanásť až štrnásť eur za meter 

štvorcový, to znamená ani nie polovičná cena, len je veľký. Takže tu je tiež ten zmysel toho, 

že čo máme záujem a čo nemáme záujem robiť. Pokiaľ máme záujem to obmedziť, tak 

poďme to obmedzovať. Ale reálne, ako to dokážeme a to je cez územný plán. Ešte technická, 

pán poslanec Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ja som nehovoril o tom, že máme predávať vybranému, to v 

žiadnom prípade nie. Ja hovorím len o tom, že za dvanásť rokov, keď sme začali brať takéto 

vyjadrenia, pán primátor, aké máte, také tu boli aj v minulosti. Za dvanásť rokov sme predali 

mestský majetok. Za dvanásť rokov na tom mestskom majetku nestojí, sú to najlepšie 

pozemky, ktoré ak by sa našiel nejaký investor, tak na tom postaví nehnuteľnosti, z čoho by 

mali úžitok ľudia, z čoho by bola zamestnanosť. Konkrétny príklad je Čáčov. Na 

stoštyridsiatich tisícoch metroch štvorcových stojí jedna jediná nehnuteľnosť, ktorá je 

postavená  a je v majetku mesta Senica a je postavená z eurofondov. Ak teda my hovoríme, že 

ten majetok je alebo je prebytočný pre mesto Senica, tak nie je, lebo na 7000 metroch 

štvorcových je napríklad kompostáreň. Čiže vy neviete dnes povedať, či budú  nejaké fondy, 

či budú programy, do ktorého sa mesto môže prihlásiť a ktoré môže zúžitkovať. A myslím si, 

že nemá viacej význam o tom rozprávať. Ja len hovorím o tom, že prvý predaj bol 

uskutočnený za sto korún meter štvorcový, 3,31 eur. Dnes sa rozprávame o osemnástich 

eurách. To je rozdiel desiatich - jedenástich rokov. To je rozdiel aj to, na čom mesto Senica 

kde a koľko získalo a koľko stratilo. Stratilo reálne na nehnuteľnostiach, ktoré mohli byť inak 

ohodnotené dnes a stratilo reálne na tom, že tam mohli stáť fabriky, pretože by sme mohli my 

napríklad ako mesto, dať nejaké ponuky, nejaké výhodnejšie veci a ja hovorím len o tom, že 

nezbavujme sa majetku len tak, že poďme to predať a ideme upraviť strechu na zimnom 

štadióne. To je podľa môjho názoru krátkozraké a takto sa postupovať nemá. To je všetko. 

Ďakujem pekne. 

Martin Džačovský, primátor Senice: K tomu by som povedal, ja tu nebudem obhajovať 

predchádzajúce vedenia, ktoré tu boli. Ale v prípade, že by sa nepredávalo, tak si myslím, že 

ten majetok mesta by bol vo výrazne horšom stave, keďže zákon jednoznačne hovorí o tom, 

že kapitálové príjmy musia byť vynaložené na kapitálové výdavky. To je celé, čo k tomu 

poviem. Pani poslankyňa Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Taký môj názor je, že argumenty pána 

Kalmana boli teraz dosť silné, si myslím, že zavážili u viacerých poslancov, ale zasa určite, 

myslím, že vravím aj za ostatných poslancov, že aj argumenty vaše, pán primátor boli takisto 

silné. Vieme, že peniaze potrebujeme na to, aby sme dokázali niečo tuná riešiť v meste. 

Myslím si, že by to bolo treba troška lepšie odkomunikovať si medzi poslancami, určite aj u 

nás na klube a ja by som dala návrh, aby sme odložili obidva tieto body na ďalšie 

zastupiteľstvo. Ďakujem. 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte niekto v diskusii? Ak nie, podávam posledný 

návrh bol návrh na stiahnutie z rokovania bod číslo 12.1 a bod číslo 12.2. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 58: 

MsZ v Senici 

S Ť A H U J E z rokovania návrh: 

I. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako : 

- pozemok  C KN parc. č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda  

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami: 

a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie 

Senica ako pozemok  C KN parc.č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda vo 

výmere 7533 m2 . 

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 279 000  €. 

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur. 

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, 

ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom 

bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže . 

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna 

cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  

návrhu losovaním. 

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k 

nehnuteľnosti podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných 

dní odo dňa úhrady kúpnej ceny. 

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. 

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:  

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu    

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať   

-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na 

doplnenie a vykonanie opravy. 

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              

podmienky súťaže organizačného charakter.       

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ  

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora 

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia 

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia  

 Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb  

a poslanec  MsZ. 

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  

zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia 

po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo. 

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. 



28 

 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako : 

- pozemok  C KN p.č. 34210/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 18721 m2 

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami: 

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie 

Senica  ako  pozemok  C KN  parc. č. 34210/4, druh pozemku  ostatná  plocha  vo  výmere  

18721 m2 . 

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej  340 000 €. 

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 50 000 €, slovom päťdesiattisíc eur. 

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, 

ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom 

bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže . 

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna 

cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  

návrhu losovaním. 

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch 

pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny. 

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný  záujemca  zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. 

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:  

- všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu  

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať   

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na 

doplnenie a vykonanie opravy 

- právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              

podmienky súťaže organizačného charakteru.  

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: 

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ  

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora 

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia 

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia  

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb  

            a poslanec  MsZ. 

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  

zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia 

po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo. 

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 12.3 - Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod programu číslo 12.3 – Návrh na 
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zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senica. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Áno. Na základe tohto 

návrhu navrhujeme zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Senica, ktorou je zasadačka so 

súpisným číslom 3374. Ide o zasadačku ako vedľajšiu budovu okresného úradu alebo ako 

súčasť okresného úradu. Správca ministerstvo vnútra má záujem vybudovať v zasadačke 

klientské centrum a na zámenu nám ponúka areál hasičskej stanice, ktorý mesto dokáže 

využiť pre potreby dobrovoľného hasičského zboru. Pokiaľ ide o hodnotu nehnuteľnosti, tá je 

porovnateľná, vlastne všetko máte uvedené v dôvodovej správe. Hodnota areálu hasičskej 

stanice je 205.000,00 eur a hodnota zasadačky vrátane pozemku pod ňou je 208.000,00 eur. 

Martin Džačovský, primátor Senice: K tomuto, kým sa niekto prihlási, poviem, že boli sme 

na rokovaní, čo sa týka tejto zámeny s tým, že pôvodne sa mal zamieňať celý okresný úrad. 

Taký išiel návrh z ministerstva a tam by bola strata pre mesto Senica na majetku zhruba 

640.000,00 eur. Som rád, že v podstate dokázali sme sa dohodnúť na tom, že sa vykoná len 

čiastočná zámena a to je zasadačka a ostatné budovy nám ostávajú. Má niekto záujem o 

diskusiu? Ak nie, dávam návrh na hlasovanie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senica podľa predloženého návrhu. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 59: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

zámenu nehnuteľností v kat. území Senica: 

stavba so súpisným číslom 489 – dom (hasičská stanica, ktorej súčasťou sú  aj garáže a veža), 

postavený na parcele č. 3274, stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavený na parcele 

č.3275/5 a pozemok  CKN parc.č. 3275/5 vo výmere 275 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, IČO 00 151 866,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

za nehnuteľnosti v kat. území  Senica:  

stavba so súpisným číslom 3374 - zasadačka,  postavená na parcele č. 698/3 a pozemok  CKN 

parc. č. 698/3 vo výmere 425 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo vlastníctve 

mesta Senica, IČO 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  

bez povinnosti  doplatenia  rozdielu v hodnote  zamieňaných nehnuteľností. 

 

b/ s c h v a ľ u j e 

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje k 

účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých nehnuteľností. Mesto Senica získa  

nehnuteľnosti, vhodné pre potreby a činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorého je   

zriaďovateľom a Slovenská republika získa nehnuteľnosti, vhodné pre vytvorenie  klientskeho 

centra ako súčasti okresného úradu. Hodnota vzájomne zamieňaného nehnuteľného majetku 

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

Bod č. 12.4 -  Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie medzi 

mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 12/4 – Návrh na bezodplatný 

prevod vlastníctva projektovej dokumentácie medzi mestom Senica a Trnavským 
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samosprávnym krajom. Poprosím o vyjadrenie pána poslanca Čonku ohľadom komisie 

výstavby. 

Martin Čonka, poslanec: Stavebná komisia odporúča. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, rád by som vedel, v akom stave je projekt tej 

rekonštrukcie cesty Sotina – Kunov. Si poslanec za vyšší územný celok, máme tu dokonca 

dvoch podpredsedov vyššieho územného celku. Páni, máme nejaké informácie, ktoré by nás 

mohli priblížiť k nejakej novej informácii? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Neviem, či má záujem sa vyjadriť podžupan Sova 

alebo pán Kalman. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: My, pokiaľ sme sa 

dotazovali, naša dokumentácia bola schopná aktualizácie a práve na základe toho bolo 

dohodnuté, že bude jednoduchšie riešenie tento bezodplatný prevod na Trnavský 

samosprávny kraj, ktorý má záujem opraviť uvedenú cestu, čo bude z hľadiska jej financií 

omnoho menej náročnejšie. Pre mesto už tá dokumentácia nemá využiteľný potenciál. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Sova? 

Peter Hutta, poslanec: Tak zatiaľ nič. Áno?  Lebo nepamätám sa, že by nám vyšší územný 

celok bezodplatne prevádzal nejaký majetok do nášho portfólia mestského. Keďže tie 

projektové dokumentácie spolu boli vypracované v hodnote 85.000,00 eur i keď vieme, že je 

potrebné tú cestu opraviť, minimálne tú cestu. Vieme aj to, že tá prepojka sa ťažko bude 

realizovať. Takže ja by som dal návrh možno nejaký taký, že by sme zaviazali vyšší územný 

celok, nech sa vyjadrí, nech deklaruje nejakým dátumom ukončenie tej rekonštrukcie cesty 

2/500 Sotina – Kunov. Ak ten záväzok nedá, tak žiadajme o to, aby nám tú dokumentáciu 

zaplatili. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bol prihlásený pán poslanec Sova a potom sa 

vyjadrím. 

Roman Sova, poslanec: Takže v skratke. Na tento rok v rozpočte je vyčlenených z rozpočtu 

VÚC-ky 500.000,00 eur. Je to suma, ktorá je taká, nazval by som ju, štartovacia. Vieme, že sú 

tam dosť veľké problémy a tie problémy sa ťahajú strašne dlho s vlastníkmi tých jednotlivých 

pozemkov pod tou cestou. To je prvá vec. Na základe týchto ťahaníc tam skončili už všetky 

povolenia, ktoré tam boli vydané na túto akciu. Ako sme sa bavili aj s pánom primátorom, my 

by sme boli veľmi radi, ako Seničania, aby sa začalo s rekonštrukciou tej cesty a plánovali 

sme to, alebo navrhujeme to spraviť tak, že by sa začalo od Senice s tým, že sa tam spraví už 

aj nejaká odbočka na tú časť, kde sa teraz stavia časť Mlyny. Takže na tú časť, aby sa tam 

spravila už odbočka, ktorá by bola nachystaná na prípadné spojenie s cestou Senica – Kunov. 

Lenže vec je taká, že pokiaľ by sme to išli riešiť takýmto spôsobom a ja som za takéto 

riešenie, aby sa to spravilo poriadne, tak tých 500.000,00 eur samozrejme je málo. Podstatné v 

tom je, že by sa vôbec začalo, tým pádom je tam ďalšia šanca, aby sa aj v budúcom roku 

vyčlenili nejaké prostriedky z rozpočtu VÚC-ky, keď už to budeme mať načaté, ťažko VÚC-

ka dá nejaký termín dokončenia celej tej rekonštrukcie len na základe toho, že sú tam 

vlastníci, s ktorými treba podpísať zmluvy o budúcej zmluve a všetky tie náležitosti, ktoré 

vlastne padli tým pádom, že končilo aj to územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Takže ja 

budem rád, keď tento rok ozaj aspoň sa začne s tou rekonštrukciou, lebo tá cesta je už v 

takom kritickom stave, že ja už sa čudujem, že to policajti nezavreli teraz momentálne, v 

akom je to stave. Neviem, pokiaľ by chcel pán primátor doplniť niečo. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Jedná sa o dva projekty. Jeden projekt je 

Senica – Kunov, čo je pôvodná cesta a potom je tam spojnica, ktorá bola odbočka na Mlyny, 

ďalej na Prietrž, kde by tam bola kruhová križovatka. To sú dve trasy. S tým, že hlavne 

Senica – Kunov, mesto Senica má projektovú dokumentáciu, avšak nemôže túto projektovú 

dokumentáciu použiť, pretože túto cestu má v kompetencii Trnavský samosprávny kraj a bolo 
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by porušením aj rozpočtových pravidiel, aby my sme investovali do kompetencií, ktoré má 

Trnavský samosprávny kraj. To znamená, pre nás je tá projektová dokumentácia kompletne 

nepoužiteľná a buď si ju necháme, poviem to, v šuplíku alebo ju len odpíšeme alebo ju 

môžeme poskytnúť Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý sa od nej môže odraziť. Aj tak 

si musí vytvoriť novú dokumentáciu, pretože v pôvodnom prvých tých 500.000,00 eur bola 

výmena asfaltu medzi Senicou a Kunovom a bolo by to až po tú križovatku. Avšak na základe 

rokovania, ktoré bolo na mestskom úrade u nás na treťom poschodí 08.02., kde sa zúčastnili aj 

zástupcovia Trnavského samosprávneho, aj správy údržby ciest a ostatní, tak prišlo sa k 

záveru, že výmena asfaltu by bola nedostatočná, respektíve behom piatich až siedmich rokov 

by sme boli vo veľmi podobnom stave a preto máme záujem poskytnúť dokumentáciu, ktorú 

v minulosti mesto Senica vytvorilo a zaplatilo, pretože sú tam vytvorené oporné múry, 

rozšírenie ciest a všetky ostatné náležitosti tak, aby tá cesta bola bezpečnejšia a pohodlnejšia. 

Ale samozrejme, k tomu je potrebné drobné výkupy pozemkov a z minulosti bolo známe, že 

sčasti zo Senice boli neproblémoví vlastníci a práve v časti Kunov sú niektorí občania, ktorí 

apriori odmietajú predať pozemky a jedná sa možno o päťdesiat, o osemdesiat metrov 

štvorcových a tu pôjde proces pravdepodobne vyvlastnenia. Ale tento proces taktiež má svoje 

lehoty a keďže sú rozpočtované finančné prostriedky na Trnavskom samosprávnom kraji vo 

výške 500.000,00 eur, tak máme záujem, aby boli aj využité, aby nebolo, že nie je možné ich 

teda na tejto ceste využiť, tak preto je tento ústretový krok. Druhá časť je spojnica medzi 

Mlynami a Agrostavom alebo križovatkou na Prietrž, tak tu už je platné stavebné povolenie a 

stavba začala. Začal ju Trnavský samosprávny kraj, nezačali sme ju my ako mesto Senica. To 

znamená, pre nás opätovne táto projektová dokumentácia je nepoužiteľná a nemá pre nás 

význam. Môžeme si ju nechať, ale reálne my tam túto cestu tým, že začala stavba a 

stavebníkom je Trnavský samosprávny kraj, by mal realizovať len a výhradne Trnavský 

samosprávny kraj. Takže ide o veci, ktoré sú pre nás nevyužiteľné. Pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, hovoríš úplne zrozumiteľne a logicky, každému to je 

jasné, každému záleží na tom, aby tá cesta už spĺňala nejaké kritériá normálnej cesty, pretože 

tam sú autá, myslím si, každé tri týždne tam je niekto vyvalený medzi tým agátom, tam 

chodia. Spomínal si tú cestu 3/05/117 tam si myslím, že tam to je úplne pasé, aj keď začala, 

ako si povedal, nejakým symbolickým výkopom alebo poklepaním nejakého kameňa. Nám 

musí ísť samozrejme o tú cestu Sotina – Kunov, aby bola nejakým spôsobom daná do 

prevádzkyschopného stavu. Rozumiem tomu, že VÚC-ka sa snaží v súčasnej dobe. Ešte keď 

tu bol pán Fordinal, tak vlastne tie pozemky boli v podstate už vysporiadané okrem toho 

jedného pána, ktorý tam robil tie problémy. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Zmluvy o budúcich 

zmluvách sme riešili. 

Peter Hutta, poslanec: Takže už to bolo v podstate nachystané, len asi nejakým liknavým 

prístupom vyššieho územného celku sa nič dlhé roky nedialo. Dúfam, že teraz, keď sedíte na 

obidvoch stoličkách aj v meste aj na vyššom územnom celku, že niečo sa začne diať. Tak som 

len navrhoval tú možnosť, že tá VÚC-ka, či by nám niečo nejakou takou peknou zámenou 

nedokázala poskytnúť. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Myslím si, že ide o spoločný verejný záujem. Pre nich 

je tá dokumentácia taktiež len, by som to nazval, inšpiráciou, keďže budú tvoriť novú 

dokumentáciu, pretože tá dokumentácia má zhruba osem až desať rokov a tým pádom aj 

normy sa menili, takže pre nich to nie je to, čo iba budú využívať, oni aj tak budú objednávať 

novú. To znamená, je to len o tom, aby dokázali použiť túto dokumentáciu ako podklad pre 

projektanta. Ale neviem, že či bude tam tá ochota, keďže samozrejme, aj rozpočet je 

schválený a vo výhľade samozrejme Trnavského samosprávneho kraja, musím povedať, že 

nie je tá spojnica medzi IBV Juh a tou kruhovou križovatkou na Prietrž, ale zamerajme sa teda 

na to, čo dokážeme riešiť a to je tá časť Senica – Kunov. Ale tak, aby nám vydržala, že pokiaľ 
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sa opraví, tak nám vydrží ďalších 20-30 rokov, pretože tam budú tie oporné múry, keďže v 

niektorých častiach ten svah sa zosúva. 

Peter Hutta, poslanec: Nemám žiaden pozmeňujúci návrh. 

Martin Džačovský, primátor Senice: V poriadku. Takže ešte má niekto záujem o diskusiu? 

Tak, keďže stanovisko komisie sme mali, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje bezodplatný prevod podľa predloženého návrhu. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 60: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia cesty II/500 

Sotina – Kunov“, vypracovanej spoločnosťou  R-project Invest s.r.o., Znievska 16, 851 06 

Bratislava a bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby “Prepojenie 

ciest II/500 a III/05117“, vypracovanej Ing. arch. Branislavom Hnátom, Architektonické 

štúdio H+R,  Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava Trnavskému samosprávnemu kraju, IČO 

37 836 901, Starohájska 10, 917 01 Trnava, ktorý je  vlastníkom cesty II/500 

 

b/ s c h v a ľ u j e 

prevod uvedeného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:   

Prevod dokumentácie do vlastníctva  Trnavského samosprávneho kraja je výrazom spolupráce 

medzi mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom v procese plánovanej 

rekonštrukcie cesty II/500 v časti Sotina - Kunov resp. realizácie prepojenia ciest II/500 

a III/05117. Projektovú dokumentáciu dokáže Trnavský samosprávny kraj využiť ako 

stavebník oboch stavieb po zabezpečení jej aktualizácie, čo je z hľadiska časového 

i finančného vhodnejšie riešenie ako zabezpečovanie novej projektovej dokumentácie.  

Pre mesto uvedený majetok  nemá využiteľný potenciál a  je prebytočný . 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 12.5 – Návrh na odkúpenie  ideálneho podielu  1/3 ( slovom jedna tretina)   na  

pozemku   EKN parc. č. 285/3 vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada v kat. území 

Senica od vlastníka :  Anna Provazníková, bytom Priemyselná 286/10, 905 01 Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 12.5 – Návrh na odkúpenie podielu na pozemku 

EKN parcela číslo 285/3, katastrálne územie Senica. Poprosím pani doktorku Olejárovú. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Tento materiál nadväzuje na 

nadobudnutie hasičskej stanice mestom Senica, čiže na tú zámenu, ktorú ste odhlasovali. Je to 

jediný pozemok, ktorý nevlastní mesto v areáli, je pod budovou hasičskej stanice, takže mesto 

má záujem ho odkúpiť a vysporiadať celý areál. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Nie. Návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odkúpenie ideálneho podielu  1/3 podľa 

predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 61: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 
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odkúpenie  ideálneho podielu  1/3 ( slovom jedna tretina)   na  pozemku   EKN parc. č. 285/3 

vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada v kat. území Senica od vlastníka :  Anna 

Provazníková, bytom Priemyselná 286/10, 905 01 Senica    

za cenu 30 €/m2 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   
 

Bod č. 12.6 – Návrh na odkúpenie ideálneho podielu 1/3 (slovom jedna tretina)  na  

pozemku EKN parc. č. 285/3 vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada  v kat. území 

Senica od neznámeho vlastníka: Anna Cablková (SPF), zastúpená správcom Slovenským  

pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdkova  36, 817 15 Bratislava za cenu stanovenú 

Slovenským  pozemkovým fondom. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 12.6, čo je veľmi obdobný 

prípad, poprosím o vysvetlenie. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Je to vlastne to isté, áno.  

S tým rozdielom, že tu je odkúpenie podielu od neznámej vlastníčky, ktorú zastupuje 

Slovenský pozemkový fond, takže tu rokujeme so Slovenským pozemkovým fondom. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Len pre informáciu. Komisia pre výstavbu a územné 

plánovanie a dopravu odporúča schváliť daný odkup. Má niekto záujem o diskusiu? Dávam 

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odkúpenie ideálneho podielu 

1/3 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 62: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odkúpenie ideálneho podielu 1/3 (slovom jedna tretina)  na  pozemku EKN parc. č. 285/3 vo 

výmere 461 m2, druh pozemku záhrada  v kat. území Senica od neznámeho vlastníka:  

Anna Cablková (SPF), zastúpená správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 

17 335 345, Búdkova  36, 817 15 Bratislava za cenu stanovenú Slovenským  pozemkovým 

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

Bod č. 12.7 – Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc.č. 3275/1 vo výmere 1069 m2, 

druh pozemku ostatná  plocha v kat. území  Senica,  ktorá je vyznačená na geometrickom 

pláne č. 22/2013 ako nový 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 12.7 – Návrh na prenájom 

pozemku CKN parcela 3275/1 v katastrálnom území  Senica. Poprosím o vyjadrenie pána 

poslanca Čonku ohľadom komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. 

Martin Čonka, poslanec: Stavebná komisia tento návrh odporúča na schválenie. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, podávam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje prenájom časti pozemku podľa 

predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 63: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom časti pozemku CKN parc.č. 3275/1 vo výmere 1069 m2, druh pozemku ostatná  

plocha v kat. území  Senica,  ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 22/2013 ako nový  

pozemok C KN p.č. 3275/12 vo výmere 375 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území 

Senica spoločnosti: BBK AGRO, s.r.o. v konkurze, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, 
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IČO: 44 095 066 za účelom zabezpečenia prístupovej cesty  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľa na dobu neurčitú  s trojmesačnou výpovednou lehotou  za cenu: 

a/ 1,50  €/m2/rok 

 

b/ s c h v a ľ u j e 

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské 

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku tvorí 

prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a mesto Senica pozemok na 

plnenie svojich úloh aktuálne nepotrebuje. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   
 

Bod č. 12.8 – Návrh na zverenie majetku:  „Rekonštrukcia strechy nad jedálňou ZŠsMŠ, J. 

Mudrocha 1343/19“ a „Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 

1343/19“ v celkovej hodnote  41.654,71 € do správy subjektu:  Základná škola s materskou 

školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 12/8 – Návrh na zverenie 

majetku do správy Základnej školy s materskou školou. Pani doktorka? 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Ide o zverenie majetku, ide o 

stavbu rekonštrukcia strechy nad jedálňou Základnej školy a materskej školy na J. Mudrocha, 

čiže vlastne IV. základná škola a rovnako takisto rekonštrukcia strechy nad telocvičňou. 

Celková hodnota stavby je 41.654,71 eur. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, podávam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zverenie majetku podľa 

predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 64: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku:  „Rekonštrukcia strechy nad jedálňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19“ a 

„Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19“ v celkovej hodnote  

41.654,71 € do správy subjektu:  Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19,  

905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 12.9 – Návrh na zverenie majetku:  „Rekonštrukcia a modernizácia – Materská 

škola Senica, elokovaná trieda J. Kráľa 729 – zateplenie jestvujúcej strechy a fasády“ v 

celkovej hodnote  177 831,21 € do správy subjektu:  Materská škola  L. Novomeského 

1209/2,  905 01 Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 12/9 – Návrh na zverenie majetku do správy 

Materská škola L. Novomeského, Senica. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Ide tam o zateplenie strechy a 

fasády na budove elokovanej triedy na Janka Kráľa. Hodnota stavby je 177.831,21 eur. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec Sova. 

Roman Sova, poslanec: Ja som chcel na začiatku týchto bodov, ktoré sa týkajú dispozícií s 

majetkom, povedať, že sme mali stretnutie 06.03. kde sme prebrali všetky tieto dispozície a 

mojou povinnosťou je sa teda vyjadriť aj k tým bodom na základe tých výsledkov, ktoré boli 

v komisii. Prijali sme jedenásť uznesení a naša komisia bola za vo všetkých bodoch. 
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Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ešte niekto má záujem o diskusiu? Ak nie, 

dávam návrh uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zverenie majetku podľa 

predloženého návrhu.  

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 65: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku:  „Rekonštrukcia a modernizácia – Materská škola Senica, elokovaná trieda 

J. Kráľa 729 – zateplenie jestvujúcej strechy a fasády“ v celkovej hodnote  177 831,21 € do 

správy subjektu:  Materská škola  L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   
 

Bod č. 13 -  Návrh na zrušenie Zásad na poskytovanie dotácie mesta Senica na výstavbu 

technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu bytov a rodinných domov 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 13 – Návrh na zrušenie Zásad na 

poskytovanie dotácie mesta Senica na výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej 

výstavbu bytov a rodinných domov. V minulosti boli určené zásady, kedy sa podporovala 

určitá technická vybavenosť, aby sa podporila výstavba tých bytov a rodinných domov, avšak 

dlhodobo mesto Senica, keď preberá nehnuteľnosti, tak ich preberá bezodplatne, preto tieto 

zásady v tejto situácii a v tomto čase nemajú význam, preto sme predložili návrh na ich 

zrušenie. Má niekto záujem o diskusiu? Nie je záujem. Návrh na uznesenie predkladám. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici ruší Zásady na poskytovanie dotácie mesta Senica  na 

výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu bytov a rodinných domov. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, zásady sme zrušili. 

Uznesenie č. 66: 

MsZ v Senici 

r u š í 

Zásady na poskytovanie dotácie mesta Senica  na výstavbu technickej vybavenosti 

podmieňujúcej výstavbu bytov a rodinných domov. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 14 - Dodatok č. 4 Štatútu mesta Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu číslo 14 – Dodatok číslo 4 

Štatútu mesta Senica. Má niekto záujem o diskusiu? Pán zástupca. 

Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Ja len na vysvetlenie, lebo štatút sme tu mali aj 

minule. Nebola zvolená redakčná rada na minulom zasadnutí, nemali sme to ani na stoloch, 

bolo to aj z toho dôvodu, že nemali sme sa o čo oprieť, lebo v štatúte ani nikde nebola 

zmienka ani o Našej Senici, tým pádom ani o redakčnej rade Naša Senica. Tak pani 

prednostka vypracovala doplnenie štatútu, aby sme sa potom mohli o niečo oprieť pri voľbe 

tej redakčnej rady. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má záujem ešte niekto o diskusiu? Nie. Dávam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok číslo 4 Štatútu mesta Senica. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Zmenu sme schválili. 

Uznesenie č. 67: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 
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dodatok č. 4 Štatútu mesta Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    
 

Bod č. 15.1 – Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n. o. 

schválených na základe uznesenia MsZ č. 1/2015/27/b/5 zo dňa 19.02.2015 a Návrh na 

voľbu členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n. o. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu 15.1 - Návrh na odvolanie členov 

Dozornej rady Poliklinika Senica, neziskovej organizácie a návrh na voľbu členov Dozornej 

rady Polikliniky Senica, neziskovej organizácie. V tomto prípade musíme najprv odvolávať, 

keďže v štatúte Polikliniky Senica, neziskovej organizácie je funkčné obdobie členov 

Dozornej rady 5 rokov a nezaniklo im ako funkčné obdobie poslancov. Má niekto záujem o 

diskusiu? Predkladám návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici odvoláva členov 

Dozornej rady Poliklinika Senica, nezisková organizácia schválených na základe uznesenia 

mestského zastupiteľstva číslo 1/2015/27/b/5 zo dňa 19.02.2015. a zároveň schvaľuje členov 

Dozornej rady Polikliniky Senica neziskovej organizácie podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 68: 

MsZ v Senici 

a/ o d v o l á v a 

členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n. o. schválených na základe uznesenia MsZ č. 

1/2015/27/b/5 zo dňa 19.02.2015 

b/ s c h v a ľ u j e 

členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n. o. podľa predloženého návrhu: Mgr. Petra 

Morávková, Ing. Ľubica Vyletelová, RNDr. Ľubica Krištofová 

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

Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím o stanovisko návrhovú komisiu. 

Peter Hutta, poslanec: Potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom druhom 

riadnom zasadnutí konanom 21.3.2019 zvolilo počtom hlasov 25 z 25 prítomných poslancov 

mestského zastupiteľstva nových členov Dozornej rady Polikliniky Senica podľa 

predloženého návrhu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. 
 

Bod č. 15.2 – Návrh na odvolanie členov Redakčnej rady Naša Senica schválených na 

základe uznesenia MsZ č. 1/2015/25/a/12 zo dňa 19.02.2015 a návrh na voľbu členov 

Redakčnej rady Naša Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 15.2 - Návrh na odvolanie a voľbu nových členov 

Redakčnej rady Naša Senica. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici odvoláva členov Redakčnej rady Naša Senica 

schválených na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 1/2015/25/a/12 zo dňa 

19.02.2015. Po B, volí členov Redakčnej rady Naša Senica podľa predloženého návrhu. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 69: 

MsZ v Senici 

a/ o d v o l á v a 

členov Redakčnej rady Naša Senica schválených na základe uznesenia MsZ č. 1/2015/25/a/12 

zo dňa 19.02.2015. 
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b/ v o l í 

členov Redakčnej rady Naša Senica podľa predloženého návrhu: Mgr. Viera Barošková, JUDr. 

Katarína Vrlová, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Anna Maximová, Štefan Orth, Ján Peter, Mgr. 

Katarína Soukupová, Ivan Tobiáš, Marek Grimm, RNDr. Ľubica Krištofová 

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

Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím o stanovisko mandátovú komisiu. 

Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje zvolenie počtom hlasov 25 z 25 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva členov Redakčnej rady Naša Senica podľa 

predloženého návrhu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. 
 

Bod č. 16 - Organizačno – technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 

2019 po línii MsÚ v Senici 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo 16 - Organizačno – technické zabezpečenie 

volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 po línii Mestského úradu v Senici. Má niekto 

záujem o diskusiu? Ak nie, podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici 

berie na vedomie Organizačno – technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v 

roku 2019 po línii Mestského úradu v Senici. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 70: 

MsZ v Senici 

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

Organizačno – technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 po línii 

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

Bod č. 17 - Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia príjmov rozpočtu mesta 

za dočasné parkovanie vozidiel v r. 2018. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 17 - Správa hlavnej kontrolórky o 

výsledku kontroly plnenia príjmov rozpočtu mesta za dočasné parkovanie vozidiel v roku 

2018. Má niekto záujem o diskusiu? Nie je záujem. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly 

plnenia príjmov rozpočtu mesta za dočasné parkovanie vozidiel v roku 2018. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 71: 

MsZ v Senici 

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

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia príjmov rozpočtu mesta za dočasné 

parkovanie vozidiel v r.2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:25    za:24     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25     
 

Bod č. 18 – Rôzne 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu číslo 18 – Rôzne. V tomto bode 

nemáme materiál. 
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Bod č. 19 – Interpelácie 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prejdeme do bodu číslo 19 – Interpelácie. Písomne 

nemáme doteraz dodanú žiadnu interpeláciu. Má niekto záujem o ústnu interpeláciu? Pán 

poslanec Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som dostal písomnú odpoveď 

na interpeláciu, ktorú som dával na minulom zastupiteľstve, to bol zase výpadok osvetlenia v 

celej tej našej štvrti, ale znovu sa to zopakovalo asi pred dvomi týždňami. Ja len upozorňujem 

na to, že odpoveď som dostal, že boli nejaké rozpory dané do vzdušného vedenia, aby sa to 

neopakovalo. Zjavne to nie je účinné. Dve noci po sebe sme boli bez verejného osvetlenia a je 

to ako dosť ťažká situácia. Býva tam veľa seniorov. Poprosím vás, pozrite sa na to a nech je 

čo najskoršie náprava. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Poprípade interpeláciu treba doplniť do 

troch dní, ale toto sme riešili v utorok aj s vedúcim oddelenia, pretože tých výpadkov je v 

tomto období trošku viacej, tak aby sme dokázali toto riešiť a zabezpečiť plynulosť. Faktická 

pani poslankyňa Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: K tomuto som sa chcela aj ja pridať, pretože aj u nás na 

Športovej ulici v Čáčove sú výpadky, ale keďže to riešite, tak ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pani poslankyňa Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Mňa len napadlo, čo som svedkom teraz posledných dní, 

neustále sa prehadzuje ten stojan na námestí na bicykle, ktorý je darom klastra cestovného 

ruchu. Väčšinou to tam ľudia zdvíhajú a je to tam nebezpečné. Ja neviem, či to treba ukotviť 

alebo odstrániť, ak je to teda také labilné. Tie staré stojany, ktoré nie sú moc dôstojné na to 

zrekonštruované námestie, tak tie sú tam, bohužiaľ, v poriadku, tie tam nerobia šarapatu, ale 

tento sa tam neustále prehadzuje, keď trošku zafúkne.  

Martin Džačovský, primátor Senice: Zabezpečíme nápravu, aby sme to ukotvili. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: A ešte jednu poznámku mám. Ľudia sa pýtajú z rodinných 

domov. Ja viem, že sa rozdávali tie žlté sáčky, čo je na separovaný odpad, že či to bude k 

dispozícii niekde aj na meste? Lebo to roznášajú tí pracovníci technických služieb v 

dopoludňajších hodinách na protipodpis a väčšinou tí, čo pracujeme, tak nie sme doma. A 

zase aby niekto utekal kvôli sáčkom domov, že či by to nemohlo byť trebárs, ja neviem, tu na 

vrátnici na mestskom úrade alebo niečo také ako aspoň. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ono to tu reálne aj je. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Áno? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ono to tu aj funguje. Tejto službe sa musíme viacej 

venovať, aby sme to spropagovali, že nemusia utekať na technické služby, ale máme to tu k 

dispozícii aj u nás. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: No, dať nejaký oznam, lebo sa na to pýtali, tak nech sa to 

nejako tak spropaguje. 

Martin Džačovský, primátor Senice: To sme už zabezpečili. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. Pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Ja chcem len povedať, že náš mestský výbor číslo 4 zasadal takisto v 

zložení poslancov pán Planka, pani Krištofová, ja. Prebrali sme tam veľmi veľa návrhov, 

pripomienok, žiadostí, odovzdal som pánovi zástupcovi aj s fotodokumentáciou. 

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

Ľubica Krištofová, poslankyňa: Chcela by som sa spýtať, či už bola urobená pasportizácia 

ubytovní v Senici s jedným cieľom a síce, ako majú poriešené odpady, pretože viem, že pri 

niektorých tých ubytovniach napríklad netriedia odpad a ostatní ľudia musia triediť a 

kapacitne ani nestačia tieto odpadové nádoby, čo majú objednané. Že či sa to plánuje nejako 

riešiť. 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Viem, že momentálne riešili zmeny užívania stavieb, 

ktorej súčasťou je aj odpadové hospodárstvo. Majú k tomu aj vytvorené podmienky, ale je to 

na ľuďoch a na tej osvete, aby triedilo viacej, keďže v zmysle zákona potom, pokiaľ budeme 

dávať ten komunálny odpad do depónie, tak bude to vyššia a vyššia suma, čo sa nám prejaví 

aj na poplatkoch, takže ideme a riešime a pripravujeme osvetu k tomu, aby čím ďalej viacej 

ľudia separovali, ale samozrejme, je to problém aj tých externých pracovníkov, na ktoré sa 

tiež budeme snažiť túto propagáciu zamerať. Poprosím pani poslankyňu Štítnu. 

Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som chcela tiež za mestský výbor 7, keďže sme mali 

zasadnutie a vyplynulo tam množstvo rôznych problémov, takisto sme odovzdali zápisnicu 

pánovi zástupcovi a boli by sme radi, keby sa tieto veci dostali do konania. Ja len v rýchlosti 

zhrniem také najpálčivejšie. Ide tam o to zachovanie bezpečnosti napríklad pri tých 

priechodoch pri II. základnej škole. Bol tam návrh, aby sa tie spomaľovače z hľadiska väčšej 

bezpečnosti, či by sa nedali ešte aj podsvietiť. Ďalšia vec bola orezávanie stromov na 

cintoríne, ktoré sú veľmi nebezpečné a padajú. Vieme, že teraz bolo dosť také nepríjemné 

počasie veterné a je tam pohyb ľudí. Takže na toto sme upozorňovali. Ďalej sme sa dotazovali 

aj na stav rekonštrukcie ihrísk. Konkrétne nás zaujímalo ihrisko vo vnútrobloku pri súkromnej 

škole tam na Hollého ulici a takisto ďalšie problémy, ktoré v zápisnici sú. Takže boli by sme 

radi, keby sa tieto veci dostali tiež, aby sme dostali odpovede na ne, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Sú v riešení. Len poviem, že tým, že nám začína 

vegetačné obdobie, tak cintorín už sa riešil, tak verím, že už to je zabezpečené tak, aby 

neprišlo k nejakému úrazu. Ešte nasleduje pani poslankyňa Drinková. 

Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Tak, prosím vás, ja som veľmi rada, že dneska 

prešiel ten návrh zámeny tej budovy, ale je mi veľmi ľúto, že sme za to bojovali celé minulé 

volebné obdobie a došlo k tomu až teraz, pretože teraz je tá budova už v dezolátnom stave a 

bude vyžadovať veľkú investíciu. Keby sme tam išli hneď, tak mohlo tam byť oveľa menej 

investícií a chcem sa opýtať, že čo bola tá dotácia tých 30.000,00 eur na tú kúpu, že či sa dá 

použiť na tú rekonštrukciu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Boli sme v rámci sekcie nehnuteľného majetku 

ministerstva vnútra, kde sme dohadovali najmä tú zámenu. Následne cez druhú sekciu 

budeme riešiť zmenu projektu, aby sme mohli použiť dotáciu 30.000,00 eur, ktorá bola určená 

na kúpu, na túto rekonštrukciu s tým, že momentálne podľa informácií, ktoré majú zverejnené 

v materiáloch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tak pripravujú aj ďalšie dotácie na 

rekonštrukcie hasičských zbrojníc dobrovoľných hasičských zborov, takže budeme sa určite 

aj o tieto zaujímať, aby sme dokázali získať tie finančné prostriedky z externých zdrojov. 

Popritom ešte plánujú aj zabezpečiť lepšie vybavenie dobrovoľných hasičských zborov, takže 

aj o tieto veci budeme mať záujem, aby sme dokázali maximum dotiahnuť do Senice, aby v 

prípade potreby sme mali čo najlepšie vybavenie. Ešte má niekto záujem?  
 

Bod č. 20 – Diskusia 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ak nie, tak prechádzame do bodu 20 – Diskusia. Má 

niekto záujem ešte sa prihlásiť? Takže pokiaľ v rámci Diskusie nemáme. 
 

Bod č. 21 – Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici 

Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ešte prechádzame do bodu 21 – Uznesenia prijaté 

na 2. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poprosím návrhovú komisiu. 

Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské 

zastupiteľstvo v Senici na svojom 2. riadnom zasadnutí konanom dnes 21. marca 2019 prijalo 

uznesenia číslo 40 až 71. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem vám všetkým za účasť na dnešnom 

mestskom zastupiteľstve a pozývam vás ešte hore do zasadačky mestskej rady. 
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