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Zápisnica 

napísaná na 3. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Senici, konanom  

dňa 2. mája 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. 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. 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; Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP; 

Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ; Peter Horváth, Jaroslav Kaščák, riaditeľ TS Senica, a. s.; 

Mgr. František Harnúšek, riaditeľ MsKS; Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o.; 

PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana Chábelová, RNDr. Anna Parízková– riaditelia ZŠ 

Senica; Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ; Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ; Mgr. Eva 

Volková, riaditeľka, Poliklinika Senica, n. o.; Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS; 

PaedDr. Rastislav Púdelka 

 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Milan Dieneš,; 

Mgr. Vladimír Šváček, Mgr. art. Martin Dudáš, RNDr. Ľubomír Parízek, Ing. Ján Kovár, 

riaditeľ ÚPSVaR, Senica, Ing. Vladimír Kocourek, prednosta OÚ Senica 

 

M é d i á: 

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

Vladimír Miček, TASR 

 

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: Dobrý deň z organizačných dôvodov budeme začínať 

15:30, tak vás poprosím ešte o strpenie. Ďakujem.  

Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, otváram 3. riadne 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Menovite na 

dnešnom zasadnutí vítam riaditeľov organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, občanov, verejnosť a médiá. 

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

väčšina. Zasadanie mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné a preto otváram jeho 

rokovanie. Ospravedlnení sú poslankyňa Búzková a poslanec Štvrtecký. Zápisnica z 

predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu poslancom. Za 

overovateľov zápisnice určujem poslankyňu Chudú a Krištofovú. Za zapisovateľku zápisnice 
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určujem pani Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, 

Katarína Vrlová, Filip Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. 

Kým pôjdeme odsúhlasiť dnešný program zasadnutia chcem vám povedať, že na stole ste si 

našli návrhy a to návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica, 

projekt modernizácie a rozšírenie kamerového systému a informáciu o zápise žiakov do 

prvého ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020. Všetko vám bolo zaslané aj  

e-mailom, tak verím, že sme oboznámení. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie 3. riadneho 

mestského zastupiteľstva rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. Predkladám návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje program 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Senici konaného dňa 2. mája 2019. Prosím o hlasovanie. 

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

pokračovať. 

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

2.     Voľba návrhovej komisie 

3.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 2. mája 2019 a riešení pripomienok. 

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

        č. 23/2018/703 

4.1   Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa 21.03.2019 

4.2   Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR dňa 11.04.2019 

5.     Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2019 

6.1   Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –   

        predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere 

6.2   Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta 

7.     Inventarizácia majetku k 31.12.2018 

8.     Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta 

9.     Dispozície s majetkom mesta  

10.   Dodatok VZN č. 59 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na      

        trhových miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy 

11.   Schvaľovanie žiadostí  o dotáciu z Fondu PRO Senica 

12.   Plat primátora na rok 2019, Hlavného kontrolóra na rok 2019  

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

        redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú     

        vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.  

14.   Správa HK o výsledku kontroly vymáhania nájomného za nájom bytov  v bytových    

        domoch vo vlastníctve mesta Senica  

15.   Informácia o aplikácii zákona č. NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov 

        protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v podmienkach   

        mesta Senica 

16.   Rôzne  

17.   Interpelácie 

18.   Diskusia 

19.   Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ 

20.   Záver 

Uznesenie č. 72: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 3. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 2. mája 2019.  
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
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Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie 

 

Martin Džačovský, primátor Senice:  Bod 2 - Voľba návrhovej komisie. Predkladám návrh 

na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v zložení poslankyňa Štítna, poslanec Miča a 

poslanec Šúrek. Má niekto pripomienku alebo pozmeňujúci návrh? Ak nie, poprosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrhovú komisiu v zložení 

poslankyňa Štítna, poslanec Miča a poslanec Šúrek. 

Uznesenie č. 73: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. Marta Štítna, Ľubomír Miča, Bc. Michal Šúrek 

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         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: Bod 3.1 - Správa o plnení uznesení s termínom plnenia 

do 2. mája 2019 a riešení pripomienok. Žiadam pani prednostku o ústne prednesenie správy. 

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

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

prijatým na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve konanom dňa 06.12.2018 všetci poslanci 

a primátor mesta zobrali na vedomie trvalú úlohu plniť si povinnosti a obmedzenia 

vyplývajúce z ústavného zákonu číslo 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a zároveň ste boli poučení o povinnosti odovzdať Komisii na 

ochranu verejného záujmu oznámenia o výkone verejnej funkcie. Prvý termín, ktorý tu bol, 

bolo pre novozvolených poslancov do tridsať dní od ujatia sa funkcie a zároveň 31. marca 

2019  uplynul termín, ktorý už je záväzný pre všetkých poslancov a pre primátora, aby 

odovzdali Oznámenie funkcií zamestnaní a činností za minulý rok. Túto povinnosť si splnili 

všetci poslanci, aj pán primátor, druhé zasadnutie tejto komisie bude 16. mája 2019, kde 

komisia prekontroluje všetky oznámenia a prípadné nedostatky alebo požiadavky na 

doplnenie bude následne riešiť s jednotlivými poslancami, alebo s pánom primátorom. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 2. riadnom zasadnutí konanom dňa 21. marca 

2019 uznesením číslo 54 odvolalo Mgr. Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského 

kultúrneho strediska Senica dňom nástupu novovymenovaného riaditeľa Mestského 

kultúrneho strediska Senica na vlastnú žiadosť. Zároveň odporučilo primátorovi mesta na 

dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť na základe výsledkov uskutočneného 

výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica. 

Predmetom dnešného rokovania v bode 16 je návrh na vymenovanie riaditeľa mestského 

kultúrneho strediska. Tento materiál vám bol zaslaný 30. apríla v elektronickej podobe a dnes 

vám bol predložený na stole. Toto uznesenie bolo splnené. Uznesením prijatým na 17. 

riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 29.06.2017 a to číslo 492 bola 

schválená zámena areálu Rekreačných služieb mesta Senica pozostávajúca zo stavieb a 

pozemkov na Tehelnej ulici za areál pozostávajúci zo stavieb a pozemkov na Hurbanovej 

ulici, kde v súčasnosti sídli naša hasičská zbrojnica nášho hasičského zboru. Vzhľadom k 

tomu, že na základe uznesenia mestského zastupiteľstva prijatého na 2. riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. marca 2019 a to uznesením číslo 59 bola 

schválená zámena hasičskej stanice a súvisiacich stavieb a pozemkov vo vlastníctve 

Slovenskej republiky za zasadačku Okresného úradu Senica, ktorá je vo vlastníctve mesta. 

Uznesenie z roku 2017 číslo 492 stráca opodstatnenie a bude predložené na najbližšie 
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rokovanie mestského zastupiteľstva v Senici v júni 2019 návrh na jeho zrušenie. Na písomné 

interpelácie, ktoré odovzdali pani Barcaj Drinková, pani Chudá, pani Vyletelová, bolo 

odpovedané zodpovednými pracovníkmi. Interpelácie sa týkali budovy hasičskej stanice, 

ktorú mesto získalo zámenou od štátu za zasadačku Okresného úradu v Senici. V procese 

prípravy sú plánované investície do sfunkčnenia technického stavu hasičskej stanice, ktorú 

sme nadobudli do majetku mesta. Zámenná zmluva medzi Slovenskou republikou zastúpenou 

ministerstvom vnútra a mestom Senica bola podpísaná 23. apríla 2019. Interpelácia pani 

Chudej sa týkala nevyhovujúceho stavu drevín - odumreté dreviny na Mudrochovej ulici, ulici 

L. Novomeského, tie sa budú postupne odstraňovať aj počas vegetačného obdobia a ostatné 

dreviny žijúce si vyžadujú súhlas na výrub, ktorý sa môže realizovať len v mimovegetačnom 

období. Podnety z mestských výborov boli postúpené pánovi zástupcovi, v ktorého 

kompetencii je riešenie podaní mestských výborov s príslušnými útvarmi mestského úradu. 

Stojan na bicykle na Námestí oslobodenia, na ktorý upozornila pani Vyletelová, bol upevnený 

do dlažby, aby ho silný vietor nevyvracal a neohrozoval bezpečnosť ľudí. Na ústne 

interpelácie pani Krištofovej a pána Kalmana bolo zodpovedané na rokovaní mestského 

zastupiteľstva. Pani hlavná kontrolórka predložila Správu o plnení uznesenia číslo 19/01/J/2/b 

v znení neskoršieho dodatku v písomnej podobe. Viacej uznesení s termínom plnenia k 

dnešnému dňu prijatých nebolo. 

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

nie, poprosím vás o hlasovanie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu o plnení 

uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 02.05.2019. 

Hlasovanie: Ďakujem, uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 74: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 02.05.2019.  
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    
 

Bod č. 3.1  - Správa 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 plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/01/J/2/b v znení 

uznesenia číslo 23/2018/703. Správu ste dostali písomne. Má niekto otázky, pripomienky? 

Pani poslankyňa Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja som si všimla v tejto správe na strane 3, že  mesto má 

podpísanú zmluvu o zbere a zhodnotení odpadu s odberateľom TextilEco Bratislava. Spomína 

sa tu, že by mali mať svoje zberné nádoby. Ja sa chcem opýtať, keďže sme toto riešili aj v 

minulom volebnom období. Mali byť tie pôvodné staré zberné nádoby odstránené. Ale stále 

sa tak nedeje. Máme nejaký termín, dokedy tie staré preplnené kontajnery budú odstránené? 

Ako to bude fungovať? Krátku informáciu by sme mohli dostať. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán Šteffek odpovie, ale predpokladám, že túto 

spoločnosť zatiaľ máme, ale končíme s ňou a začíname spoluprácu s inou spoločnosťou.  

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

vypovedaná zmluva. Je tam trojmesačná lehota. Za tri mesiace by si odstránili kontajnery a 

budú nahradené novými kontajnermi s novou spoločnosťou. V jednaní je firma Humana. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Čiže dokedy budú odstránené? 

Martin Džačovský, primátor Senice: My zo zákona sme povinní mať túto službu 

zabezpečenú. Zmluva bola obnovená, opätovne podpísaná, keďže sme nemali vyriešeného 

iného nástupcu, ale tým, že sme našli nového dodávateľa tejto služby, tak táto spoločnosť 
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dostala výpoveď. Je tam trojmesačná výpovedná lehota, tým pádom predpokladám, že začína 

plynúť od mája. Keď sa nemýlim, tak majú tri mesiace, na odstránenie svojich kontajnerov a 

príde nová spoločnosť, ktorá to bude zabezpečovať tak, aby sme boli všetci spokojní. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďalej poprosím pána poslanca Huttu. 

Peter Hutta, poslanec: Ja som mal rovnakú otázku. Dúfajme, že aj zmluvne to podchytíme 

aby ten neporiadok, ktorý vznikal okolo tých textilných nádob nevznikal. Dočítal som sa, že 

ich má byť 21 tých nádob, čiže nie päť, ale x-násobný neporiadok by bol, keby tá zmluva 

nebola dobre spracovaná a mali by sme problém s tým, aby sme vôbec dokázali niekoho 

osloviť, aby si to odviezol. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Riešime to, vnímame tento problém. Preto aj 

pristupujeme k tomu, že hľadali sme nového dodávateľa. Má ešte niekto otázky? Ak nie, 

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

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

uznesenia číslo 23/2018/703. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené, ďakujem. 

Uznesenie č. 75: 

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:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Bod č. 4.1 a 4.2 - Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Senici konanom dňa 21.03.2019 a uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí Mestskej rady 

v Senici konanom dňa 11.04.2019 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 4.1 a 4.2. Uznesenia prijaté na  

2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 21.03.2019 a uznesenia 

prijaté na 3. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici konanom dňa 11.04.2019. Má  niekto 

pripomienku? Ak nie, poprosím vás o hlasovanie o obidvoch uzneseniach naraz. 

Hlasovanie: Ďakujem, uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 76: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 21. 03. 2019. 

2. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 11. 04. 2019. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25 
 

Bod č. 5 - Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2019 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 5 - Rozpis rozpočtu príspevkovej 

a rozpočtových organizácií na rok 2019. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Rozpis rozpočtu príspevkovej a 

rozpočtových organizácií na rok 2019. Poprosím vás o hlasovanie. 

Hlasovanie. 

Uznesenie č. 77: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2019. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    
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Bod č. 6.1 - Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania – predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 6.1 - Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie  

Zmluvy o kontokorentnom úvere. Má niekto otázky? Ak nie je záujem, predkladám návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie stanovisko Hlavnej kontrolórky 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie Zmluvy o 

kontokorentnom úvere. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 78: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – 

predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     
 

Bod č. 6.2 - Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo 

Všeobecnej úverovej banke a. s. vo výške 220 000,00 Eur s dobou platnosti 1 rok a ručenie 

formou blankozmenky 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 6.2 - Návrh na predĺženie 

platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta. Stanovisko finančnej komisie – odporúča 

návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta schváliť. Má niekto 

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

schvaľuje návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo 

Všeobecnej úverovej banke a. s. vo výške 220 000,00 Eur s dobou platnosti 1 rok a ručenie 

formou blankozmenky. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 79: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej 

banke a. s. vo výške 220 000,00 Eur s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    
 

Bod č. 7 - Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2018 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 7 - Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2018. Má 

niekto návrh na diskusiu, pripomienku? Stanovisko finančnej komisie je, že odporúča 

inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2018 schváliť. Dávam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2018. Prosím o 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené, ďakujem. 

Uznesenie č. 80: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  
 

Bod č. 8 - Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku za rok 2018  
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Martin Džačovský, primátor Senice:  Prechádzame na bod číslo 8 - Informatívna správa o 

stave nehnuteľného majetku za rok 2018. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a 

služieb odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informatívnu správu o stave 

nehnuteľného majetku. Mestská rada na svojom 3. riadnom zasadnutí konanom dňa 

11.04.2019 odporučila predložiť tento návrh do mestského zastupiteľstva. Má niekto záujem o 

diskusiu? Poprosím pani poslankyňa Vyletelová. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa chcem opýtať k tejto informatívnej správe, keďže 

materiál je z mestskej rady, v niektorých číslach sa to líši oproti tomu, ako to bolo predložené 

na zastupiteľstvo. Do mestskej rady, čo išiel materiál, tak tam neboli viaceré budovy, ktoré sa 

objavili až v materiáli na mestské zastupiteľstvo a je tam nesúlad aj medzi zmluvami, ktoré 

sme mali o predaji nehnuteľného majetku, aj o výdavkoch zo zmlúv o kúpe nehnuteľností. Je 

tam rozdiel. Uvedené boli výdavky zo zmlúv o kúpe nehnuteľností, pôvodne na mestskú radu 

napríklad suma 126.000,00 Eur teraz tu máme 122.000,00 Eur. Zmluvy za rok 2018 uzavreté 

boli za 264.000,00 Eur teraz je 256.000,00 Eur. Vypadlo tam napríklad DDK Ďurina, takže 

neviem, že či to bolo naviazané na rozpočet alebo na súvahu. Ja myslím, že táto správa by 

mala byť na súvahu a nie na rozpočet. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Áno, poprosím, pána Mozoliča. 

Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Ja sa môžem vyjadriť k zmene prílohy číslo 

2. Podľa môjho vedomia tam, čo sa líšia zmeny materiálu do mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva, tam vypadli príjmy z predaja majetku, ktoré sú tu vedené ako predaj vecného 

bremena, ale my ho klasifikujeme do príjmu z nájomného podľa metodiky a usmernenia 

ministerstva financií. Nie je to príjem z predaja majetku. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Aha, čiže to v zmluve o predaji nehnuteľného majetku 

nemalo byť, áno? 

Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Áno. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: A takisto je to aj vo výdavkoch v zmluve o kúpe 

nehnuteľností? Tam je tiež rozdiel. 

Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Tam je rozdiel v kúpnej zmluve vo vzťahu s 

Mestským podnikom služieb Senica, keď sme nadobudli drobný hmotný majetok, to znamená 

tie reklamné panely.  

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ostatný majetok? 

Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Hej, ako drobný majetok. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Tým pádom sa potom líšia aj tie sumy celkové. Potom na 

strane 7-8, tam sme pôvodne nemali ten Slovenský červený kríž, chata Kunovská priehrada, 

budova na futbalovom ihrisku v Kunove. Neviem, potom mám z toho taký zmätený pocit, že 

či tam máme všetko alebo nemáme. Lebo napríklad v prílohe číslo 1, tam uvádzame len 

nehnuteľný majetok v katastri Senica a Kunov. Pritom my vlastníme nehnuteľný majetok aj 

pozemky aj v iných katastroch. Kedysi sa predkladal taký zhutnený materiál, kde sme mali aj 

tie ostatné majetky a aj kto to teraz spravuje, či to spravujú, ja neviem, technické služby alebo 

školy alebo tak. Teraz je to také vytrhnuté z kontextu, mám z toho pocit, že tam nie je všetko, 

lebo sa to menilo oproti tej mestskej rade, že nám tam kopec budov povypadávalo. Čiže či to 

vychádza z nejakého súpisu inventárneho alebo nie. Takže neviem, čo si mám o tom myslieť. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Neustále tým, že sa snažíme dať ten nehnuteľný 

majetok dohromady, tak preto tam prichádzajú tie pohyby. Na tom pracujeme, aby to bolo čo 

najpresnejšie. Preto aj čo boli drobné chyby v rámci mestskej rady, tak snažili sme sa ich 

odstrániť. Myslím, že máme tam aj Predmier, aj všetky ostatné veci tam máme definované, 

len nie je to takto potom už vydefinované v tej prílohe, lebo samozrejme tých nie je toľko. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Lebo je to len nejako vypichnuté z kontextu, lebo napríklad 

my sme predsa vlastníci aj škôl, ale to tu napríklad nie je. Ale samozrejme, že v celkovom 

sumáre určite áno, ale asi by mala byť tá súpiska. Je to vytrhnuté z kontextu, prevádzková 
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budova futbalový štadión Čáčov, potom Sokolovňu tu mám, tá nám vypadla v 

predchádzajúcom. Tak neviem, že či sa vychádzalo len z nejakých budov nad určitú sumu 

alebo nerozumiem tomu súpisu, či je teda kompletný alebo len nejaký výcuc z toho spravený. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pani doktorka Olejárová. 

Gabriela Olejárová, vedúca oddelenia majetkovo-právneho: Je rozdelenie tých budov aj 

podľa toho, ktorá organizácia tie nehnuteľnosti užíva a pri každej organizácii je presne 

uvedené súpisné číslo budovy a aj pozemky na základe akého vzťahu zmluvného uvedené 

nehnuteľnosti spravuje. Pokiaľ ide o ten súpis, ktorý uvádza pani Vyletelová, to sú budovy, 

ktoré nie sú na základe zmluvného vzťahu k niekomu zverené a o ktoré sa stará mesto. Pokiaľ 

ide o list vlastníctva, čo sa týka katastrálneho územia alebo tej prílohy číslo 1, tých 

nehnuteľností je toľko, že žiadnym spôsobom to vlastne ani nejde zverejniť, preto sme tú 

prílohu číslo 1 na katastrálne územie Senica a Kunov pripravili takýmto spôsobom. A ostatné 

nehnuteľnosti komu sú zverené a presne popísané sú v textovej časti správy. Ak by mali 

poslanci návrh na inú skladbu tejto správy, my budeme, samozrejme otvorení akýmkoľvek 

návrhom a môžeme do budúceho roka správu pripraviť v inej štruktúre. Ale ja si myslím, že 

tá štruktúra je prehľadná. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ak môžem, ja by som sa priklonila k tej podrobnej, čo bola 

kedysi, kde sme vtedy objavili, že pod Arcelorom tam svietili pozemky, ktoré tam vôbec 

nemali byť a takisto aj dvojka, vtedy sme objavili, že tam mala pozemky, ktoré už mali byť 

dávno vyradené. Ako tá textová časť je v poriadku, ale ja by som sa naozaj priklonila aj k 

tomu, aby to bola taká tá podrobná správa. Ja vám to potom môžem na ukážku priniesť. 

Nemám tu ten materiál predchádzajúci, ale ako pre takú prehľadnosť to bolo určite lepšie. 

Lebo takto vám tam vypadli budovy v písmene k, mali sme tam pôvodne štyri, teraz ich tam 

máme desať a netuším, že či sú tam všetky alebo ako to vlastne je. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Zabezpečíme, pripravíme. 

Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte má niekto návrh na diskusiu? Ak nie, dávam 

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Informatívnu správu o 

stave nehnuteľného majetku za rok 2018 aj s pripomienkami. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujem. 

Uznesenie č. 81: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2018 s pripomienkami. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25 

 

Bod č.9/1  Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území 

Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 9/1 – Návrh na schválenie 

spôsobu odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Senica. Návrhy máte pred sebou. 

Chcem sa opýtať. Má niekto návrh na diskusiu? Jedná sa o objekt, ktorý je v areáli bývalých 

kasární. Možným budúcim prístupom aj teoreticky cez Kasárenskú ulicu. Poprosím pána 

poslanca Sovu. 

Roman Sova, poslanec: Ja by som sa za Komisiu pre správu mestského majetku celkovo k 

tomuto bodu jednorazovo vyjadril, nech to nemusíme otvárať stále. My sme mali zasadnutie 

08.04. 2019 a na tomto zasadnutí sme prijali uznesenia číslo 12 až 22 a všetky tie uznesenia 

boli súhlasné. To znamená, že komisia sa vyjadrila za vo všetkých prípadoch. Len sa chcem 

spýtať. Mali sme uznesenie číslo 14, ktoré korešpondovalo aj s uznesením rady číslo 47 a to 

bolo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy bývalej colnici a v zastupiteľstve 



9 

 

v bode ani jednom to nie je, tak by som poprosil o vysvetlenie, že prečo to bolo stiahnuté. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Z procesného hľadiska stiahnuté to nebolo, nebolo to 

predložené. Nebolo to predložené z toho dôvodu, že sú tam rokovania, ozval sa investor, 

ktorý kúpil vedľa alebo respektíve je vo veľmi blízkom uzavretí zmluvy tej administratívnej 

budovy Slovenského hodvábu. Má záujem prísť 20. mája na rokovanie, tak z toho dôvodu 

sme to teraz zatiaľ pozastavili a dáme to na zastupiteľstvo až v júni, aby sme poprípade niečo 

neurýchlili ak bude mať možno nejaký záujem, tak aby sme išli postupne, lebo nás to netlačí, 

v rámci rozpočtu to nemáme narozpočtované, takže radšej počkáme na toho nového investora, 

ktorý by tam mal prísť, pretože samozrejme, on kým neuzavrie tú veľkú transakciu na 

osemposchodovú budovu, tak nebude kupovať zatiaľ túto malú. Tak aby sme neprišli o 

niekoho, kto je ochotný zaplatiť prípadne viacej za to, aby mal ucelený celý nejaký projekt. 

Takže z toho dôvodu sme to radšej pozastavili a počkáme na ďalšie zastupiteľstvo. 

Roman Sova, poslanec: Jasné, ale predpokladám, že to pôjde formou obchodnej verejnej 

súťaže. To už je jedno, kto sa prihlási. Týmto spôsobom to bude ponúkané na predaj? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na 99,9% pôjde touto formou, lebo samozrejme, 

pokiaľ chceme získať maximálnu cenu, tak toto je ideálny spôsob. 

Roman Sova, poslanec: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má ešte niekto otázku? Ak nie, tak podávam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odpredaj nehnuteľností podľa 

predloženého návrhu formou obchodnej verejnej súťaže. 

Hlasovanie: Návrh prešiel, ďakujem. 

Uznesenie č. 82: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako : 

- budova so súp. číslom  1506 - Tescobarák, postavená na  parcele č. 1661/18 

- pozemok CKN parc. č.1661/18 vo  výmere 756 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie 

- a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m
2
, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 

1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo 

výmere 539 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

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 nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie 

Senica ako stavba - Tescobarák so súp. číslom 1506, postavená na parcele č. 1661/18, 

pozemok CKN parc. č. 1661/18 vo výmere 756 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov 

p.č. 1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 

539 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 56 000 €, slovom 

päťdesiatšesťtisíc eur. 

c) Záujemca  uhradí  na účet vyhlasovateľa zábezpeku 10 000 €, slovom desaťtisíc 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.           
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e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.  

f) V prípade, že víťazná kúpna cena presiahne sumu 100 000 €, ku dňu uzavretia kúpnej 

zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

g) Informácie o iných skutočnostiach: 

Na pozemku CKN parc. č. 1661/18 a na pozemku CKN parc.č. 1661/13, z ktorého je 

odčlenený nový pozemok CKN parc.č.1661/310 je zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva 

v povinnosti vlastníka pozemkov parc. č. 1661/18  a 1661/13 strpieť právo spoločnosti Slovak 

Telecom, a.s., Bratislava, IČO 35 763 469 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať 

a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať 

v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti 

a vykonávať nevyhnutné úpravy v zmysle  ustanovenie § 69 ods.1,2 zákona  

č. 610/2003 Z.z. podľa Z-2562/05 vz.399/06. 

V zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  číslo 

6611909042 zo dňa 01.04.2019 na novozameranom pozemku parc.č. 1661/310 nie sú   

uložené žiadne siete a k budove so súpisným číslom 1506, postavenej  na pozemku parc.č. 

1661/18  vedie  telekomunikačná prípojka.  

h)  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. 

ch) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              

podmienky súťaže organizačného charakteru.  

i) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení 

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,  

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR           

             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. 

j) 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:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   
 

Bod č. 9/2 – Návrh na zverenie majetku: „Modernizácia vstupnej haly ZŠ Sadová 620, 

Senica“ v celkovej hodnote  49 523,62 € do správy subjektu:  Základná škola, Sadová 620,  

905 01 Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 9/2 – Návrh na zverenie majetku 

do správy Základná škola, Sadová 620. Jedná sa o modernizáciu vstupnej haly základnej 

školy, ktorá už je hotová a ide o odovzdanie. Tak ako bolo povedané, Komisia pre správu 

mestského majetku, obchodu a služieb odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť a zveriť 

do správy. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, podávam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zverenie majetku podľa predloženého návrhu. Prosím o 

hlasovanie. 
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Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 83: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku: „Modernizácia vstupnej haly ZŠ Sadová 620, Senica“ v celkovej hodnote  

49 523,62 € do správy subjektu:  Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   
 

Bod č. 9/3 -  Návrh na prenájom častí pozemkov CKN číslo 2455/1, 3145/1 a 3153/1 v 

katastrálnom území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 9/3 – Návrh na prenájom častí 

pozemkov CKN číslo 2455/1, 3145/1 a 3153/1 v katastrálnom území Senica. Má niekto 

záujem o diskusiu? Ak nie, poviem, že Komisia pre správu majetku taktiež odporučila 

schváliť a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje bod a) a b) podľa 

predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 84: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 
1) prenájom časti vo výmere 125 m

2
 pozemku C KN parc.č. 2455/1, druh pozemku ostatná plocha vo 

výmere 1 275 m
2
 v kat. území  Senica žiadateľovi: Ľubomír Liška, Priemyselná 287/6, 905 01 Senica 

za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou za cenu 0,30 €/m
2
/rok 

2) prenájom časti vo výmere 100 m
2
 pozemku C KN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo 

výmere 267 m
2
 v kat. území Senica žiadateľovi: Ing. Richard Beňa, Sotinská 1373/7, 905 01 Senica za 

účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  

za cenu 0,30 €/m
2
/rok 

3) prenájom časti vo výmere 73 m
2
  pozemku C KN parc. č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 

3 815 m
2
 v kat. území Senica žiadateľovi : Zita Vachová, Kolónia 556/17, 905 01 Senica 

za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou za cenu 0,30 €/m
2
/rok. 

b) s c h v a ľ u j e 
prenájom nehnuteľností 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.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Prenájom predmetných pozemkov nie je v rozpore so záujmami mesta, mesto ich v súčasnosti 

nepotrebuje na plnenie svojich úloh a nájomným vzťahom bude zabezpečená  ich  údržba. 

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

Bod č. 9/4 -  Návrh na prenájom častí pozemku CKN parcela číslo 640/3, v katastrálnom 

území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 9/4 – Návrh na prenájom častí pozemku CKN 

parcela číslo 640/3, v katastrálnom území Senica. Má niekto záujem o diskusiu, pripomienku? 

Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb a komisia pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučili obidve mestskému zastupiteľstvu 

schváliť s tým, že pôvodne bol návrh 80,00 Eur / rok, mestská rada to zmenila na 250,00 Eur 

za rok. Tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje prenájom 

podľa predloženého návrhu. Bod a) a b). Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 
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Uznesenie č. 85: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

prenájom časti vo výmere 4 m
2
 pozemku C KN parc. č. 640/3, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 1 595 m
2
 v kat. území Senica spoločnosti: ZUZU, s.r.o., 

Okružná 2060/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 971 947 za účelom využívania terasy 

v polyfunkčnom dome so súp. číslom 1585, ktorá je na 1. poschodí a je pevne spojená so 

zemou dvomi opornými stĺpmi na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 

250 €/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.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Na pozemku, ktorý je predmetom nájmu sú postavené oporné stĺpy terasy, ktorá je na prvom 

podlaží budovy ako súčasť kaviarne.   
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   
 

Bod č. 9/5 - Návrh na zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Senica. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 9/5 – Návrh na zámenu nehnuteľností v 

katastrálnom území Senica. Jedná sa o riešenie budovy mestského úradu a vedľajšej 

sporiteľne, kde riešime zámenu drobných parciel, ktoré nesedia v zmysle nového 

geometrického plánu a Komisia pre správu mestského majetku, ale aj Komisia pre výstavbu, 

územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučili mestskému zastupiteľstvu 

zámenu nehnuteľností schváliť. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zámenu nehnuteľností v katastrálnom 

území Senica podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod nehnuteľností v zmysle zákona 

138/1991 §9a odsek 8 písmeno e/ podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel, ďakujem. 

Uznesenie č. 86: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica: 

časť pozemku CKN parc. č. 26/6 vo výmere 1276 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorá je vyznačená v geometrickom pláne č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 

26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez 

pozemok p.č. 26/1 a p.č. 26/22,23 ako diel 10 vo výmere 53 m
2
 vo  vlastníctve: Slovenská 

sporiteľňa, a.s., IČO 00 151 653, Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava 

za časti pozemku CKN parc. č. 26/1 vo výmere 5123 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie,  ktoré sú  vyznačené v geometrickom pláne č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 

26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č. 26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez 

pozemok p.č. 26/1 a p.č. 26/22,23 ako  diel 3 vo výmere 11 m
2
  a  diel 4 vo výmere 24 m

2  
vo 

vlastníctve mesta Senica,  IČO 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica. 

Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných pozemkov sa mesto Senica zaväzuje uhradiť Slovenskej 

sporiteľni, a.s.  90 €. 

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.  
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou sa usporiadajú vlastnícke 

vzťahy  k pozemku  pod časťou budovy so súpisným číslom 1408 vo vlastníctve Slovenskej 

sporiteľne, a.s.  a  pod  časťou budovy so súpisným číslom 1408 vo vlastníctve  mesta Senica.  
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Bod č. 9/6 -  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku CKN 

parcela číslo 26/1 a na pozemkoch registra C parcela číslo 26/23 a parcely číslo 26/22 

odčlenených od pozemku registra C parcela číslo 26/6 na základe geometrického plánu 

číslo 19/2019 v katastrálnom území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 9/6 – Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na pozemku CKN parcela číslo 26/1 a na pozemkoch registra C parcela 

číslo 26/23 a parcely číslo 26/22 odčlenených od pozemku registra C parcela číslo 26/6 na 

základe geometrického plánu číslo 19/2019 v katastrálnom území Senica. Má niekto záujem o 

diskusiu? Komisia pre správu majetku, obchodu a služieb a komisia pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 

zriadenie vecného bremena. Nie je záujem o diskusiu? Podávam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predložený návrh. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 87: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemku  reg. CKN parc. č. 26/1, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m
2
  a na pozemkoch CKN parc. č. 

26/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 241 m
2
  a parc. č. 26/22, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m
2
 , ktoré boli odčlenené z pozemku 

CKN parc. č. 26/6 na základe GP č. 19/2019 v kat. území Senica s nasledujúcim obsahom: 

1. Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech  každého vlastníka budovy č.1408/58, postavenej na 

parcele 26/6, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku CKN  parc.č. 26/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m
2 

strpieť: 

- právo prechodu  peši  cez pozemok  CKN parc. č. 26/1 do budovy č.1408/58 na parcele 

č.26/6 cez predný vstup v rozsahu vyznačenom  geometrickým plánom č. 19/2019 na 

zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva 

prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č.26/22,23, 

- právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok CKN parc. č. 26/1  do 

budovy č.1408/58 na parcele  č.26/6 cez zadný vstup  v rozsahu vyznačenom geometrickým 

plánom č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 

a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č.26/22,23.  

2. Zriaďuje sa vecné bremeno v  prospech  každého vlastníka budovy č.1408/56, postavenej  

na parcele č. 26/8 a garáže, postavenej na parcele č. 26/21,  ktoré spočíva  v povinnosti 

vlastníka   pozemkov CKN  parc.č. 26/23, druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 241 m
2
 a parc. č. 26/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m

2
  

strpieť: 

-  právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez  pozemky CKN parc. č. 26/23 

a parc.č. 26/22  do  budovy č.1408/56 na parcele  č.26/8 a do garáže na parcele č. 26/21  

v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, 

na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok 

p.č. 26/1 a p.č.26/22,23. 

3. Z vecného bremena  sú  v  rovnakom rozsahu oprávnení návštevníci oprávneného. 
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Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, avšak v prípade  potreby opráv 

a rekonštrukcií predného schodiska a rampy pre imobilných a zadnej prístupovej cesty  sa 

budú vlastníci budovy č. 1408/58, postavenej na parcele  č. 26/6  a  budovy č.1408/56, 

postavenej na parcele č. 26/8 podieľať na  vynaložených nákladoch  každý  rovnakým dielom, 

bližšie podmienky budú stanovené osobitnou  dohodou. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   
 

Bod č. 9/7  -  Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 9/7 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v 

katastrálnom území Senica. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na 

svojom odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie nehnuteľností. Učebňa 

nachádzajúca sa na Základnej škole V. Paulínyho – Tótha. Má niekto návrh na diskusiu? 

Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odkúpenie stavby 

podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 88: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 
odkúpenie stavby „Učebňa v exteriéri – prístrešok“, ktorá je postavená na pozemku C KN 

parc.č. 1215/24 v areáli Základnej školy V. Paulínyho – Tótha 32 v Senici od vlastníka: 

Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO 31 424 287 

za cenu 13 432,88 € 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  
 

Bod č. 9.8 -  Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 23/2018/719 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 9/8 – Návrh na zrušenie 

uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 23/2018/719 keďže sme dostali žiadosť, že nie je 

záujem o uzatvorenie danej zmluvy. Má niekto návrh na diskusiu? Prosím o hlasovanie. 

Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zrušenie uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 23/2018/719 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 89: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/719, týkajúceho sa prenájmu častí v celkovej výmere  

60 m
2
 pozemkov reg. CKN v kat území  Senica: 

- parc.č. 3565/408, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 249 m2 
- parc.č. 3565/409, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 75 m2 

žiadateľovi: Dušan Podmajerský KUNOWSKÝ MAJER, Kunov 24, 905 01 Senica,  

IČO: 33946931 za účelom vybudovania stavby „Prestrešená terasa“ k prevádzke MK bistro 

v polyfunkčnej budove SVAROG – Sotina so súp.č. 1591/29A na dobu určitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou za cenu 1,50 €/m
2
/rok  z dôvodov na strane žiadateľa. 

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

Bod č. 9/9 - Návrh na prenájom časti pozemku registra C parcela číslo 146/1 v 

katastrálnom území Senica 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu 9/9 – Návrh na prenájom časti pozemku 

registra C parcela číslo 146/1 v katastrálnom území Senica. Komisia pre správu mestského 

majetku, obchodu a služieb a komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom 
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zasadnutí odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom nehnuteľností. Má niekto 

záujem o diskusiu? Tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

prenájom podľa predloženého návrhu. Písmená a) aj b). Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 90: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e  

prenájom časti vo výmere 8 m
2
 pozemku C KN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha 

vo výmere 28 099 m
2
 v kat. území Senica žiadateľovi: Denis Kovár, Poľná 3198/17, 905 01 

Senica za účelom využívania novinového stánku na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou za cenu: 

a/ 146 €/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.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Na pozemku sa nachádza novinový stánok vo vlastníctve žiadateľa. Mesto v súčasnosti 

predmetný pozemok na plnenie svojich úloh nepotrebuje a z nájomného vzťahu má finančný 

prínos. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21      proti:0     zdržal sa:0;1 nehlasoval    počet poslancov:25   
 

Bod č. 9/10 - Návrh na odkúpenie časti pozemku registra C parcela číslo 3381/2 a časti 

pozemku registra C parcela číslo 3385 v katastrálnom území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu 9/10 – Návrh na odkúpenie časti 

pozemku registra C parcela číslo 3381/2 a časti pozemku registra C parcela číslo 3385 v 

katastrálnom území Senica. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb a 

komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučili 

mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie nehnuteľností. Má niekto záujem o diskusiu? 

Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odkúpenie časti 

pozemkov podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujem. 

Uznesenie č. 91: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

1) odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3381/2 vo výmere 282 m
2
, druh pozemku záhrada  

v kat. území Senica, ktorá je vyznačená  na GP č. 40/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 3381/7 

a p.č. 3385/3,4 ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 3381/7 vo výmere 159 m
2
, druh 

pozemku záhrada od vlastníka: Mária Čajková, Sadová 644/12, 905 01 Senica  

za cenu 40 €/m
2 

2) odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3385 vo výmere 808 m
2
, druh pozemku záhrada 

v kat. území Senica, ktorá je vyznačená na GP č. 40/2019  na oddelenie pozemkov p.č. 3381/7 

a p.č. 3385/3,4 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3385/4 vo výmere 588 m
2
, druh 

pozemku záhrada od vlastníkov: 

- Mikuláš Čajko, D. Jurkoviča 1073/2, 909 01 Skalica, vlastník v podiele 28/40 

- Anna Čajková, Sadová 629/25, 905 01 Senica, vlastník v podiele 4/40 

- Mária Čajková, Sadová 644/12, 905 01 Senica, vlastník v podiele 4/40 

- Božena Čapková, Piešťanská 1639/5, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, vlastník v podiele 4/40   

za cenu 40 €/m
2 

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   
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Bod č. 9/11 -  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 

25/2018/793 a návrh na odkúpenie pozemku registra EKN parcela číslo 4/8 v katastrálnom 

území Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 9/11 – Návrh na zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 25/2018/793 a návrh na odkúpenie 

pozemku registra EKN parcela číslo 4/8 v katastrálnom území Senica. Tento materiál vám bol 

poslaný mailom a dostali ste ho aj na stôl. Takže k nemu len vysvetlím informáciu, že bolo 

uznesenie mestského zastupiteľstva, kde bol návrh na odkúpenie od Slovenského 

pozemkového fondu. Avšak kým prišlo k odkúpeniu od Slovenského pozemkového fondu, tak 

sa prihlásili noví dediči, ktorí už majú právoplatné dedičské rozhodnutie. To znamená, 

nebudeme odkupovať pozemok od Slovenského pozemkového fondu, ale od reálnych 

dedičov. Preto návrh na zrušenie pôvodného uznesenia mestského zastupiteľstva a návrh na 

odkúpenie. Tento pozemok je súčasťou projektu cyklotrasy, ktorý by sa mal realizovať v 

našom meste. Takže z toho dôvodu tento pozemok je pre nás podstatný a dávame návrh na 

jeho odkúpenie. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Senici ruší uznesenie číslo 25/2018/793 a schvaľuje odkúpenie pozemku 

registra EKN parcela číslo 4/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 282 m
2
 

v katastrálnom území Senica od vlastníkov Judita Wolfová, Kalinčiakova 302/23 Senica v 

podiele 1/2 a Dušan Thebery, Hviezdoslavova 313/21 Senica v podiele 1/2 za stanovenú cenu 

znaleckým posudkom, to je 5.300,00 Eur. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 92: 

MsZ v Senici 

a) r u š í     
uznesenie  číslo 25/2018/793 

b) s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku reg. E KN parc. č. 4/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo 

výmere 282 m
2
 v kat. území Senica od vlastníkov:  

Judita Wolfová, Kalinčiakova 302/23, Senica, vlastník  v podiele 1/2 

Dušan Thebery, Hviezdoslavova 313/21, Senica, vlastník v podiele  1/2 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom, tj. 5300 €. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25 
 

Bod č. 10 - Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia číslo 59/2014 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Senica a o trhovom 

poriadku pre príležitostné trhy 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bod programu číslo 10 – Návrh na zmenu Všeobecne 

záväzného nariadenia číslo 59/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy.  Komisia 

pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadaní odporučila mestskému 

zastupiteľstvu schváliť zmenu všeobecne záväzného nariadenia. Návrh VZN číslo 59 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote a neboli k návrhu 

VZN uplatnené žiadne pripomienky. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na 

schválenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného 

nariadenia číslo 59/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy podľa prílohy. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. VZN bolo schválené. 
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Uznesenie č. 93: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zmenu VZN č. 59/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Bod č. 11 -  Schvaľovanie žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod číslo 11 – Schvaľovanie žiadostí 

o dotácie z Fondu PRO Senica. Rád by som najprv poďakoval všetkým komisiám ohľadom, 

či už ide o veľké projekty, ako je to v tomto prípade, ale aj v rámci malých projektov o ich 

prácu s tým, že rozvrhli finančné prostriedky pre jednotlivé organizácie. Momentálne sa to 

spracováva tým, že o tie finančné prostriedky bol záujem dávať aj na veľké aj na malé 

projekty, tak len oznamujem, že v blízkej budúcnosti príde k opatreniu primátora, kde sa bude 

navyšovať rozpočet pre Fond PRO Senica, ktorý bude rozdelený pre malé projekty, pretože v 

rámci toho vnímam, že tie veľké projekty tento rok boli veľmi dobré, ale aby sme dokázali tie 

malé projekty dofinancovať, keďže ide väčšinou o nízke finančné prostriedky, ktoré pomôžu 

tým ľuďom zorganizovať určité podujatia, ktoré sú verejnoprospešné a majú záber pre 

mnohých ľudí. Takže k takejto úprave ešte príde. Má niekto záujem o diskusiu v rámci 

veľkých projektov? Pani poslankyňa Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Každý rok je rovnaká situácia, aj teraz, že vlastne celková suma 

tých žiadostí je vyššia ako sú prostriedky určené v rozpočte. Takže som rada, že pán primátor 

pristúpi k tomu rozpočtovému opatreniu. Nie je jednoduché rozdeliť dané prostriedky medzi 

tých žiadateľov a som si vedomá a som presvedčená, že poslanci, aj ostatní členovia komisií 

pristupujú k rozdeľovaniu o pridelení týchto dotácií zodpovedne a určite by sme najradšej 

všetkým dali to, čo si žiadajú, ak teda idú realizovať nejakú správnu vec. Avšak počas 

rozhodovania prichádzajú rôzne názory od poslancov, aj od členov, ktoré sa potom  

prehodnocujú. Predloženým návrhom má byť Dobrovoľnému hasičskému zboru v Senici 

schválená dotácia na ich projekt 130. výročie založenia tohto zboru vo výške 3.500,00 Eur z 

požadovanej sumy 7.000,00 Eur. Na základe diskusií v našom klube takisto prišlo k 

prehodnoteniu určitých názorov a na základe dohody v klube dávam pozmeňujúci návrh, aby 

na dotácie projektov nad 3.000,00 Eur bolo rozdelených 21.000,00 Eur, na dotácie projektov 

do 3.000,00 Eur bolo rozdelených 39.000,00 Eur a pre FK Senica 80.000,00 Eur. Ďalej 

navrhujem Dobrovoľnému hasičskému zboru v Senici na ich projekt prideliť sumu 4.500,00 

Eur a ostatným organizáciám podľa pôvodného návrhu. Tým pádom by som chcela aj pána 

primátora požiadať, aby tých 1.000,00 Eur, ktoré navrhujeme potom zohľadnil pri tom 

rozpočtovom opatrení. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej pán poslanec Sova. 

Roman Sova, poslanec: Ja iba za mňa, neodpustím si 80.000,00 Eur na futbal je strašne veľa 

oproti tomu, čo sa ponúka ostatným aj športovcom, aj občianskym združeniam, aj záujmovým 

združeniam. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja len pripomeniem, že minulý rok to bolo 

dohromady, aj keď to zoberieme s OMS arénou 150.000,00 Eur. Nasleduje pán poslanec 

Včelka. 

Vladimír Včelka, poslanec: Budem na to reagovať. Chcem vás informovať o tom, že naši 

noví majitelia FK Senica investovali do futbalového štadióna a do majetku mesta teraz 

85.000,00 Eur. Vybudovali sa nové sociálne zariadenia pod tribúnou C a zrekonštruovala sa 

hlavná tribúna. Ďalšie prostriedky sa teraz investujú do mládežníckych kabín, ktoré sa teraz 

budú dokončovať. Na to sme získali dotáciu od akadémie od zväzu vyše 200.000,00 Eur, 
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pričom spolufinancovanie musí byť 20%. Noví majitelia financujú celý chod klubu vrátane 

mládeže, čiže prispievajú a tieto dotácie vôbec nie sú na platy zamestnancov, či trénerov, 

hráčov, je to na energie. Máme vyše 250 detí, to je známe, čiže to je pre tie deti. Vôbec toto 

nesúvisí s tým, že by sme financovali z tejto dotácie platy zamestnancov alebo trénerov. 

Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani poslankyňa Štítna. 

Marta Štítna, poslankyňa: Ja len na margo toho, čo povedal tuná aj kolega. Keď som si 

pozerala tie projekty, ja by som prijala u tých väčších projektov, ktoré sú nad 3.000,00 Eur, 

možno také konkrétnejšie a adresnejšie to financovanie. Veľmi pekne to mala rozpracované 

Volejbalová mládež Senica, ale u tých ostatných mi to troška chýbalo. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Budeme ich informovať, aby do budúcna 

predložili ten návrh, taký komplexnejší. Takže posledný návrh bol od pani poslankyne 

Mičovej, o ktorom budeme hlasovať a to je, aby bol navýšený rozpočet na veľké projekty 

o 1.000,00 Eur na 101.000,00 Eur a následne táto suma bola zmenená v bode 1 Dobrovoľný 

hasičský zbor v Senici 130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Senici 

z 3.500,00 Eur na 4.500,00 Eur. Poprosím vás hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

Hlasovanie: Takže teraz ideme o všetkých projektoch hlasovať. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dám návrh, aby sme hlasovali en bloc o všetkých 

projektoch, aby sme nešli jednotlivo. Takže dávam návrh, aby sme o všetkých projektoch 

hlasovali en bloc. Kto je za? 

Hlasovanie: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: A ideme teda hlasovať o všetkých projektoch s tým, že 

je tam pozmenená suma na 101.000,00 Eur spolu a v bode 1 z 3.500,00 Eur je zmena na 

4.500,00 Eur. Ostatné ostáva v pôvodnom znení. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 94: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

na základe žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica poskytnúť dotácie nasledovne: 

 

 

P. 

č. 

 

Organizácia a názov projektu 

 

Žiadaná suma 

 

MsZ 

 

1. 
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - 130. 

výročie založenia DHZ v Senici 

 

7.000 € 
 

4.500 € 
 

2. 
Tenisový klub Senica - Podpora tenisu detí 

a mládeže v zimných mesiacoch 

 

6.500 € 3.000 € 
 

3. 
Záhorácke divadlo - Senická divadelná horúčka 

2019 

 

5.000 € 2.500 € 
 

4. FK Senica, a.s. - Futbalový rok v meste Senica 
 

150.000 € 80.000 € 
 

5. 
Volejbalová mládež Senica - Doprava na 

súťažné, priateľské zápasy a sústredenie 

 

3.800 € 3.000 € 
 

6. 
Hokejový klub 91 Senica - Podpora hokejového 

rastu všetkých vekových kategórií v klube 

 

25.000 € 8.000 € 

  

SPOLU 

 

197.300 € 101.000 € 

 
H l a s o v a n i e „en bloc“: prítomných:23      za:23      proti:0     zdržal sa:0         počet poslancov:25   
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Bod č.  12 - Plat primátora na rok 2019, plat hlavnej kontrolórky na rok 2019 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod číslo 12 – Plat primátora na rok 

2019, plat hlavnej kontrolórky na rok 2019. Poprosím pána poslanca Huttu, následne pán 

poslanec Kalman. 

Peter Hutta, poslanec: Na ostatnom zasadnutí Mestskej rady, to bolo asi pred desiatimi 

dňami, pred dvomi týždňami v bode určenie platu primátora na rok 2019 odznel návrh 

navýšiť základný plat primátora o cirka 26%, čo je tá suma vlastne , ktorú tam vidíme 

navrhovaná, 4.100,00 Eur. Môj osobný názor je, že plat primátora nášho mesta by mal 

korešpondovať s platmi primátorov okolitých miest, keď je medzi nimi nováčik. A tento krok 

odporúčať to navýšenie o tých 26% možno to chápať ako nejaké povzbudenie do ďalšej 

náročnej práce, ktorá ho samozrejme čaká. I keď možno to chápať ako dosť netradičné 

vzhľadom na to, čo som povedal ku krátkosti toho vykonávaného mandátu. To, čo však v tejto 

súvislosti musím povedať, je i to, že odsúhlasením platu primátora v navrhovanej výške sa 

automaticky zvýši aj plat jeho zástupcu a to dosť podstatne, o čom asi mnohí z vás ani asi 

netušíte, ale všetko so všetkým súvisí, preto som trošku zalistoval na stránke mesta a zistil 

som nasledovné. Ešte sa vrátim trošku do minulosti. Na prvom pracovnom stretnutí hneď po 

voľbách do samosprávy sme sa okrem zoznamovania a iných tém bavili aj o plate primátora a 

jeho zástupcu. Ja som navrhol sumu pre zástupcu primátora vo výške 1.700,00 Eur, s ktorou 

sa v podstate poslanci všetci stotožnili. Zákon o obecnom zriadení 369 podľa §25, odsek 7 

hovorí, že primátor má možnosť určiť mesačný plat svojho zástupcu až do výšky 70% 

mesačného platu primátora mesta. Dňa 01.02., určil primátor v súlade s týmto paragrafom, 

volá sa to rozhodnutie o plate svojmu zástupcovi mesačný plat vo výške 65% mesačného 

platu primátora a ak som dobre spočítal sumy, tak od 01.02. 2019 by mal byť plat zástupcu 

primátora 1.990,95 eur. Čiže to navýšenie, ktoré k tomu základu, ktorý sme navrhovali je o 

ďalších 290,00 Eur od 01.02.2019. Dostávam sa vlastne k tomu, čo som spomínal na začiatku. 

V schválení platu primátora navrhovaného sa automaticky zvýši aj plat zástupcu na 65% platu 

primátora, teda na 2.665,00 Eur. Za necelý polrok vo funkcii už druhé navýšenie platu skoro 

vo výške 1.000,00 Eur. V zákone sa môžeme dočítať, že pri určovaní primeraného platu 

zástupcu by sa malo vychádzať z určitých rozsahov zastúpenia na odôvodnený vzťah k 

platom zamestnancov mestského úradu a je tam tých podmienok omnoho viac. Už teraz v 

tejto chvíli má zástupca primátora o niekoľko sto eur viac ako vedúci zamestnanci mesta, 

vedúci jednotlivých oddelení, i keď je zrejmé, že funkcia zástupcu je vo svojej podstate 

funkcia reprezentatívna bez priamej zodpovednosti a nejakých rozhodovacích právomocí, to 

som zjednodušil všetko. Pár čísel. Výška participatívneho rozpočtu, čiže pre všetkých 

občanov mesta 20.000,00 Eur. Navýšenie platu zástupcovi o 1.000,00 Eur krát 12 mesiacov, 

vypočítate si sami. Plat predchádzajúceho primátora v prvom roku 2.380,00 Eur. Ani o cent 

viac. Platy zástupcov primátora 1.400,00 Eur počas celého obdobia vykonávania ich mandátu. 

Nesedím tu preto, aby som stláčal iba gombíky hlasovacieho zariadenia. Považujem za 

povinnosť vyjadrovať sa k veciam, na ktoré mám iný názor ako vedenie mesta a 

predpokladám, že o tom, o čom som teraz hovoril, ste v poslaneckom klube tím diskutovali, 

zaujmete stanovisko, uvidíme za chvíľu. Ja takýto spôsob navyšovania platu akceptovať 

nemôžem, ani jeho výšku, ani jeho rýchlosť. Takže toľko z mojej strany. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Než dám slovo pánovi poslancovi Kalmanovi len 

poviem, že prišlo k legislatívnej zmene a v prípade, že by neprišlo k rozhodnutiu primátora od 

01.02.2019, tak podľa výkladu viacerých by prišlo k tomu, že by nemal nárok na žiadnu 

odmenu, preto prišlo k rozhodnutiu o ustanovení platu od 01.02.2019, keďže nám to je v 

podstate určené v zákone, že rozhoduje a určuje ho primátor. My sme ho nemali určené 

primátorom, preto k tomuto prišlo. Suma vychádzala z toho, aby to korešpondovalo v rámci 

vedúcich pracovníkov a tej činnosti, ktorá je. Ja len k tomu pripomeniem jednu takú možno 
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zaujímavú vec, než to ukončím. Napríklad v minulosti boli vysoké cestovné náhrady 

zástupcov aj primátora. Ja môžem povedať, že do dnešného dňa cestovné náhrady primátora 

sú nula. To znamená, využívam plne mestské vozidlo. V prípade, že idem súkromným 

vozidlom, neúčtujem si to, ale normálne si ho využijem, pretože som sa rozhodol, že to 

vozidlo je mi pohodlnejšie, výhodnejšie a neriešim to. Takto isto je to riešené aj pri 

zástupcovi. Zatiaľ neviem o tom, že by som mu dával akýkoľvek preplatok, čo sa týka 

napríklad cestovných náhrad, či bol v Bratislave alebo kdekoľvek inde. Takže ono tie čísla, 

ktoré boli povedané, môžu byť veľmi skresľujúce aj z tohto pohľadu. Faktická, pán poslanec 

Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Ja ešte chcem reagovať. Ten prvý február, to je úplne v poriadku, ale 

to percento toho navýšenia nie je v poriadku, podľa môjho názoru. O tých cestovných 

náhradách sa tu môžeme baviť, samozrejme. Myslím si, že vozový park mesta je dostatočne 

široký na to, aby pán zástupca používal auto mesta úplne v pohode. Čiže nemám v tom žiaden 

problém s týmto. A to, čo si hovoril, pán primátor, to je pravda o tých naháňaní toho platu 

predchádzajúcim vedením, to som zabudol povedať, aby som bol objektívny. Zatiaľ všetko. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Tak, ja by som to len doplnil. Keď som išiel na 

ministerstvo dopravy, tak tým, že sme mali obsadené vozidlá, tak som poskytoval vozidlo, čo 

je vozidlo primátora a viezli na školenie zamestnancov, následne ja som dostal termín na 

ministerstve dopravy, takže išiel som vlastným vozidlom úplne bez problémov. Takže riešime 

to operatívne a nie je to len o tom, že vždy tie vozidlá sú voľné. Poprosím, pán poslanec 

Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Najskôr prvá vec k tomu návrhu 

zvýšenia vášho platu. To, čo spomínal aj môj predrečník, tak v decembri minulého roku sme 

sa rozprávali o nejakom návrhu platu a ak si ja dobre pamätám, tak sme sa bavili o 10% 

navýšení. Vtedy sme sa všetci uzniesli, neviem, či nás tam bolo 25, s vami 26 alebo o jednu-

dve duše menej, že rok počkáme a uvidíme, že aké budú výsledky. Trochu ma prekvapuje, nie 

trochu, ale teda tento návrh plus 25% po piatich mesiacoch sa mi zdá veľa, ako neplatí to, čo 

sme si všetci povedali, že ako to bude. To je asi to najjednoduchšie, čo k tomu môžem 

povedať, aby to bolo pekné. K druhej veci, čo pred chvíľou spomenul pán poslanec Hutta. To 

sa mi aj ťažko hľadajú na to slová, že my sme predsa vtedy jasne povedali, že tá pozícia 

zástupcu primátora je dostatočne vážna, aby teda bol ohodnotený. Všetci sme sa zjednotili na 

tom, že 1.700,00 Eur je adekvátna suma. Ja naozaj neviem a dúfam, že ani poslanci z tímu 

nevedeli o tomto, že neinformovali ste ani ich, ale teda považujem to za úplne nekorektné a 

úplne netransparentné z vašej strany, aby ste nám nepovedali, že ste zdvihli, aj keď máte na 

to, samozrejme,   právomoc, ktorú vám ako zákon ukladá, samozrejme. Ale aby ste nám 

povedali, že ste zvýšili plat svojmu zástupcovi a tak signifikantne, proste tomu nerozumiem, 

že čo toto má byť, že ak máme byť na jednej lodi a spoločne nejako komunikovať a spoločne 

to mesto posúvať ďalej, tak zdvihnutie platu o takúto úroveň a dozvieme sa to úplne náhodou 

teraz od nášho kolegu, to je pre mňa úplne skratové jednanie z vašej strany, ďakujem, to je 

všetko. 

Martin Džačovský, primátor Senice: V zmysle zákona to bolo zverejnené tak, ako to 

zverejnené má byť. Nie je záujem to riešiť každý mesiac, pred tým bývali rôzne iné odmeny, 

ktoré neboli zverejňované, takže ideme systémom, ktorý je podľa mňa viac transparentný, ale 

v poriadku. Pani poslankyňa Mičová? 

Ivana Mičová, poslankyňa: Ja by som najprv chcela reagovať na pána Kalmana. Ja si 

myslím, že pán Sova vtedy navrhol, aby sme nezvyšovali, ale počkali tri mesiace. Ja teda rok 

nikde v pamäti nevidím, že by sme sa bavili o roku. Čo sa týka zvýšenia platu pána primátora, 

ja si myslím, že aj poslanci, aj občania vidia, ako mesto napreduje, vidia, ako pán primátor 

vystupuje, ako sa v podstate stará o mestské veci, takže podľa mňa to navýšenie toho platu je 

úplne bezproblémové. A čo sa týka platu pána zástupcu je to v kompetencii pána primátora. 
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Myslím si, že vie, aké má zástupca povinnosti, čo robí, aké sú jeho kompetencie, čo má na 

starosti. Ak on sa takto rozhodol, tak ja to plne rešpektujem. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Keďže je možné predpokladať určitý scenár hlasovania, tak ja dám 

návrh na zmenu platu aj hlavnej kontrolórke. Namiesto odmeny 10%, ktorá je tam napísaná 

navrhujem zvýšiť odmenu mesačnú o 20%. To bude môj návrh. Žiadny iný návrh nebudem 

mať. Pretože pani hlavná kontrolórka je tu, myslím, šiesty rok, svoju prácu robí vysoko 

odborne, vysoko profesionálne a takisto, keď niektorí si zaslúžia za štyri mesiace zvýšenie 

platu o 1.000,00 Eur, tak myslím si, že ona má takisto nárok na adekvátnu odmenu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Sova. 

Roman Sova, poslanec: Ja mám faktickú poznámku. Nechcem sa vadiť alebo spomínať, čo 

bolo pred troma mesiacmi alebo na tom prvom zasadnutí. Ja osobne si nepamätám, že by som 

použil takú formuláciu. Pokiaľ je to tak, ozaj neviem, nie som si istý, či som to povedal na 

tom stretnutí. Ale bojím sa, že sme išli trošku iným smerom, aby sme neskončili na nejakých 

10.000,00 Eur na budúci rok alebo teda na tom maxime alebo ja neviem na čom. Ja skôr si 

myslím aj z takého osobného hľadiska, že ten plat je tam jeden aj druhý navrhnutý trošku 

veľa. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Faktická, pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Ja už len celkom krátko. Týmto som sa nechcel dotknúť kvality práce 

ani Filipovej ani nikoho. Ide mi o princíp, ktorý tu bol zavedený tebou, pán primátor. 

Náhodou som sa tu dozvedel, prezeral som si stránky a tam mi to udrelo do očí. To znamená, 

že tie vzťahy sú tam zrejmé. To je všetko. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja sa len opýtam, teraz tu máme s pani prednostkou 

dilemu. Koľko to bolo na to navýšenie v percentách? 

Peter Hutta, poslanec: 20 % 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pani prednostka počula 30 %. Ja som hovoril, že to 

bolo 20 % 

Peter Hutta, poslanec: Dobre, dajme 25 %. Navrhujem 25 %. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Takže procesne ideme postupne. Ideme o 

pozmeňujúcom návrhu. Pozmeňujúci návrh hlavnej kontrolórky je návrh na odmenu hlavnej 

kontrolórky mesta vo výške 25% mesačne. Poprosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Pozmeňujúci návrh neprešiel. Takže ostávame pri pôvodnom návrhu tak, ako bol 

predložený na zastupiteľstvo. 

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

diskusiu, tak dávam návrh na uznesenie, aby Mestské zastupiteľstvo v Senici zobralo na 

vedomie informáciu o základnom plate primátora. Schválilo zvýšenie základného platu a 

zobralo na vedomie informáciu o plate hlavnej kontrolórky podľa predloženého návrhu. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujem. 

Uznesenie č. 95: 

MsZ v Senici 

1/a   b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o základnom plate Ing. Mgr. Martina Džačovského primátora mesta na rok 2019  

vo výške 3 252,00 € s účinnosťou od 01.01.2019                                        

1/b   s c h v a ľ u j e  

zvýšenie základného platu primátora o 26,07626 % =  848,00 € s účinnosťou od 01.01.2019         

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

informáciu o plate JUDr. Eleny Jankovičovej, hlavnej kontrolórky mesta,  spolu s mesačnou  

odmenou vo výške 10 % = 2 270,00 +  227,00 = 2 497,00 € s  účinnosťou od   01.01.2019       
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:16         proti:5          zdržal sa:1           počet poslancov:25 
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Bod č. 13 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií 

MsZ, členov redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im 

poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie s 

účinnosťou od 03.05.2019 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod číslo 13 - Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií mestského zastupiteľstva, členov 

redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom 

na úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie. V tomto poviem, že prechádzame z 

presne stanovených súm na percentá, aby to bolo vždy upravované podľa toho, ako to 

vychádza podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná mesačná mzda. Prosím o 

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

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

mestského zastupiteľstva, členov redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a 

Dobrovoľného hasičského zboru mesta, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia 

a časovú náročnosť výkonu funkcie. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 96: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

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

redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom 

na úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie s účinnosťou od 03.05.2019 
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   
 

Bod č. 14 - Správa HK o výsledku kontroly stavu, evidencie a vymáhania nájomného a 

iných pohľadávok  za nájom bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch 

vo vlastníctve mesta Senica 
 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 14 – Správa hlavnej kontrolórky 

o výsledku kontroly stavu, evidencie a vymáhania nájomného a iných pohľadávok  za nájom 

bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta Senica. 

Má niekto záujem o diskusiu, otázky, pripomienky k predloženej správe hlavnej kontrolórky? 

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

vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu, evidencie a vymáhania 

nájomného a iných pohľadávok  za nájom bytov a nebytových priestorov v nájomných 

bytových domoch vo vlastníctve mesta Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Informácia bola zobraná na vedomie. 

Uznesenie č. 97: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Správu HK o výsledku kontroly stavu, evidencie a vymáhania nájomného a iných pohľadávok  

za nájom bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta 

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

 

Bod č. 15 - Informácia o aplikácii zákona č. NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  

podmienkach mesta Senica 
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Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 15 - Informácia o aplikácii 

zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v  podmienkach mesta Senica.  Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie je 

záujem, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie 

Informáciu o aplikácii zákona číslo 54/2019 Zbierky o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v podmienkach mesta 

Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 98: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informácia o aplikácii zákona č. NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  podmienkach mesta 

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

Bod č. 16 -  Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senici 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 16 – Návrh na vymenovanie 

riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senici. Bolo urobené výberové konanie, do 

ktorého sa mohli prihlásiť uchádzači, ktorí spĺňali podmienky a to vysokoškolské vzdelanie, 

taktiež prax v rámci vedenia kolektívu a ostatné veci, ktoré boli doporučujúce. Na základe 

tohto konania, kde bola deväťčlenná výberová komisia, vzišiel ako víťaz PaedDr. Rastislav 

Púdelka, aby bol riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Senici. Bol by som rád, pokiaľ 

by pán doktor mohol prísť, aby ste ho mohli vidieť, poprípade predstaviť svoju víziu. 

PaedDr. Rastislav Púdelka, kandidát na riaditeľa  Mestského kultúrneho strediska 

Senica: 

Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Rastislav Púdelka. Kultúre sa venujem pomerne dlhý 

čas, vlastne celý svoj profesionálny život. Začínal som v Senici v Centre voľného času, 

spolupracoval som so Základnou umeleckou školou, pôsobil som ako moderátor, ako autor 

rôznych programov. Od roku 2001 som pracoval ako odborný pracovník múzea, kurátor so 

zameraním na zbierky Štefánika. Pracoval som ako kurátor rôznych výstav. Neskôr som bol 

riaditeľom Múzea Slovenských národných rád a nakoniec generálnym riaditeľom 

Slovenského národného múzea. Čiže mám riadiace skúsenosti, mám predstavu o tom, aká má 

kultúra byť, či už regionálna, mestská alebo aj celoslovenská a svoje nadobudnuté skúsenosti 

by som rád využil v prospech toho, aby v Mestskom kultúrnom stredisku som dokázal riadiť 

kolektív pracovníkov. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto otázky poprípade? 

PaedDr. Rastislav Púdelka, kandidát na riaditeľa  Mestského kultúrneho strediska 

Senica: Mojou predstavou je v prvom rade urobiť si vnútorný nie personálny, ale procesný 

audit. Zistiť, ako fungujú jednotlivé činnosti v rámci mestského kultúrneho strediska. 

Samozrejme, je pre mňa dôležité vytypovať základné nosné programy, ktoré by mali v rámci 

kultúry byť. Mestské kultúrne stredisko ako líder kultúrnych podujatí a taký koordinátor 

všetkých tých aktivít. Chcel by som, aby mestské kultúrne stredisko fungovalo efektívne, 

hospodárne a vlastne pripraviť taký typ podujatí, ktorý by bol zaujímavý pre väčšinového 

návštevníka. Netvrdím, že sa to dá formou navyšovania ďalšieho počtu kultúrnych podujatí, 

lebo ako všetci viete, tých podujatí je dostatok. Je potrebné však zvyšovať stále kvalitu, 

propagáciu a nejakú tú spoluprácu medzi kultúrnymi skupinami, ktoré v rámci tohto mesta 

fungujú. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o nejakú diskusiu, o otázky? 

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
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Poprípade by som poprosil predsedníčku komisie kultúry, bola súčasťou, či vie poskytnúť 

informáciu ostatným poslancom ohľadom výberového konania. 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Takže áno, ako bolo spomenuté, 

komisia bola deväťčlenná. Boli tam zástupcovia aj mesta, aj ja som bola za kultúrnu komisiu, 

plus tam boli ľudia mimo mestského zastupiteľstva, ktorí majú do senickej kultúry teda buď 

nejako historicky zasahovať alebo majú prehľad. Dostali sme materiály vopred ku obom 

kandidátom, ktoré sme si preštudovali a na základe predložených návrhov sme kládli otázky 

počas tej ústnej prezentácie. Ja by som, pán Púdelka, poprosila, z toho, čo si pamätám a mňa 

osobne zaujalo vo vašej prezentácii by ste mohli zopakovať, aby to aj ostatní poslanci počuli, 

aj občania, ktoré podujatia sú pre vás také kľúčové v Senici, čo by ste chceli z toho, čo tu 

máme ponechať a čo by ste pridali. 

PaedDr. Rastislav Púdelka, kandidát na riaditeľa  Mestského kultúrneho strediska 

Senica: Ja som na tej prezentácii hovoril, že dnes hovoriť o presných podujatiach by asi 

nebolo príliš zodpovedné, pretože treba samozrejme k tomu diskusiu so spolupracovníkmi. 

Ale to hlavné, čo je, sú určite vianočné podujatia ako nosná téma. Letné podujatie, ktoré končí 

tým Senobraním by malo ostať ako nosná téma. Patrilo by sa niečo dať k jarným zvykom. 

Niečo, čo by bolo aktuálne pre všetky vekové skupiny, čiže aby sa zapojili aj rodiny s deťmi, 

aj pre seniorov a k jesenným podujatiam určite podujatie k patrónovi mesta Martinovi, urobiť 

podujatie, ktoré bude niečím zaujímavé, niečím atraktívne a niečím priťahovať pozornosť aj 

širokého okolia, lebo ja som v tej prezentácii hovoril aj o tom, že pre mňa je dôležité urobiť 

kultúru aj s prepojením na cestovný ruch, pretože kultúra a kreatívny priemysel sú budúcnosť 

toho, že mestá môžu prilákať ďalšie finančné prostriedky. To, že bude mesto podporovať a 

dlhodobo podporuje kultúru v našom meste, je o tom, že vytvára sa možnosť, aby 

podnikatelia mohli profitovať z toho, že nejaká kultúra je a veľmi dôležité je aj povedať to, že 

je potrebné naučiť ľudí vnímať kultúru ako potrebnú a dôležitú. Čiže budovať si z mladých 

ľudí publikum, ktoré chápe, že tá kultúra nie je niečo druhotriedne, alebo nepotrebné, ale že je 

to rovnako dôležité v rámci toho spoločenského života v meste. 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Ešte sme sa tam bavili, myslím, že dosť podrobne o 

potenciáli amfiteátra, ak by ste nám mohli priblížiť vašu víziu. 

PaedDr. Rastislav Púdelka, kandidát na riaditeľa  Mestského kultúrneho strediska 

Senica: Mestské kultúrne stredisko spravuje viaceré objekty. Ich využiteľnosť by mala byť 

stále väčšia. Ja si osobne myslím, že amfiteáter tým, ako je uložený v časti obytnej zóny treba 

využívať viacej nielen na letné kino, ale aj na realizáciu kultúrnych podujatí, ktoré by boli 

prepojené s parkom. A vlastne takýmto spôsobom aj urobiť väčšiu vyťaženosť tohto priestoru. 

Samozrejme, bude to pýtať peniaze na rekonštrukciu, lebo dnes vieme, že ten amfiteáter je 

tak, že sa snažíme len udržiavať ten základný stav, ale tá jeho poloha v rámci toho mesta a to, 

že môže byť kultúrne podujatie park, Sadová ulica, amfiteáter je veľká devíza a niečo na štýl, 

každé okolité mesto má nejaký typ svojej akcie, ktorá je atraktívna a zaujímavá, či už sú to 

Skalické dni v Skalici, na Myjave sú to folklórne slávnosti, v Holíči majú podujatie na zámku. 

Rád by som, aby sme aj my tu v Senici mali podujatie, ktoré bude multižánrové, bude v meste 

a bude prepojené na viacerých tých miestach, čiže bude tam viacej ponúkaných aktivít v 

rámci jedného podujatia. 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Kde vidíte rezervy vo financovaní? Hovoríte, že bude to 

pýtať peniaze. Takže odkiaľ ich zoberieme? 

PaedDr. Rastislav Púdelka, kandidát na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Senica: Všetci vieme, že kultúra nie je zárobková, že na kultúre nikdy nikto nezbohatne. 

Kultúra je o tom, že má v prvom momente napĺňať potreby obyvateľov, v druhom momente 

ponúkať možnosť aktívneho vyžitia a aktívnej kultúry v rámci obyvateľov, ktorí tu žijú. Je 

však potrebné tak, ako sa pristúpilo pri výmene sedadiel v kine spoluprácou s audiovizuálnym 

fondom, tak vlastne získavať finančné prostriedky cez tieto grantové schémy, ak sa ešte dá a 
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samozrejme dôležitá a najdôležitejšia je podpora mesta a vtedy ste sa a pýtali, že ako získam 

peniaze, tak som povedal, budem chodiť za vami ako za poslancami a budem vás presviedčať, 

že je to naozaj veľmi potrebné. Takže za týmto si stojím, že ako z rozpočtu mesta asi pôjde 

väčšina aj napriek tomu, že to je príspevková organizácia, môže získavať finančné prostriedky 

do 50% tým, že bude v rámci platných zákonov prenajímať majetok a uskutočňovať 

podujatia, ktoré môžu byť zárobkovo činné. Tak nikdy to nebude tak, aby sa tá kultúra dala 

zaplatiť sama zo seba. 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Pastucha. 

Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán Púdelka ten nápad tej vízie okolo toho 

amfiteátru, ten je výborný, pretože niečo podobné sme mali aj v predchádzajúcom období. 

Naša komisia pre vzdelávanie a kultúru takýto materiál v podstate vypracoval jeden člen, 

majú ho na MsKS, takže bude určite k dispozícii. No a čo sa týka tých peňazí, na začiatku 

poviete, že tých peňazí nie je veľa, ale budete sa snažiť to v rámci toho rozpočtu riešiť a hneď 

vzápätí na to poviete, že bude treba viacej financií do toho letného kina. Trošku mi to pripadá, 

že to čo poviete v prvej vete, po tretej vete je to trošku inak. No ale to je pravda, že ten 

amfiteáter potrebuje finančnú injekciu. Len vás upozorňujem, že o takýchto veciach sa tu 

bavíme už roky rokúce, tak vám držím naozaj palce. 

PaedDr. Rastislav Púdelka, kandidát na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Senica: Ďakujem, pán poslanec. Ja by som zareagoval iba tým, že rozpočet, ktorý vy 

schvaľujete na kultúru sú bežné výdavky. Čiže na aktivity, ktoré slúžia pre občanov, na 

energie. Nie sú tam investičné peniaze. Preto som hovoril, že na tie investičné akcie bude asi 

potrebné z môjho pohľadu hľadať ďalšie zdroje financovania. 

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

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici vymenúva na základe návrhu primátora 

mesta PaedDr. Rastislava Púdelku, za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska dňom 

01.07.2019. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. Gratulujem pánovi doktorovi a prajem veľmi veľa síl, 

bude to potreba. 

Uznesenie č. 99: 

MsZ v Senici 

v y m e n ú v a       

na základe návrhu primátora mesta PaedDr. Rastislava Púdelku, za riaditeľa Mestského 

kultúrneho strediska Senica dňom 01.07.2019. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:18         proti:0          zdržal sa:4           počet poslancov:25    
 

Bod č. 17.1 - Návrh projektu Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému Mestskej 

polície Senica v rámci výzvy číslo II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky - predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie a spolufinancovania. 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme na bod číslo 17 – Návrh projektu Rekonštrukcia 

a rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Senica v rámci výzvy číslo II KMV 2019 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - predloženie žiadosti, 

zabezpečenie realizácie a spolufinancovania. Takže keďže opäť ide o materiál, ktorý je 

predložený, bol vám zaslaný do mailu a máte ho aj na stoloch, tak sa jedná o projekt, kde 

bude modernizácia a rozšírenie kamerového systému v rámci mesta Senica. Máme záujem sa 

prihlásiť do tohto projektu a k tomu potrebujeme schválenie mestského zastupiteľstva. Má 

niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec Planka. 
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Filip Planka, poslanec: Ja sa iba spýtam, čo sme dostali tú dislokáciu kamerového 

zabezpečenia, to nie je už pevne určené, že iba na tieto kamery to bude? Do budúcna sa to 

bude dať upraviť, kde to potrebujeme a tak ďalej, áno? 

Martin Džačovský, primátor Senice: Toto je projekt, ktorý má týchto 18 kamier a je to 

prekonzultované aj s policajným zborom, kde by to oni vyžadovali, keďže ide o dotáciu v 

rámci ministerstva vnútra s tým, že samozrejme kamerový systém sa postupne, plánuje 

rozširovať, keďže bezpečnosť je podstatná a musíme ju riešiť. Toto je v rámci toho systému. 

Poviem to tak, že sú to vstupy do mesta, je to tam, kde máme ubytovne, kde máme 

problémové zóny. Takže toto sú tieto zóny momentálne vytypované v súčinnosti s Policajným 

zborom Slovenskej republiky a následne budeme dopĺňať ďalšie a ďalšie kamery. Ale v rámci 

tohto projektu sú to tieto presne určené už a vytypované v spolupráci s policajným zborom. 

Filip Planka, poslanec: Tiež viem o nejakých lokalitách, trebárs 4. základná škola, majú tam 

teraz problémy, chodia tam ľudia krížom-krážom rôzne živly a čo je taká nová móda, tak sú 

tam striekačky pod oknami a tak ďalej. Neviem teda, či to tieto kamery pokrývajú. Preto sa 

pýtam, aby sme to vedeli do budúcna upraviť. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Bolo zaslané a vieme inak ukázať aj mapu, že kde sa 

presne majú tieto kamery nachádzať, lebo samozrejme ministerstvo vnútra presne žiadalo 

GPS súradnice. Takže sú presne dané, že kde sa tieto kamery by mali momentálne 

umiestňovať, aby boli zachytené vstupy v prípade akýchkoľvek krádeží, či motorových 

vozidiel alebo iných, aby vedeli, ktorým smerom sa vydali a ako sa pohybovali. Takže sú 

vytypované takto tie základné lokality. S tým, že postupne budeme dopĺňať ďalšie. 

Filip Planka, poslanec: Dobre, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Pastucha. 

Peter Pastucha, poslanec: Chcem sa len spýtať, neviem, kto mi odpovie. Možno vy, pán 

primátor. Minule, keď sme tu mali pána náčelníka, tak hovoril, že v podstate tie kamery, 

aspoň ja som to tak pochopil, opravte ma, pokiaľ sa mýlim, že tých kamier je nejaký počet. 

Tým, že ich zvýšime, to je všetko v poriadku, ale že vraj niektoré tie kamery akože 

nenahrávajú to, čo sa tam deje. Čiže keď polícia chce z tých kamier záznamy, tak v podstate 

neexistujú. Takže sa pýtam, či v tom projekte je zahrnuté nielen nákup kamier, ale i to či bude 

všetko nahrávané a nejakú dobu aj ukladané tie dáta. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Je tam modernizácia, ale pán náčelník odpovie presne. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Dobrý deň. Čo sa týka kamerového systému, 

tak mesto Senica alebo Mestská polícia Senica bola vybraná ako jedna z mestských polícií, z 

troch mestských polícií v Trnavskom kraji. Tento projekt bol ešte, myslím vyhlásený nejako 

začiatkom januára - februára, potom sa to zmenilo, asi tam nebol nejaký záujem, pretože 

počítal neskôr iba s tým, že bude to iba na zriadenie nového kamerového systému. Čo sa týka 

nahrávania na mestskej polícii, tak je tam päť kamier, ktoré máme, ako povedal pán poslanec, 

nefunkčné, ale tento projekt zahŕňa už ich nahradenie novými kamerami. A to nahrávanie 

bude. Všetky kamery budú nahrávať s tým, že tento signál bude prenesený na republikovú 

políciu na obvodné oddelenie na Moyzesovu ulicu, ale oni nebudú mať možnosť tieto kamery 

ovládať a pokiaľ budú chcieť záznam, tak záznam budú mať na mestskej polícii, ktorý  si 

budú musieť písomnou formou vyžiadať. 

Peter Pastucha, poslanec: Ale bude tam ten záznam už, áno aspoň? 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Áno, tento záznam môže byť uchovávaný 

maximálne 15 dní s tým, že my máme teraz 7 dní. Po 7 dňoch sa tento záznam automaticky 

maže a tento systém teraz, ktorý ideme budovať, tak tam bude možné, aby sme tento záznam 

uchovávali aj 15 dní. Ale 15 dní to je zo zákona maximum, ktoré my môžeme uchovávať. 

Potom môžeme tento záznam nahrať, ale iba vtedy, keď je potrebný pre konanie, či už o 

priestupkoch alebo o trestných činoch. 

Peter Pastucha, poslanec: Takže o to sa mi jednalo, že aby v podstate nebol ten projekt len o 
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nakúpení kamier, ale o to, aby sa aj z tých kamier uchovával ten záznam. Áno? Takže je to 

tam v tom projekte? Ďakujem. 

Rastislav Janák, náčelník mestskej polície: Áno, nie je to modernizácia, je to aj 

rekonštrukcia a zároveň sú to aj nové kamery. Čiže rekonštrukcia zahŕňa tých päť kamier, 

ktoré máme teraz v takom stave, že aj fungujú, aj nefungujú, ako ste aj spomínali, aj 

nahrávajú - nenahrávajú, ale tento projekt už to zahŕňa. 

Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. 

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

dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje predloženie žiadosti 

podľa návrhu, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a 

zabezpečenie finančných prostriedkov podľa návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh prešiel. 

Uznesenie č. 100: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzva číslo II KMV 2019 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Senica“,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 1 388,00 €.  
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25      
 

Bod č. 17.2 - Informácia o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v školskom roku 

2019/2020 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu 17.2 - Informácia o zápise 

žiakov do prvého ročníka základných škôl. Túto informáciu ste taktiež dostali mailom a na 

stoly. Takže máte tu informáciu, kam sa koľko detí hlási. Len doplním informáciu, že 05.03. 

bolo vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Sadová, kde výberové 

konanie sa uskutočnilo 09.04. Do funkcie riaditeľky bola predložená radou školy pani Ing. 

Svetlana Chábelová. Návrh Rady školy som akceptoval a dňa 26.04. bol odovzdaný menovací 

dekrét pani Ing. Chábelovej a má funkčné obdobie od 04. mája 2019 na päť rokov. Dňa 

08.04.2019 bolo vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy  

V. Paulínyho – Tótha a riaditeľa Základnej školy s materskou školou na ulici J. Mudrocha. 

Výberové konania sú vyhlásené z dôvodu ukončenia funkčných období riaditeľov. Zatiaľ 

prebieha termín, dokedy je možné sa prihlásiť. Takže v prípade, že niekto má záujem, tak ešte 

je v termíne. Má niekto ešte otázku zatiaľ ohľadom zápisu žiakov do prvého ročníka? Ak nie, 

tak dávam návrh. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informáciu o zápise 

žiakov do 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. 

Uznesenie č. 101: 

MsZ v Senici 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informáciu o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25      
 

Bod 17.3 Participatívny rozpočet mesta Senica 
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Martin Džačovský, primátor Senice: V rámci Rôzneho ešte by som poprosil pána zástupcu 

ohľadom participatívneho rozpočtu informáciu. 

Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Ďakujem za slovo. Ako pán primátor povedal, 

jedná sa mi o participatívny rozpočet. Chcem pripomenúť termín 31. máj, kedy je treba dodať 

z mestských výborov tieto návrhy. Chcem osloviť predsedov mestských výborov, aby si 

zvolali svoje mestské výbory príslušné, aby to tam prerokovali a rád by som sa tam, aj keď 

teda nebývalo to zvykom, že zástupca primátora chodí na mestské výbory, bol by som rád, 

keby ste ma tam pozvali, aby sme si tam aj prešli tie požiadavky, ktoré máte na mesto ako 

mestské výbory. Zajtra vám pošlem dokument na žiadosť na participatívny rozpočet, aj sumy. 

Ďakujem. 
 

Bod č. 18 – Interpelácie poslancov 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre, prechádzame na bod číslo 18, čo sú 

Interpelácie. Máme tri písomné interpelácie. Všetky od pani poslankyne Chudej. Upozorňuje 

na potrebu nového nájazdu do mestského parku od Mudrochovej ulice, keďže existujúce 

nájazdy sú strmé a nefunkčné. Na Továrenskej ulici sa nachádza suchý strom, ktorý je 

nebezpečný, aby sa odstránil a taktiež sa nachádzajú obrubníky v zlom stave bez znížených 

obrubníkov a nie sú bezbariérové. Taktiež na suché dreviny pred 12-17 bytovým domom a 

taktiež po ľavej strane taktiež, čo je drevina, ktorá zasahuje do cesty a treba ju upraviť, orezať, 

aby nebránila v premávke. A tretia interpelácia, že je potrebné spraviť nájazd, širšiu rampu do 

budovy zubných ambulancií na Štefánikovej ulici. Rampa, ktorá sa nachádza, neplní svoj účel 

pretože je strmá a úzka a nie je možné po nej vyjsť. Takže tieto informácie sme dostali 

písomne a budeme ich riešiť. Ďalej sa prihlásil do interpelácií pán poslanec Tehlár. 

Miroslav Tehlár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať vedúceho IT 

oddelenia. Platil som nejaké veci cez internetbanking, poplatky mestu a zistil som, že sa na 

stránke mesta nenachádza bankové spojenie na mesto. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo to 

tam nie je zverejnené, pretože som sa pozeral na stránky aj na iných mestách a tie to tam 

zverejnené majú. Takže myslím si, že pokiaľ by to nebola nejaká legislatívna úprava, tak ja by 

som navrhoval, aby tam tieto čísla zverejnené boli. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Vyriešime. Samozrejme tam bude treba 

rozlišovať hlavne, čo sa platí, lebo samozrejme, mesto má viacero účtov, kde sa evidujú rôzne 

veci. Väčšinou k tomu potrebujú variabilný symbol, ale je možné to takto urobiť. Lebo v 

rozhodnutí je určený aj bankový účet, ale hlavne je tam ten variabilný symbol a tá suma, áno? 

Ale myslím si, že toto vieme riešiť. Poprosím, pán poslanec Hutta. 

Peter Hutta, poslanec: Ja chcem požiadať pána zástupcu primátora, samozrejme, ho pozvem 

na ďalší mestský výbor, ktorý bude do konca mája. Spolu sme hovorili o tom, že si chystá 

podklady z mestských výborov, tie požiadavky, aby sme vedeli, čo sa realizuje. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Takže pani poslankyňa Štítna. 

Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som chcela za obyvateľov z časti číslo 7 ohľadne 

parkovania. Je to širšie centrum mesta Senica a nemajú možnosť parkovať inde. Jedná sa mi o 

ulicu križovatka SNP a Hollého ulica. Je tam tá časť, kde sú Sakure. Popod tých sakúr stoja 

autá. Keď naprší, tak tie autá sú úplne zasypané a keď na druhý deň zasvieti slnko, tak sa to 

pripečie všetko na tie autá a je veľký problém dostať to dolu. Ja viem, že zeleň je dôležitá, ale 

treba, aby sa to skutočne dalo do poriadku a orezalo, lebo tie haluze zasahujú hlboko do cesty 

a podobná situácia je aj pred škôlkou na J. Kráľa v časti medzi škôlkou a bytovkou, kde sú 

zase ihličnaté stromy a tam, keď príde troška teplejšie počasie, tak všetky autá sú pokvapkané 

živicou. Skutočne je veľký problém potom tú živicu z tých áut dostať dolu. Ľudia si za 

parkovanie musia zaplatiť, pretože je to centrum mesta a vlastne nemajú ani šancu kde inde 

stáť a tie autá sú znehodnotené a je obrovský problém  tieto veci z tých áut dostať dolu. Čiže 
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naozaj je nutné tam tú zeleň dať do poriadku a nejakým spôsobom to orezať. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani poslankyňa Mičová. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Ja mám otázku k výtlkom, že či viete mi nejako povedať, že či 

už sa začali opravovať výtlky a respektíve, či sú nejaké vytypované časti, že kade sa začína a 

akým spôsobom to je naplánované, ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Kvôli tomu, že sme mali chvíľu na rozpočtové 

provizórium, tak nemohli sme súťažiť. Akonáhle bol rozpočet, máme vysúťaženú firmu, 

očakávam, že každým dňom by mali začať vo veľkom už, čo sa týka odstraňovania všetkých 

výtlkov. Výtlky máme kompletne zmonitorované. Našťastie ich je menej ako minulý rok, ale 

tým, že sme museli súťažiť, podpisovať zmluvy a všetko ostatné, trošku sa nám to tento rok 

predĺžilo tá oprava. Ale v rámci toho už sme začali aj s opravou na Továrenskej ulici, kde sa 

neopravujú len výtlky, ale opravuje sa kompletne celá vozovka súvisle zhruba 400 metrov, 

takže v priebehu krátkej doby by sme mali všade vidieť už začať opravovať aj tie výtlky, 

ktoré teda sa neopravujú tým systémom, že sa opravuje celá cesta. Tak predpokladám, že už 

to bude čoskoro. Pani poslankyňa Otrísalová. 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som mala dve interpelácie od 

občanov. Jedna sa týka nášho obvodu číslo 7, kde mi bola doručená požiadavka na 

vybudovanie chodníka popri panelovej ceste od Čerešňovej aleje ku kruhovému objazdu 

vzhľadom na to, že s teplejším počasím tam stúpa počet chodcov. Chodia tadiaľ aj tí 

obyvatelia IBV Juh, aj ľudia psíčkari do Čerešňovej aleje z IBV cez kruhový objazd, takže 

začína to tam byť dosť nebezpečné vzhľadom na to, že tadiaľ chodí aj mestská doprava, aj 

dosť veľa áut, parkujú tam kamióny pri Alcheme čerpacej stanici, čiže toto bola požiadavka, 

či by bolo možné to vybudovať. Poprosila by som vás teda nejaké vyjadrenie k tomu aj 

možno, čo sa týka pozemkov, možností. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ja som čakal aj bod 2, ale tak môžeme ísť na chodník 

Čerešňová alej. Pozemky tam nie sú mesta. To znamená rokujeme s vlastníkom, ktorý tam má 

tiež svoje zámery. Máme dokonca aj naprojektovanú realizáciu chodníka, aj tej danej cesty. 

Avšak momentálne čakáme aj na toho vlastníka, čo ďalej a akým spôsobom, aby sme mohli 

tieto veci realizovať. A bod dva ešte? 

Martina Otrísalová, poslankyňa: Ďakujem. Bod 2 sa týka celej Senice, nielen nášho 

obvodu. Dostala som podnet od jednej mamičky, ktorá má dieťa, ktoré trpí celiakiou, ale teda 

poprosila ma za viacerých občanov, s ktorými je v kontakte, že v súčasnej dobe pribúda detí, 

ktoré trpia takouto chorobou prípadne inými typmi diét ako je bezlaktózová strava a podobne. 

A majú veľmi ťažkú situáciu stravovania v školách, kde im nosia stravu a tá strava je im 

ohrievaná v mikrovlnnej rúre, čo teda znovu vplýva na ten ich nie priaznivý zdravotný stav. 

Takže bol tam od nej taký návrh, či by bolo možné zriadiť v niektorej školskej jedálni takúto 

prevádzku na tie rôzne diéty, kde by varili vlastne pre všetky deti, ktoré by sa na to prihlásili a 

nejakým spôsobom by sa tá strava rozvážala do tých ostatných škôl, kde by to bolo potrebné. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Tam sa to bude asi potom zohrievať. Tam by bol 

možno trošku problém. Pokiaľ by tí všetci chodili do tej jednej školy, si myslím, že by sa to 

dalo. Niekde máme päť detí, niekde sú dve deti a naozaj ešte aj tie intolerancie sú rôzne. 

Takže preto sa to rieši skôr tým dovozom tých rodičov, respektíve ja, čo poznám ľudí, tak 

naozaj vyberajú, že v pondelok a utorok môžu deti ísť, streda a štvrtok nie, takže rôzne sa to 

snažia kombinovať. Riešili sme to aj teraz v rámci toho, že od 01.09. majú byť tie takzvané 

obedy zadarmo, tak aj tam sme to riešili, že akým spôsobom by sa tieto veci dali zmeniť, 

keďže už nás tento systém nový od 01.09. núti nakúpiť ďalšie vybavenie, aby sme to vedeli. 

Takže riešime to, ale nie je to také jednoduché, pretože tí rodičia, naozaj máme štyri základné 

školy, poprípade aj škôlky a ten rozvoz by nebol taký jednoduchý, aby sa tá strava nemusela 

ohrievať, že by bola naozaj v nejakom veľmi rýchlom slede. Riešime, uvidíme. 
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Martina Otrísalová, poslankyňa: Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto ešte záujem? Ak nie, tak prechádzame do 

bodu 19. Ja len pripomeniem, že ústne interpelácie je potrebné do troch dní poslať alebo 

priniesť písomne tak, ako máme v rámci uznesení. 
 

Bod č. 19 – Diskusia 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod 19 – Diskusia. Pán poslanec 

Kalman. 

Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja mám niekoľko bodov do 

diskusie. Aspoň, aby sme teda otvorili niektoré problémy mesta. Chcel by som sa poďakovať 

všetkým, ktorí sa zúčastnili na čistení cyklotrasy pri tej príležitosti niektorí z nás sme boli v 

židovskom cintoríne a tam by som chcel poprosiť, aby ste odstránili odpad, ktorý tam bol 

vyzbieraný. Do dnešného dňa je tam. Zároveň by som vás chcel požiadať. Mal som úplne 

rovnakú požiadavku na minulé vedenie mesta, avšak nepodarilo sa to nejako dotiahnuť do 

úspešného konca. Vypracovať nejaký postup, aby sme ten priestor dostali na inú úroveň, ako 

je dnes. Chcel som tu aj prezentovať fotografie, ale jednoducho to by bolo tak dehonestujúce, 

že dnes sa to dá popísať jedinými slovami, že to je trestný čin hanobenia miesta posledného 

odpočinku. Je to absolútna hanba pre Senicu. Druhá vec. Chcel by som vás pozvať, všetkých 

poslancov aj Seničanov, že zajtra o deviatej hodine začína 24-hodinová štafeta. Ja som 

zainteresovaný v bežeckej časti, tak veľmi rád by som vás tam privítal a čaká vás tam dobrá 

nálada a všelijaký pridaný program. Tretia vec, ďakujem pánovi primátorovi a všetkým, ktorí 

sa zaslúžili o vybudovanie pamätníka k stému výročiu úmrtia Štefánika. Senica získala zase 

reprezentatívny priestor. Tým sa prezentuje kultúra mesta. Veľmi pekne vám ďakujem. A 

úplný štandard je PRO Senica, nechcel som sa k tomu vyjadrovať pri tom, keď sme to riešili. 

Ale asi by sme sa mali ako poslanci nejako zjednotiť, akým spôsobom chceme ten fond v 

budúcnosti prezentovať a čo chceme podporovať. V uplynulom vedení, aj  

v predchádzajúcom, rovnako je to aj v terajšom. Malé projekty dostávajú veľmi malý priestor. 

Tých projektov je naozaj veľa. Tento rok to bolo skoro sto projektov, dostanú málo peňazí. 

Podľa mňa to je tá krv, to je to, čo robí to mesto mestom, že vťahuje občanov do toho, aby sa 

snažili robiť niečo viacej. Každý to robí vo vlastnom voľnom čase a podľa môjho názoru 

veľmi málo prostriedkov dávame na to, aby sa nejako prezentovali a aby svoju energiu využili 

ďalej. Pre nich naozaj aj tých pár sto eur, ktoré dostanú, je to, prečo to vlastne vedia spraviť. 

A to je tak všetko. Veľmi pekne vám ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja by som len povedal, že už mám kontakt 

na pána ohľadom židovskej obce, aby sme začali spolu riešiť tento problém. Mesto Senica nie 

je správcom, nie je to jeho majetok. A musíme veľmi opatrne postupovať zase v zmysle 

zákona, nemôžeme investovať do cudzieho majetku, poviem to tak, aby ste nám to do 

budúcna zase nevyčítali, respektíve aj pani kontrolórka, áno? Pretože finančné prostriedky 

mesta sú jasne určené, ako a akým spôsobom môžeme míňať. To znamená, my potrebujeme 

urobiť tomu aj právny rámec na základe čoho a akým spôsobom je možnosť vôbec 

postupovať. To, že mesto tam momentálne teraz nič nerieši je preto, že nemáme akým 

spôsobom. My tam začneme niečo robiť a niekto nás napadne, že sme niečo ukradli, niečo 

poškodili iným spôsobom, takže tu je nutná spolupráca so židovskou obcou a je otázka, aký 

oni majú záujem, keďže vidíme, že momentálne ten stav je veľmi zlý. Tak bude to na 

rokovaní. Mám to naplánované, takže budeme toto riešiť. Poprosím pána poslanca Huttu. 

Peter Hutta, poslanec: Iba jednu otázku mám. Dočítal som sa, aj som videl, že Továrenská 

ulica sa začína opravovať, ale dočítal som sa to, že oprava končí na križovatke pri bývalom 

vstupe do Slovenského hodvábu. Nestálo by za úvahu potiahnuť to až po tepláreň? Pretože ten 

ďalší kus cesty je v rovnakom stave, ako ten, ktorý sa bude opravovať. Neviem, prečo sa to 
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nespraví celé naraz. Či z dôvodu finančných prostriedkov, neviem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Odpoveď je veľmi jednoduchá. Áno, je to rozpočet, 

ktorý nás limituje a keďže táto časť je najvyťaženejšia a aj v najhoršom stave, tak ideme touto 

formou s tým, že samozrejme, registrujeme aj ostatné. Ja mám dohodnuté stretnutie na 

ministerstve financií, kde sa taktiež poskytujú momentálne pôžičky pre mestá na obnovu 

komunikácií. Sú to bezúročné pôžičky, ktoré by mali mať odklad tri roky a následne sa 

ďalších desať rokov splácajú. Takže idem na rokovanie, aby som zistil bližšie podmienky, 

akým spôsobom sa dá čerpať, či je to pre nás to, čo by sme hľadali, aby sme si to potom v 

rámci stretnutí pracovných vedeli prejsť. Chceme opraviť nejaké cesty, poprípade dohodnime 

sa, akú tú žiadosť máme podať na ministerstvo financií na takýto úver. Toto bude všetko ešte 

v rámci ďalších diskusií. Poprosím pani poslankyňu Mičovú. 

Ivana Mičová, poslankyňa: Pán primátor aby to nevyzeralo, že stále iba niečo žiadame. Tak 

ja by som chcela poďakovať mestu, Mestskému kultúrnemu stredisku Senica, Mestskému 

podniku služieb Senica, Rekreačným službám mesta Senica, Technickým službám mesta 

Senice, Poľnohospodárskemu družstvu Senica, členom výboru v Čáčove, ako aj ostatným, 

ktorí nám pomohli pri stavaní mája za ich podporu, ich pomoc a aj za veľkú ochotu. Ešte raz 

im veľmi pekne ďakujem. Bola to veľmi pekná akcia a ďakujem aj vedeniu mesta, že si našlo 

čas a prišlo pozrieť do Čáčova. Ďakujem. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujeme aj za takéto slová. Má ešte niekto záujem? 

Pán poslanec Planka. 

Filip Planka, poslanec: Ja by som ešte povedal, že blíži sa nám sezóna kosenia, čo je pre vás 

taká nešťastná doba, lebo stále niekto nadáva, že je nepokosené. Predpokladám, že existuje aj 

nejaký plán kosenia. Ale bol som v minulosti svedkom toho, že sa kosila tráva, ktorá bola 

suchá a nevyrastená, čo sú podľa mňa pre mesto jednoznačne stratené peniaze. A navyše 

možno by stálo za zváženie teraz je taký trend, že sa vyčleňujú v mestách zóny, ktoré sa 

neupravujú a necháva sa tam tá tráva troška nadivoko a žije tam viacej živočíchov a tak ďalej, 

z tohto životného prostredia je to troška prospešnejšie, ako suchý vyholený trávnik, ktorý síce 

je pekný naoko a pre lajky na Facebooku, ale ako z toho životného prostredia to až tak ok nie 

je. Tak to len tak na inšpiráciu. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Pripravujeme plán obnovy mestského parku. To 

znamená tak, ako je L. Novomeský, kde sme sa taktiež bavili aj o takýchto zónach.  Celý plán 

bude prezentovaný na podujatí, ktoré sa volá Ekotopfilm 20.06. 2019,  kde okrem toho, že 

bude sa to venovať triedeniu odpadu a vzdelávaniu detí, kde by sa malo zatočiť až 1200 detí z 

našich škôl, tak večer by mal byť práve venovaný parku a kde budeme prezentovať takú víziu, 

kam by sme sa chceli najbližšie obdobie dostať v rámci parku, poprípade nejaké iné ďalšie 

úpravy. Registrujeme to, že je momentálne ten trend aj týchto, by som povedal, menej 

upravovaných zón a máme záujem to zapracovať s cyklotrasou, ktorá je plánovaná cez park, 

aby sme poprípade aj takouto zónou dokázali oddeliť deti od cyklistov, aby nám 

neprichádzalo k nehodám v budúcnosti, takže všetko toto zapracuvávame do takéhoto plánu, 

ktorý bude prezentovaný 20.06. 2019 v kultúrnom dome večer. Má ešte niekto záujem? Nie. 
 

Bod č. 20– Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Senica 

 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme na uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. Prosím návrhovú komisiu, aby pripravila návrh na uznesenie a 

potvrdila hlasovania. Pani poslankyňa Štítna. 

Marta Štítna, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici 

na svojom 3. riadnom zasadnutí konanom dňa 2. mája 2019 prijalo uznesenia číslo 72 až 101. 

Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za potvrdenie 

platnosti uznesení z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Ďakujem vám všetkým 
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poslancom, že ste aktívne pristupovali, že ešte pred zastupiteľstvom sme sa viackrát mohli 

stretnúť, aby sme si mnohé veci vydiskutovali, tým pádom potom to vyzerá, že to ide veľmi 

jednoducho. Ale samozrejme, tie hodiny strávené pred tým boli náročné. Takže ďakujem vám 

všetkým za ochotu a prajem pekný deň. 
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