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Zápisnica 

napísaná na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom  

dňa 11. februára 2020 

 

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, PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr. Ľubomír 

Štvrtecký, Mgr. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica 

Krištofová, Mgr. Filip Planka, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Vladimír Včelka, Ľubomír 

Miča, Mgr. Miroslav Tehlár, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Petra Morávková, 

Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Martina Otrísalová, Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, 

Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna 

 

P r i z v a n í : 

JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Ľubica Lesayová, 

Mgr. Milan Dieneš– vedúci oddelení MsÚ;  

Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ; Mgr. Stanislav Macák, poverený na funkciu náčelníka MsP; 

Mgr. Peter Kovačič, vedúci SŠÚ; Peter Horváth; Ing. Peter Turza, 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; Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ CVČ; Renáta 

Rýzková, riaditeľka MŠ; Mgr. Eva Volková, riaditeľka, Poliklinika Senica, n. o.;  

RNDr. Ľubomír Parízek, poslanec TTSK; Ing. Ján Kovár, riaditeľ ÚPSVaR, Senica;  

mjr. Mgr. Juraj Adamovič, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR; 

Kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra: E. Chodúrová, A. Kubík, R. Vajaš, Ľ. Vaňková,  

 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Peter Pastucha, Ivan Paveska, Mgr. Vladimír Šváček,  

Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS; Ing. Vladimír Kocourek, prednosta OÚ Senica;  

Ing. Alexander Janovič, predseda OSBD Senica 

Kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra: Z. Klačková, A. Závodná 

  

M é d i á: 

Mgr. Viera Barošková, Naša Senica; TV Sen, spol. s r.o.; Vladimír Miček, TASR, Miroslava 

Kováriková, Záhorák 

 

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 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení 

prítomní. Otváram 8. zasadnutie MsZ v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Menovite na 

dnešnom zasadnutí vítam mjr. Mgr. Adamoviča, riaditeľa Okresného riaditeľstva policajného 

zboru SR, ktorý bol do funkcie ustanovený 01.01.2020 k čomu mu blahoželám a verím, že 

budeme mať úspešnú spoluprácu. Ďalej Ing. Jána Kovára, riaditeľa Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Senica a RNDr. Ľubomíra Parízka, poslanca Trnavského samosprávneho kraja. 

Ďalej tu vítam kandidátov na hlavného kontrolóra, médiá a všetkých prítomných.  
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Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 20 poslancov, čo je nadpolovičná 

väčšina. Zasadanie MsZ je uznášaniaschopné, preto otváram rokovanie.  

Ospravedlnení sú pán poslanec Pastucha, pán poslanec Paveska, pani poslankyňa Vyletelová 

a pani poslankyňa Otrísalová sa ospravedlnili, že prídu neskôr. Zápisnica z predchádzajúceho 

MsZ je overená a je k nahliadnutiu poslancom.  

Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Štítnu a pána poslanca Tehlára.  

Za zapisovateľku zápisnice 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, upozorňujem, že máme 

pridaný ďalší bod a je to Návrh projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v meste Senica, ktorý vám bol zaslaný. Jedná sa o projekt pre Polikliniku Senica, n.o. Najprv 

si schválime program tak, ako vám bol predložený a následne pôjde návrh na zmenu 

programu, aby sme hlasovali o projekte – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v meste Senica. Má niekto návrh na zmenu programu? Ak nie, tak odporúčam, aby dnešné 

zasadnutie MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej tabuli. Prekladám návrh, aby sme o tomto 

hlasovali. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Program máme schválený.  

Uznesenie č. 254: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 8. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. februára 2020.  
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

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

2.     Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie 

3.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 11. februára 2020 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 7. zasadnutí MsZ dňa 12.12.2019 

4.2   Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsR dňa 30.01.2020 

5.     Voľba hlavného kontrolóra  

6.     Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2020 

7.     Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2019 a zámery organizácie  

8.     Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019 

9.     Návrh dodatku č. 1/ 2020 VZN č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území  

        mesta Senica 

10.   Správa o činnosti DHZM  Senica a DHZ v Senici za rok 2019 

11.   Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry Senica na roky 2020 - 2029 

12.   Dispozície s majetkom 

13.   Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia –  zmena 

14.   Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov – ZŠ s MŠ, 

        J. Mudrocha, Senica 

15.   Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2019  

16.   Správa o činnosti HK za rok 2019  

17.   Rôzne 

        -Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 6/2019/215 prijatého na 6. MsZ konanom dňa    

        07.11.2019 

18.   Interpelácie 

19.   Diskusia 
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20.   Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ 

21.   Záver 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Dávam ďalšie hlasovanie o zmene 

programu doplnením materiálu v bode Rôzne o materiál Návrh projektu Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v meste Senica, ktorý bude do bodu Rôzne pridaný. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Zmenu programu máme schválenú.  

Uznesenie č. 255: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Doplnenie programu 8. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. februára 2020 v bode 

Rôzne o materiál Návrh projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste 

Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25   

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Bod č. 2.1. - Voľba návrhovej komisie 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Prechádzame na bod 2. a to je voľba 

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

pani poslankyňa Chudá, pani poslankyňa Morávková a pán poslanec Šúrek. Má niekto iný 

návrh? Ak nie, prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Ďakujem. Návrhovú komisiu máme schválenú v zložení pani poslankyňa 

Chudá, pani poslankyňa Morávková a pán poslanec Šúrek.  

Uznesenie č. 256: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Petra Morávková, Bc. Michal Šúrek 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Bod č. 2.2. - Voľba mandátovej komisie 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Predkladám návrh na zloženie mandátovej 

komisie, aby pracovala v zložení predseda pán poslanec Hutta, následne pán poslanec 

Lackovič a pani poslankyňa Mičová. Má niekto iný návrh? Ak nie, prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. MsZ v Senici schválilo mandátovú komisiu v zložení za predsedu 

pán poslanec Hutta, následne pán poslanec Lackovič a pani poslankyňa Mičová.  

Uznesenie č. 257: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Ivana Mičová 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 3.1. – Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 

11.02.2020 a riešení pripomienok 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Žiadam pani prednostku, aby predniesla 

ústne správu.  
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JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení 

prítomní. Uznesením prijatým na ustanovujúcom MsZ konanom 06.12.2018 poslanci MsZ 

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

z ústavného zákona č. 357/2004 O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. V uplynulom roku si všetci poslanci a primátor splnili svoje povinnosti 

vyplývajúce z tohto ústavného zákona. Novelami tohto ústavného zákona, ktoré nadobudli 

účinnosť 01.01.2020 prišlo k určitým zmenám, ktoré sa dotýkajú aj našich volených 

predstaviteľov. Prvá zmena je v tom, že príslušným orgánom na podávanie oznámení a na 

konanie u primátorov miest je výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Pre poslancov 

naďalej platí, že tieto oznámenia aj s povinnými prílohami podávajú Komisii na ochranu 

verejného záujmu, ktoré zriadilo MsZ a to v termíne do 30.04. Oznámenia verejných 

funkcionárov sa podávajú na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta v časti 

mestské zastupiteľstvo - Oznámenia verejných funkcionárov. Zároveň vzniká komisii 

povinnosť spracovať skrátené oznámenia za účelom zverejnenia na webovej stránke mesta. 

Poslanci môžu posielať oznámenia v elektronickej podobe cez ústredný portál verejnej správy 

do elektronickej schránky mesta Senica. Uznesením č. 215 prijatým na 6. MsZ konanom 

07.11.2019 bol Mgr. Martin Dudáš vymenovaný za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Senica dňom 01.02.2020. Z dôvodov, že personálne sa na základe uskutočneného výberového 

konania nepodarilo zabezpečiť nového riaditeľa Centra voľného času Senica, navrhujeme 

zmenu uznesenia tak, aby začiatok výkonu funkcie Mgr. Dudáša, novozvoleného riaditeľa 

Mestského kultúrneho strediska Senica,  nastal až dňom vymenovania nového riaditeľa Centra 

voľného času v Senici, prípadne poverenia výkonom funkcie riaditeľa Centra voľného času 

v Senici. Návrh na zmenu uznesenia je samostatným bodom rokovania MsZ. Výberové 

konanie na riaditeľa centra voľného času bolo opätovne vyhlásené a je zverejnené na našej 

stránke. Uznesením MsZ č. 253, ktoré bolo prijaté na 7. MsZ konanom 12.12.2019, bolo 

schválené poskytnutie finančnej pomoci mestu Prešov pre obyvateľov poškodenej bytovky na 

Mukačevskej ulici vo výške 3.500,00 €. Finančná pomoc zatiaľ nebola poslaná, lebo zmluva 

o poskytnutí finančných prostriedkov síce bola vypracovaná, ale zatiaľ nebola podpísaná zo 

strany mesta Prešov. Uznesením MsZ č. 247 prijatým na 7. MsZ konanom 12.12.2019 bolo 

schválené prijatie krátkodobého úveru vo forme úverovej linky na financovanie realizácie 

projektu Česká cesta vo výške 948.856,00 € od VÚB so splatnosťou do 18 mesiacov a ručenie 

za úver formou blankozmenky. Primátor bol zároveň poverený zrealizovať všetky právne 

úkony potrebné pre prijatie tohto úveru a podpisu blankozmenky. Financovanie projektu bude 

zabezpečené formou tohto krátkodobého úveru a na základe zmluvy o dielo zhotoviteľ diela 

vystaví prvú faktúru po zrealizovaní diela v hodnote min. 50% z ceny a druhá faktúra bude 

vystavená najskôr po odovzdaní diela bez vád. Dátum splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia 

faktúry. Keďže do dnešného dňa mesto Senica ako objednávateľ diela, neprijalo prvú faktúru 

za realizáciu diela, nebola ešte čerpaná táto krátkodobá úverová linka na financovanie 

realizácie projektu. Hlavná kontrolórka predložila správu o plnení uznesenia č. 19/01/J/2/b 

v znení neskoršieho dodatku v písomnej podobe. Viac uznesení s termínom plnenia 

k dnešnému dňu prijatých nebolo. Na písomné interpelácie, ktoré odzneli na poslednom 

zastupiteľstve, bolo v termíne zodpovedané a sú zverejnené odpovede na webovej stránke 

mesta. Toľko k plneniu uznesení a pripomienok.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Má niekto otázky alebo pripomienky? Ak 

nie, dávam návrh, aby MsZ správu schválilo. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola prijatá.  

Uznesenie č. 258: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 11.02.2020.  
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H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25     
 

Bod č. 3.2. – Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici  

č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703 
 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Správu ste dostali v písomnej podobe. Má 

niekto otázky? Pán poslanec Kalman. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja mám otázku k strane 9, 

odsek 4 zmluvy dohody označené ako rôzne dodatky k zmluvným dohodám. Hneď pod č. 1 – 

Zmluva s poskytovateľom TRIUS FINANCE s. r. o.. Týka sa to Centra zdravotníckej 

starostlivosti. Tu mám viacero otázok. Vy ste avizovali, že sme dostali materiál k tomu Centru 

zdravotníckej starostlivosti a ja neevidujem, nedostal som nič. Pýtal som sa kolegov okolo 

a nedostali tiež nič. Ide o materiál za 1 milión eur a spolufinancovanie 50.000,00 €, tak by 

som sa chcel opýtať, že či sa stala nejaká technická chyba. To nechám na vás. Ďakujem za 

zodpovedanie neskôr. Čo sa týka konkrétne tejto zmluvy. Nevidím tam nikde, akým 

spôsobom bol vybraný ten dodávateľ. Keď som si ho pozeral, tak robí Centrá zdravotníckej 

starostlivosti po celom Slovensku a bol nám doporučený nejako, že vie čo má spraviť alebo 

ako to je s touto firmou? Prebehlo tam výberové konanie?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pani riaditeľka bude vedieť.  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Dobrý deň. Takže ohľadom Centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti sa podával zámer do 31.12.2019. Boli sme vyzvaní 

ministerstvom o doloženie uznesenia, že MsZ súhlasí s financovaním týchto Centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti. Do týchto centier sa hlási mesto v spolupráci 

s Poliklinikou Senica. Čo sa týka tejto firmy, tak bola vybraná na základe odporúčania JKL 

Production Bratislava, ktorá robila aj projekt pre Šaštín-Stráže. Riešil to potom pán Hazucha.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Vybraná bola ako?  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Cez verejné obstarávanie.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Dobre. Ďakujem. A čo sa týka tohto projektu. Ja som to 

avizoval asi pred rokom a pol. Vtedy bývalá pani riaditeľka povedala, že to nie je pre nás 

vhodné. Mohli by ste nám povedať, že čo sa stalo, že teraz už ideme do toho? To je jedna vec. 

A stále tu nie je zodpovedaná tá otázka, že je to milión eur a nevieme o tom nič doteraz 

a máme hlasovať o nejakom spolufinancovaní. Predpokladám, že to nebolo ani v žiadnej 

komisii. Takže neviem, že čo sa tu stalo konkrétne v tomto prípade. Budeme sa o tom 

rozprávať v tom bode Rôzne, samozrejme. Ale ako nemáme tie materiály.  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Projektový zámer bol zverejnený aj na 

webovej stránke mesta v mesiaci november, neviem, či ste si to všimli. Bolo to tam 

zverejnené, neviem presne dátum. Preto sme sa prihlásili do tohto projektu, že už tento rok 

sme avizovali poruchu RTG prístroja a zdalo sa nám vhodné zapojiť do týchto Centier 

integrovanej zdravotnej starostlivosti, lebo okrem energetickej úspory budovy môžeme riešiť 

aj prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk. Zapracovali sme tam nový RTG prístroj a tak 

isto automatizovanú linku pre OKB pracovisko. RTG prístroj aj táto linka sú taká najväčšia 

čiastka, ktorá pohltí tento projekt. Ostatné časti sa týkajú rekonštrukcie sociálnych zariadení 

a to vodovodných batérií, osvetlenia a tak isto aj zapracovanie spolupráce s Červeným krížom 

– sociálne pracovisko.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za odpoveď. Pred rokom a pol bol hlavný problém 

v tom, že sú tam neakceptovateľné požiadavky na obsadenie lekárov. Preto. To bola teda 

odpoveď pani riaditeľky, keď ja som propagoval tu Centrá integrovanej zdravotníckej 

starostlivosti, tak by som sa chcel opýtať, či toto je vyriešené a je to v poriadku. Je to bez 

rizika, že jednoducho budeme mať tých nových lekárov? Ten projekt udržateľnosť bude mať 



6 

 

a nie je tam z hľadiska mesta žiadne riziko? Lebo tu už nejde teda len o 50.000,00 € ale 

potom pôjde o milión eur.  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Ja som rokovala s každým lekárom, 

ktorý sa nachádza v budove Polikliniky osobne. Každému som vysvetľovala. Čo sa týka 

detských lekárov, podpísali všetci čestné prehlásenia. Zo všeobecných lekárov nepodpísali 

dvaja lekári. Zo zubných lekárov traja. A to z toho dôvodu, že jeden je zazmluvnený so 

zdravotnými poisťovňami a druhí lekári odchádzajú do dôchodku a z odborných lekárov 

nepodpísali čestné vyhlásenia 4 a z ostatných 3 pracoviská. Takže väčšina lekárov alebo 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti mala vysvetlenú túto situáciu, čo sa bude riešiť 

v Poliklinike a o podpis zmluvy o spolupráci bude treba 1,5 lekára všeobecného, 0,5 lekára na 

úväzok detského a 0,2 lekára gynekológie. Zmluvu o partnerstve na vyžiadanie 

ktoréhokoľvek lekára som zaslala, takže mali možnosť si to preštudovať.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Takže je to v poriadku. Čo sa týka lekárov, je tam splnená 

podmienka. Dobre. Ja len aby sme to mali pod kontrolou ako Polikliniku tak aj mesto. Ja 

samozrejme kvitujem túto aktivitu, to je jasné. Každé euro, ktoré ide do Polikliniky je len 

dobré. V tejto chvíli mi to stačí, ďakujem pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ešte má niekto otázky, pripomienky? 

Neevidujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ berie správu HK o plnení uznesenia tak ako 

bola predložená. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola prijatá.  

Uznesenie č. 259: 

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:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 4.1. – Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ dňa 12.12.2019 

Bod č. 4.2. – Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsR dňa 30.01.2020 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Uznesenia máte v písomnej podobe. Má 

niekto otázky, pripomienky? Ak nie, hlasujeme o oboch uzneseniach spoločne. Takže dávam 

návrh. MsZ v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 7.  zasadnutí MsZ v Senici 

konanom dňa 12.12.2019 a uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsR v Senici konanom dňa 

31.01.2020. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Uznesenia boli prijaté.  

Uznesenie č. 260: 

MsZ v Senici 

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

1. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 12. 12. 2019. 

2. Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 30. 01. 2020. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 
 

Bod č. 5 – Voľba hlavného kontrolóra 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Hlavná kontrolórka má vždy volebné 

obdobie na 6 rokov. Keďže nám toto obdobie už končí, tak na MsZ konanom dňa 12.12.2019 

bolo uznesením MsZ č. 7/2019/251 vyhlásený termín uskutočnenia voľby hlavného 

kontrolóra na dnešný deň zasadnutia. V schválenom termíne do 21.01.2020 bolo doručených 

8 prihlášok, ktoré boli podľa termínu doručenia zaevidované v podateľni MsÚ v Senici. 7 

kandidáti splnili predpoklady na výkon funkcie, preto boli pozvaní na rokovanie dnešného 
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zastupiteľstva. Než si ich predstavíme, len uvediem aj pre ostatných, aby mali informáciu, 

poslanci o všetkých uchádzačoch, ktorí splnili podmienky, dostali informácie ohľadom ich 

praxe, ohľadom ich predpokladov, ktoré spĺňajú, takže základné informácie ohľadom každého 

jedného uchádzača už majú k dispozícii. Ešte sa môžu aj osobne predstaviť a uviesť o sebe 

informácie, tak by sme si najprv schválili formu, akým spôsobom sa bude voliť hlavný 

kontrolór. Navrhujeme formu tajnej voľby. To znamená každý jeden od mandátovej komisie 

získa volebný lístok, na ktorom budú siedmi kandidáti, z nich si zakrúžkuje jedného kandidáta 

a následne vhodíte do urny. Po odvolení mandátová komisia si urnu zoberie, otvorí, spočíta 

a oznámi nám výsledky s tým, že pri voľbe hlavného kontrolóra v rámci prvého kola, je 

potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. To znamená, ak nezíska v prvom kole 

niektorí z kandidátov 13 a viac hlasov, ideme do druhého kola, kde postupujú prví dvaja, ktorí 

získali najviac hlasov a v tomto prípade už bude stačiť iba väčšina danému kandidátovi na to, 

aby bol úspešný. V prípade, zo zákona, ak by tu nastala situácia, že by bola rovnosť hlasov, 

tak výber je žrebom. Takže to sú základné informácie, ktoré tu sú v zmysle zákona. Takže 

dávam najprv návrh na schválenie spôsobu voľby hlavného kontrolóra, ktorá by sa 

uskutočnila tajným hlasovaním. Má niekto iný návrh alebo pripomienku? Ak nie, prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel. Budeme voliť hlavného kontrolóra tajnou voľbou.  

MsZ v Senici 

1/ s c h v a ľ u j e 

spôsob voľby hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční tajným hlasovaním 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

 Predstavenie kandidátov na post hlavného kontrolóra mesta Senica 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Takže teraz by som požiadal jednotlivých 

kandidátov na hlavného kontrolóra, ktorí tu sú, aby prišli pred poslancov a následne sa 

jednotlivo dokázali odprezentovať, v krátkosti predstaviť. Každý z nich dostal inštrukcie, že 

má na to 5 minút, aby dokázal odprezentovať seba a aby ste sa vedeli rozhodnúť pre 

najlepšieho kontrolóra, ktorý bude pomáhať. Len informácia. Pani Zuzana Klačková sa 

ospravedlnila pre chorobu a pani Mgr. Andrea Závodná sa nezúčastnila.  

Emília Chodúrová, kandidátka na HK: Dobrý deň, volám sa Emília Chodúrová. Bývam na 

Brezovej pod Bradlom, ale pochádzam z Jablonice. Tam som prežila svoje detstvo. Na túto 

pozíciu hlavného kontrolóra som sa prihlásila, lebo táto práca by ma napĺňala a bavila 

a myslím si, že by som mohla byť vhodnou kandidátkou, lebo mám bohatú prax a skúsenosti. 

Napr. mala som maloobchod, podnikala som a tam som si robila samostatné účtovníctvo. 

Kontrolovala som si príjmy a výdavky, vlastne rôzne práce, ktoré sa týkajú účtovníctva 

a administratívnych prác. Tieto vedomosti som si prehĺbila aj u pána Mihálika tu v Senici. 

U neho som pracovala vo firme ústredné kúrenie a kanalizácie. Robila som tam samostatnú 

účtovníčku. Takže my sme boli, keď si spomínam, v roku 2009 hlavný investor. Robili sme 

Samsung Voderady v Trnave a okrem nás sme tam prizývali aj iné firmy, ktoré nám pomáhali 

vytvárať toto dielo a tým pádom nám vznikali na DPH nadmerné odpočty, čo nás daňový úrad 

preveroval. Zobral si naše účtovníctvo v priebehu 10 mesiacov a som rada, že to všetko prešlo 

v poriadku. Čo sa týka pracovitosti, som pracovitá. Mám zmysel pre detail, som cieľavedomá, 

dochvíľna, rada pomáham. Som optimistická. Myslím si, že keby som sa stala hlavnou 

kontrolórkou mesta Senica, by som mohla byť prínosom. Ďakujem za pozornosť.  

Elena Jankovičová, kandidátka na HK: Dobrý deň, volám sa Elena Jankovičová 

a pracujem ako hlavná kontrolórka mesta Senica. O funkciu hlavnej kontrolórky sa uchádzam 

opakovane. Mám dlhoročné pracovné skúsenosti s výkonom práce vo verejnej správe. 

Ostatných 15 rokov pracujem u zamestnávateľa mesta Senica. Za toto obdobie som mala 
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možnosť dôkladne sa oboznámiť s činnosťami, ktoré mesto zabezpečuje pri výkone 

samosprávy aj pri prenesenom výkone štátnej správy. Mám teoretické vedomosti, mnohé 

odborné činnosti som sama vykonávala a preto poznám aj pracovné postupy a procesy. 

V mojej osobe sa spája teória aj aplikačná prax. Pri výkone svojej práce pravidelne 

komunikujem so zamestnancami s cieľom predchádzať konaniu, ktoré nie je súladné s platnou 

právnou úpravou. Pomáham zamestnancom pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú pri 

výkone ich agendy. Viem problém analyzovať, posúdiť skutočný stav, aj navrhnúť 

odporúčania na jeho riešenie. Výkon kontrolovaných činností mesta je veľmi rozsiahly a preto 

za veľmi dôležitú súčasť výkonu funkcie hlavného kontrolóra sa považuje vzdelávanie. 

Sústavne sa vzdelávam, študujem právne predpisy, odbornú literatúru, judikatúru. V rokoch 

2018 a 2019 som absolvovala polročné akreditované vzdelávania, ktoré pre hlavných 

kontrolórov územnej samosprávy a verejnej správy realizovala Ekonomická univerzita v BA. 

Som pracovitá, zodpovedná, pracujem dôsledne a efektívne. Mojím zámerom do budúcnosti 

je plynule nadviazať na výsledky predchádzajúcich kontrol a ďalšími kontrolnými aktivitami 

prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami 

a majetkom mesta. Kontroly by som chcela realizovať so zakomponovaním odporúčaní 

vychádzajúcich zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu s cieľom zefektívnenia činnosti 

orgánov mesta a budovania dobrého mena samosprávy a spokojnosti občanov. Vážené 

poslankyne, vážení poslanci, v prípade, ak by som bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta 

Senica, budem túto funkciu vykonávať nestranne, čestne, zodpovedne a profesionálne. 

Ďakujem.  

Artur Kubík, kandidát na HK: Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni, vážené 

vedenie mesta. Ďakujem vám úvodom za možnosť sa vám osobne predstaviť. Volám sa Artur 

Kubík. Mám 34 rokov a narodil som sa v roku 1985, teda trvale som celým životom v Senici. 

Takže som Seničan. Pokiaľ sa jedná o kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon funkcie, 

síce tie pravidlá sú nastavené veľmi tak jednoducho, ale vyštudoval som študijný odbor právo 

s udeleným titulom Mgr. Počas štúdia som pracoval v spoločnosti zameranej na účtovné 

záležitosti. To znamená, tam som vedel zužitkovať schopnosti, ktoré som nadobudol na OA 

v Senici, nejaký všeobecný ekonomický prehľad. Ďalej sa moja profesionálna kariéra vyvíjala 

spôsobom tým, že som pracoval ako právny asistent na notárskom úrade, kde som nadobudol 

taký prvý kontakt s právom a naozaj širokospektrálny záber. Ďalej sa moja pracovná kariéra 

uberala tým, že som 8 rokov pracoval v spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o. známejšie pod 

obchodnou značkou 101 Drogérie. Tam ten záber tých pracovných činností od posudzovania 

zmlúv, od kontroly hocijakých obchodných prípadov bol naozaj široký. Aktuálne som 

zamestnaný v spoločností Hílek, a.s. v Senici. Tak isto so širokým záberom pôsobnosti najmä, 

čo sa týka na zameranie stavebného úseku a developerských aktivít. Čiže nebudem 

konkretizovať nejaké konkrétne prípady, ale myslím, že tie skúsenosti sú možno na mieste. 

Pokiaľ sa jedná o nejakú moju osobnostnú stránku alebo taký osobný profil, nedovolím si sám 

seba hodnotiť, ale skôr to nechám na ostatných. Ale s tými, s ktorými spolupracujem, ma 

považujú za pracovitého, odborného so zmyslom pre detail a čestného. Záver by som možno 

využil tak na odľahčenie, že takým mojím osobným krédom alebo takým pracovným mottom 

je jedno latinské príslovie „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“, čiže čokoľvek 

robíš, dobre rob a vždy maj na mysli konečné dobro. Takže ja vám ďakujem za možnosť, za 

priestor, za pozornosť.  

Roman Vajaš, kandidát na HK: Dobrý deň. Vážený pán primátor, pani prednostka a pán 

zástupca primátora. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Moje meno je Roman Vajaš. Som 

ženatý a budúci týždeň budem mať 47 rokov. Vyštudoval som UK fakultu manažmentu, 

odbor strategický manažment a marketing. O toto miesto sa zaujímam hlavne preto, lebo ma 

oslovila náplň práce kontrolóra mesta a svoje dlhoročné skúsenosti a zručnosti zo zahraničia 

aj zo Slovenska chcem využiť v praxi. Za ostatné roky som sa zaoberal väčšinou plánovaním, 
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organizovaním, vedením ľudí, kontrolou. Mám skúsenosti s jednoduchým aj podvojným 

účtovníctvom, elektronickou komunikáciou, s finančnou správou, pravidelným zasielaním 

dokumentov, čiže výkazmi alebo hláseniami, komunikáciou so štátnymi orgánmi, ďalej 

samosprávami či už mestskými alebo obecnými alebo VÚC. Samozrejme tak isto s bankami. 

V tejto funkcii sa chcem opierať aj o KPI controlling, čiže kľúčové ukazovatele efektívnosti. 

Kontrolovať zodpovedne príjmy a výdavky rozpočtu mesta ako aj nakladanie s majetkom 

mesta. Zároveň by som chcel kontrolovať plnenie zmlúv a uznesení MsZ a sledovať stav 

a vývoj dlhu mesta. Na základe tohto vypracovať plány a správy kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na pravidelných bázach počas jednotlivých období. Nie som tu zaťažený žiadnymi 

vnútornými vzťahmi, aj keď mesto Senica poznám už z detstva, pretože sme tu ako rodina 

bývali. Pred nedávnom tu môj syn hrával dva roky futbal za mládežnícke kategórie za FK 

Senica. Mám tu množstvo známych aj priateľov. Viem, že táto pracovná pozícia je súčasťou 

vnútorného kontrolného systému mesta Senica. Ak by som bol v tomto výberovom konaní 

naozaj úspešný, pri jej výkone sa vždy budem riadiť všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, ktoré budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Budem 

dodržiavať Ústavu SR, zákony a postupovať vždy nestranne, transparentne a objektívne. 

Prácu budem vykonávať vo verejnom záujme, zodpovedne, čestne, svedomito a vždy 

v prospech naozaj všetkých občanov mesta Senica. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem 

ešte pekný deň.  

Ľubica Vaňková, kandidátka na HK: Dobrý deň, volám sa Ľubica Vaňková, mám 30 

rokov. Keďže nemám ešte toľko pracovných skúseností, tak pracovala som po vyštudovaní 

školy vysokej v BB ako grafička tuto v Senici. Táto práca ma nenapĺňala, keďže som mala 

vyššie ciele, tak som začala pracovať v Schaeffleri, v Skalici a tam som pracovala ako AV 

technik, kde som každý deň komunikovala s nemeckými kolegami ohľadne či už výroby 

ložísk alebo nejakých chýb. Mala som na starosti rozpočty a táto práca ma ani tak moc 

nenapĺňala, keďže som musela ráno skoro vstávať a neskoro večer som chodila z práce 

domov. Tak mám stále nové a nové výzvy. A táto práca ma zaujala natoľko, že by to bola pre 

mňa nová výzva, kde by som sa naučila nové veci, získala by som nové pracovné skúsenosti, 

či už osobné alebo pracovné. Pracovitá som, komunikatívna, keďže som aj komunikovala 

v nemčine, či už emailom alebo telefonicky. To by bolo asi tak všetko, keďže všetko ostatné 

je uvedené v životopise. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Napriek tomu, že sa nezúčastnili, tým, že 

splnili podmienky, tak bude možnosť hlasovať aj o pani Zuzane Klačkovej, ktorá nám 

napísala, že má ukončenú SOŠ M. R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a od roku 2014 má 

pracovný pomer ako predajca nových vozidiel v spoločnosti Hílek a predtým pracovná 

administratívna pracovníčka spoločnosti J+J LKR 30, s.r.o. A druhá, napriek tomu, že sa dnes 

nezúčastnila, je Mgr. Andrea Závodná, ktorá má ukončenú Ekonomickú univerzitu v BA, 

národohospodársku fakultu a ďalej má taktiež právnickú fakultu v BA, UK ukončenú v roku 

2019. Pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Goliašová Gabriela, 

Trenčín a predtým administratívny pracovník – brigádnik EOS KSI Slovensko, s. r. o. Takže 

to sú informácie. Teraz dávam už priestor mandátovej komisii, aby mohla prebehnúť tajná 

voľba. A ďakujeme uchádzačom a záujemcom o hlavného kontrolóra, poprosím ich teraz, aby 

ešte počkali a mandátová komisia sa ujme svojich povinností a prebehne voľba.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, 

vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som vám oznámil výsledky hlasovania o hlavnú 

kontrolórku na post hlavnej kontrolórky mesta Senica. Mandátová komisia zistila nasledovné 

výsledky hlasovania. Počet voličov poslancov MsZ - 25. Počet voličov, ktorým boli vydané 

hlasovacie lístky - 23. Počet odovzdaných obálok – 23. Počet odovzdaných hlasovacích 

lístkov – 23. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov – 23. Teraz mi 

dovoľte, aby som vás oboznámil s počtami hlasov, ktoré získali od vás jednotliví kandidáti. 
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Pani Chodúrová Emília – 0 hlasov. Pani Jankovičová Elena – 19 hlasov. Pani Klačková 

Zuzana – 0 hlasov. Pán Kubík Artur  - 4 hlasy. Pán Vajaš Roman – 0 hlasov. Pani Vanková 

Ľubica – 0 hlasov. Pani Závodná Andrea – 0 hlasov. Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ 

v Senici na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 11.02.2020 zvolilo počtom hlasov 19/23 

prítomných poslancov MsZ pani doktorku Elenu Jankovičovú za hlavnú kontrolórku mesta 

Senica.  

Elena Jankovičová, opätovne zvolená HK: Chcela by som týmto veľmi poďakovať za 

prejavenú dôveru. A verím, že výsledky mojej práce v tom budúcom období potvrdia, že vaša 

voľba bola správna. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Takže ja len pre zápis zopakujem. MsZ 

v Senici volí doktorku Elenu Jankovičovú za hlavného kontrolóra mesta a deň 21.02.2020 sa 

určuje ako deň nástupu do práce.  

 

Určenie platu HK 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Prechádzame na určenie platu HK, ktorý je 

podľa tabuliek určený vo výške 2.270,00 €. Má niekto záujem v tomto bode o diskusiu? Pán 

poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Ja iba technickú pripomienku. Tam v tom výpočte sa uvádza, že 

Senica má nad 20 000 obyvateľov už asi dva roky. My máme menej.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Vychádza sa zo štatistického úradu, ktorý 

má 20 320 ľudí. Tam sa počítajú aj ľudia, ktorí tu reálne bývajú podľa nejakých prepočtov. To 

závisí, že z ktorého sa vychádza údaju. Či sa vychádza zo štatistického údaju alebo sa 

vychádza z evidencie obyvateľov. Keďže zákon uvádza, že sa vychádza zo štatistického 

úradu, tak vychádzame z údaju, ktorý je platný zo štatistického úradu 20 320.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Takže nie je smerodajná matrika, ale štatistický úrad. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ak nie je záujem o diskusiu, dávam návrh. 

MsZ berie na vedomie plat HK vo výške 2.270,00 €. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Informáciu sme zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 261: 

MsZ v Senici 

1/ s c h v a ľ u j e 

spôsob voľby hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční tajným hlasovaním 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

2/ v o l í  

JUDr. Elenu Jankovičovú za hlavnú kontrolórku mesta a deň 21.02.2020 sa určuje ako deň 

nástupu do práce  
V o ľ b a : prítomných:23                      za:19                     proti:4                             počet poslancov:25 

                                             

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

informáciu o určení platu hlavnej kontrolórky v súlade s §18c/ods.1 z. č. 369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení s účinnosťou od 21.02.2020 
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. – Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií 

na rok 2020 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Finančná komisia prešla rozpis rozpočtu 

príspevkovej a rozpočtových organizácií s tým, že odporučila schváliť daný bod, ale 
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s pripomienkou dôslednejšieho vymáhania pohľadávok pri Mestskom kultúrnom stredisku. 

Má niekto záujem v tomto bode o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2020. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 262: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2020. 
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. – Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 

2019 a zámery organizácie 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež 

a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 04.02.2020 prerokovalo správu 

a odporučilo materiál na schválenie. Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Tá správa, ktorá je 

predložená je veľmi podrobná. Je zrejmé, že ten, ktorý ju písal, vie o mestskom kultúrnom 

stredisku všetko. Mňa osobne potešilo, že tam prebehli tieto veľké investície v roku 2018 

a 2019. A čo je asi také naj pre mňa je to, že aj napriek tomu, že sa rekonštruovalo kino, tak sa 

tam zvýšil počet návštevnosti, aj počet filmových predstavení, ktoré sú výrazne nad slovenský 

priemer, čo je vynikajúce. Pričom počet podujatí sa zvýšil len o 9, ale návštevnosť sa zvýšila 

o 6 000 ľudí. Asi pán riaditeľ Harnúšek so svojimi ľuďmi to robí dobre. Za mňa len, že je to 

výborná práca a je vidieť, že človek, ktorý je tam aktuálne riaditeľom, má tu svoju prácu rád 

a je to vidieť na tých výsledkoch. Ďakujem, to bolo všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem. Ešte niekto má záujem 

o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správu o činnosti 

Mestského kultúrneho strediska za rok 2019 a zámery organizácie. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola schválená.  

Uznesenie č. 263: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica zo rok 2019 a zámery organizácie. 
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. – Správa o činnosti MsP za rok 2019 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Správu ste dostali v písomnej podobe, 

komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia prerokovala danú správu 

a odporučila na schválenie. Taktiež bola odporučená na schválenie aj MsR. Má niekto záujem 

o diskusiu, otázky, pripomienky k danej správe? Pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Nedá mi sa opýtať. Už prednedávnom sme zvolávali náčelníka 

nového. Je zatiaľ stále poverený?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Máme povereného zatiaľ náčelníka s tým, 

že do piatka máme uzávierku, kedy sa môžu prihlásiť záujemci o túto funkciu a následne 

budú pozvaní na pohovor a bude vybraný, doporučený a následne MsZ v apríli bude 

schvaľovať na základe návrhu nového náčelníka MsP. Nie je ďalší záujem o diskusiu. Dávam 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správu o činnosti MsP v Senici za rok 2019. 
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Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola schválená.  

Uznesenie č.264: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti Mestskej polície v Senici za rok 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. 9. – Návrh dodatku č. 1/2020 VZN č. 37 o správe, údržbe 

a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh dodatku č. 1/2020 VZN č. 37 

o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica bol zverejnený na úradnej 

tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej 

lehote a k návrhu dodatku VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky. Komisia pre správu 

mestského majetku a služieb na svojom zasadnutí odporučila schváliť dodatok č. 1 v znení 

bez možnosti povoľovania akýchkoľvek stavieb v ochrannom pásme. Komisia pre výstavbu, 

územné plánovanie, dopravu na svojom zasadnutí odporučila tento dodatok schváliť. A MsR 

odporučila daný dodatok schváliť. Jedná sa o to, že zmenou zákona sa ruší ochranné pásmo 

50 metrov a ak by sme neprijali toto VZN, tak toto ochranné pásmo by bolo na úrovni 0 

metrov. Tu máte zákres, akým spôsobom. S tým, že navrhujeme, keďže máme tam ulicu SNP, 

aby tie domy, ktoré tam sú, mohli ďalej stáť a mohli fungovať, tak je tam pásmo 20 metrov, 

v ktorom sa nesmie stavať nič. A v ďalšom pásme 20 – 50 metrov je možné stavať len budovy 

na bývanie. Má niekto záujem o diskusiu? Samozrejme to platí aj pre cintoríny, ktoré máme 

v Čáčove a v Kunove, takýto istý režim. Pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Je to téma, ktorej sme sa venovali minulé volebné obdobie dosť 

dlho. A potreboval by som to vysvetliť. Ochranné pásmo 50 metrov verejného pohrebiska na 

Brezovej ulici v Senici, aby to bolo jasné, to sa týka iba ulice Brezovej. A ulica SNP alebo 

potom tá následná? Prečo je uvedená iba tá Brezová ulica?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tak je označené to pohrebisko, na 

Brezovej ulici. Preto, lebo máte aj v mestskej časti Čáčov. To je len definícia, to nie je len 

o ulici, ale je to označenie pohrebiska, o ktoré sa jedná.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Takže tá definícia, že pohrebiská na Brezovej ulici značí, že 

celé okolie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Aby sme mali jasné, že o ktoré pohrebisko 

sa jedná.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Aby tam náhodou nevypadla tá ulica SNP.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Nie, tam je to tak ako je to zakreslené, len 

je to 20 metrov. Lebo teraz, tí ľudia, ktorí tam tie domy mali, tak tie tam stáť mohli, ale 

pokiaľ by ich zbúrali, už by im nikto stavebné povolenie nedal. Takže teraz to bude tak, že to 

stavebné povolenie, pokiaľ by si ho zbúrali, si môžu dom znovu postaviť.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Takže to označenie pohrebiska na Brezovej ulici značí celý 

obvod okolo cintorína.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Áno. To je definícia daného pohrebiska. 

Nie len danej ulice. Keďže neevidujem záujem o diskusiu, dávam návrh. MsZ v Senici 

schvaľuje návrh dodatku č. 1/2020 VZN č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na 

území mesta Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh na dodatok č. 1 prešiel.  

Uznesenie č. 265: 
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MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č.37 o správe, údržbe a prevádzkovaní 

pohrebísk na území 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. 10. – Správa o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 

2019 
 

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

a životného prostredia schválila správu a odporučila ju MsZ na schválenie. Má niekto záujem 

o diskusiu k danej správe? Ak nie, tak ja by som poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru 

za to, že opäť tak ako minulý rok, najväčšia akcia bola na cintoríne na Brezovej ulici, kde sme 

mali kalamitu a naozaj Dobrovoľný hasičský zbor nám veľmi pomohol. Tak aj včera, keď 

nám uletela strecha na Ulici Sv. Cyrila a Metoda, tak opäť by som poďakoval Dobrovoľnému 

hasičskému zboru za ich okamžité nasadenie a pomoc tomu, aby sa odstránili následky, ktoré 

už teraz v podstate sú odstránené a zajtra čakáme spoločnosť, ktorá nám to príde celé prekryť, 

kým nebude nová strecha hotová. Keďže diskusia nie je, tak dávam návrh na uznesenie. MsZ 

v Senici schvaľuje správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2019. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Schválili sme správu.  

Uznesenie č.266: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 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. 11. – Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry 

mesta Senica na roky 2020 – 2029 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tak ako ste boli informovaní, tak na 

základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu nám bolo vytýkané, že je nevyhnutné mať 

koncepciu športu, tak bola vypracovaná koncepcia športu, ktorú ste dostali v písomnej 

podobe, ktorá zahŕňa športové aktivity v celom meste a koncepcia, aké veci by sme mali 

vytvoriť, obnoviť a ďalej napredovať. S tým, že samozrejme ide o dokument, ktorý sa stále 

môže vyvíjať, dopĺňať a meniť podľa potreby pokiaľ nejakému športu sa začneme napr. 

nejakým iným spôsobom venovať alebo prídu tam nejaké zmeny. Má niekto záujem 

o diskusiu? Pani poslankyňa Vyletelová.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Vzhľadom na to, že je to rozsiahly materiál a najväčší 

rozsah materiálu je venovaný práve futbalu, dalo by sa povedať, že tento šport vždy patril 

medzi top záujmy aj medzi občanmi mesta Senice. Mohlo by nás vedenie mesta informovať, 

ako to naozaj vyzerá s FK, ktorý združuje najväčšiu skupinu športujúcej mládeže. Viem, že aj 

občanov by to určite zaujímalo. Verím, že sa tomu venujete. ˇ 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Čo sa týka futbalu, tak ako bolo oznámené, 

tak prichádza nový investor do FK Senica s tým, že máme snahy sa s ním stretnúť, aby sme si 

dali nejaké noty, akým spôsobom, čo očakáva od mesta, akým spôsobom tá podpora by ďalej 

mohla fungovať, čo on prináša alebo čo očakáva. Ale zatiaľ sa nám nepodarilo urobiť osobné 

stretnutie, aby sme dokázali si tieto veci doriešiť. Takže počítam, že to bude v priebehu 

blízkeho obdobia. Pán poslanec Tehlár.  
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Mgr. Miroslav Tehlár, poslanec: Ďakujem za slovo. Bolo spomínané, že je skonštatované, 

že je zvýšený záujem o tie streetové športy ako skateboarding, parkour, bmx bike. A je to 

skonštatované, že mesto bude musieť na túto tendenciu zvyšujúcu sa reagovať. A ja sa chcem 

opýtať, že ako. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Prebiehajú rokovania o tom, aby sme mohli 

vytvoriť pre skupinu tínedžerov aktivity, ktoré ich zaujímajú, aby naozaj mali záujem. Pretože 

napriek tomu, že na mnohých tých detských ihriskách je deklarácia, že je to do 15 rokov, do 

12 rokov, tak reálne túto skupinu toto neoslovuje a vnímame zvýšený záujem o rôzne pump 

tracky alebo parkúry, kde sme si už nechali naceniť niektoré veci, aby sme vedeli orientačne, 

kde sa to hýbe, aby sme to dokázali zapracovať do rozpočtu. Verím tomu aj na základe toho, 

čo teraz bola diskusia ohľadom OA, že aj v rámci VÚC tak ako tam boli aj obidvaja 

podžupani, aj tretí pán podžupan, pán Neštický, takže aj tu sa dokáže vytvoriť priestor na to, 

aby sme túto skupinu násťročných dokázali dostatočne pokryť, aby mohli sa aktívne venovať 

v rámci voľného času svojim koníčkom.  

Mgr. Miroslav Tehlár, poslanec: Plánuje sa nejaké špeciálne ihrisko, cvičisko niekde 

v meste?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Sú tam skôr tieto pump tracky, ktoré sú 

momentálne veľmi populárne, ktoré sú aj cenovo dostupné, poprípade parkúr, ktoré sú na 

úrovni 20 – 25- tisíc €, ktoré dokáže mesto v blízkej budúcnosti vybudovať. Technická pani 

poslankyňa Štítna.  

Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja som k tomuto chcela len doplniť, že my sme ako 

mestský výbor č. 7 dali v rámci participatívneho rozpočtu pre tú, dá sa povedať druhú 

polovicu Senice, návrh na vybudovanie workoutového ihriska práve na Štefánikovej ulici 

v tom vnútrobloku toho L, kde sa teraz robia tie balkóny. Tiež sme na túto záležitosť 

reagovali. Už sa aj táto vec rieši, to len taká poznámka.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Zaregistroval som to, osobne ma to 

prekvapilo, lebo veľmi veľký workout máme na druhej ZŠ, kde si ho naozaj mnohí 

pochvaľujú a 300 alebo 500 metrov od toho robiť malinký, neviem, že či je to ideálne, ale je 

to samozrejme vaša voľba, takže to nechávame na vás, ale možno by nebolo zlé sa zamyslieť 

nad tým, či to na druhej ZŠ skôr neposíliť ešte, aby naozaj sme mali jedno obrovské centrálne, 

pretože viem, že aj policajné zložky aj iné zložky tam chodia trénovať, že si to chvália, že 

naozaj ten workout na druhej ZŠ je výborný. A či neurobiť k tomu ďalšiu nadstavbu, aby to 

naozaj bolo jedno centrálne vynikajúce ihrisko, ako drobiť to na drobné. Ale to je možno na 

diskusiu. Ešte technická pani poslankyňa Štítna.  

Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Reagovala by som práve tým, že tam chodia takéto 

profesionálne zložky, ak to decká práve chcú využívať tiež, tak niekedy tam dochádza 

k stretom. Takže z toho dôvodu sme dali, že takou formou ihriska pre širokú verejnosť. Ja si 

myslím, že to nie je až taký zlý nápad.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  V poriadku. Pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pani Kadlec-Melišová, pán 

Tobiáš odrobili naozaj dobrú prácu. Tá analytická časť je veľmi vyčerpávajúca. Ja osobne 

som sa prvýkrát dozvedel o kompletnom nejakom súpise, koľko sa tam dáva peňazí, koľko je 

tam živých ľudí, ktorí športujú v tom danom športe a plus hlavne to, že čo organizujú. Vidieť 

tú prácu za tými športovými klubmi. A to sú naozaj informácie, ktoré sa dajú využívať do 

budúcnosti a dá sa jasne povedať, že ako sú efektívne vynaložené tie naše mestské 

prostriedky. Čiže vieme asi výšku príspevku na jednu hlavu toho daného športovca, čo sú asi 

výborné veci. A to by sme sa mali podľa toho zrejme asi v budúcnosti aj viac riadiť. Najmä aj 

pri PRO Senica prípadne iných grantových schémach, ak nejaké budú. Ja len by som sa chcel 

opýtať na jednu vec. Tá analytická časť je naozaj vynikajúca. Čo sa týka tej strategickej časti, 

máme tam uvedených len pár väčších investícií a ja by som sa chcel opýtať, máme tam 



15 

 

rekonštrukciu športovej haly, kde nie je uvedený ani čas ani objem. Podľa môjho názoru je to 

strategická investícia do športu pre veľa športových odvetví, všetky halové športy, tak isto 

futbal atď. Čiže tu by som sa vás chcel opýtať, že ako to máte vy naplánované alebo či 

uvažujete, v akom horizonte, túto pre mňa veľkú investíciu, zrealizovať. Alebo aspoň 

plánovať. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tam sme to riešili s Rekreačnými službami 

mesta Senica s pánom riaditeľom, kde sme sa rozprávali o tom, že nie je možné alebo nie je 

vhodné urobiť len určitú čiastočnú rekonštrukciu, kde by sme išli do zateplenia, výmeny skiel, 

aby sme šetrili elektrickú energiu, ale je tam problém aj strop a samozrejme následne aj tá 

palubovka, ktorá si žiada výmenu. Tam riešime, akým spôsobom a do akých schém by sa to 

dalo dostať, aby sme dokázali čerpať aj externé zdroje. Hľadáme spôsoby. Riešili sme aj 

v iných budovách energetické audity, aby sme sa dokázali odraziť ďalej, ale aj ako vyšlo  

z toho, tak v tej ankete ľudia majú záujem ešte o iné, by som povedal, lebo najviac nám 

vychádzalo kúpalisko, kde bol ten záujem v rámci analytiky, že toto je to športovisko alebo 

tam by sa ľudia radi realizovali. Ale budeme to musieť naplánovať tak, aby naozaj tento 

materiál vyšiel aj pre vás prehľadne. Lebo mnohokrát bolo rozprávané o tom, ako je futbal 

veľmi financovaný a na druhú stranu hokej je nedofinancovaný. Z týchto tabuliek vyšlo, že 

naozaj prevádzka zimného štadiónu tak, ako ju mesto financuje, je extrémne náročná 

a budeme si to musieť prejsť. A aj s vami v rámci diskusií to riešiť, čo sa týka úverových 

plánov mesta, aby sme dokázali si tieto veci naplánovať. Ja počítam, že v marci – apríli 

k tomuto sa 2 – 3krát stretneme poslanci, aby sme si dokázali tieto veci naplánovať, akými 

investíciami mesto v najbližších 2 – 3 rokoch pôjde. Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Myslím si, že už v podstate všetko bolo povedané. Ja chcem 

pochváliť ten materiál. Tá koncepcia je veľmi dobre spracovaná. Každý si tam nájde veľmi 

veľa nových informácií, čo sa týka aj pomoci mesta jednotlivým športovým odvetviam. Len 

chcem povedať to, čo som hovoril prednedávnom pri podobnom materiály, čo sa týka 

podpory kultúry, že koncepcia zostane koncepciou, ak sa jej nebudeme venovať aj finančne. 

Ale keďže tá diskusia už tu zaznela, tak si myslím, že dokážeme nájsť finančné prostriedky aj 

na podporu športu. I keď vieme, aké máme prostriedky vo fonde PRO Senica. Tak dúfam, že 

aj pre tie menšie športy, pre tie menšie aktivity, dokážeme nájsť finančné prostriedky, aby sa 

mohli realizovať v takom rozsahu a obsahu, ako si tí daní športujúci predstavujú.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem. Záujem o ďalšiu diskusiu? Ak 

nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje koncepciu rozvoja športu a športovej 

infraštruktúry mesta Senica na roky 2020 - 2029. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Schválili sme koncepciu športu.  

Uznesenie č. 267: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Koncepciu rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senica na roky 2020 - 2029. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.1. – Dispozície s majetkom – odkúpenie Cablková, 

Provazníková 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na odkúpenie pozemku reg. EKN, 

parcela č. 285/3 v k. ú. Senica. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

odporučila odkúpenie predmetného pozemku od vlastníkov. Komisia pre správu mestského 

majetku, obchodu a služieb odporučila odkúpenie predmetného pozemku od vlastníkov 

a MsR taktiež odporučila návrh predložiť MsZ na schválenie. Jedná sa o časť pozemku, ktorá 
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sa nachádza pod hasičskou zbrojnicou bývalých profesionálnych hasičov, kde ostatné 

pozemky už sú vo vlastníctve mesta Senica, ale stredom nám prechádza časť, kde sú traja 

vlastníci, ktorí už sú známi, pôvodne boli časť neznámych. Dodedili si dané pozemky  

a môžeme odkúpiť tieto pozemky, aby sme ich mali ucelené a následne je to vhodné aj 

k tomu, aby sme mohli žiadať ďalšie zdroje externého financovania, pokiaľ budú k tomu 

ďalšie výzvy. Zatiaľ máme schválené na financovanie z externých zdrojov zhruba 42.000,00 € 

a budeme sa snažiť získať ďalšie finančné prostriedky. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie 

je záujem, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ 

v Senici č. 2/2019/61, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 na pozemku reg. EKN, 

parc. č. 285/3 v k. ú. Senica od Anny Provazníkovej. Zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 

2/2019/62, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 na pozemku reg. EKN, parc. č. 

285/3 v k. ú. Senica od neznámeho vlastníka Anny Cablkovej, zastúpenej správcom 

Slovenským pozemkovým fondom a odkúpenie podielov na pozemku reg. EKN, parc. č. 

285/3, druh pozemku záhrada vo výmere 461 m2 v k. ú. Senica od vlastníkov evidovaných na 

LV č. 7502 k. ú. Senica za cenu 40,00 €/m2. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 268: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

1) zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 2/2019/61, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 

na pozemku EKN parc.č. 285/3 v kat. území Senica od Anny Provazníkovej 

 

2) zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 2/2019/62, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 

na pozemku EKN parc.č. 285/3 v kat. území Senica od neznámeho vlastníka Anny Cablkovej, 

zastúpenej správcom Slovenským pozemkovým fondom 

 

3) odkúpenie podielov na pozemku EKN parc. č. 285/3, druh pozemku záhrada vo výmere 461 

m2  v kat. území Senica od vlastníkov, evidovaných na liste vlastníctva č. 7502 pre kat. územie 

Senica za cenu 

40 €/ m2  
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.2. – Dispozície s majetkom – Robotnícka ul. 58, odpredaj 

podielov 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na odpredaj spoluvlastníckych 

podielov na pozemku reg. CKN, parc. č. 644 v k. ú. Senica. Mesto Senica má pod obytným 

domom za mestským kultúrnym strediskom podiel, kde vlastníci prejavili záujem si tieto 

podiely dokúpiť. Pre mesto sú tieto pozemky nevyužiteľné. Prebytočné. V minulosti už 

predchádzajúcim vlastníkom boli tieto podiely predané. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, 

dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov 

podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov ako prevod 

nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu podľa 

predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 269: 

MsZ v Senici 

a /s c h v a ľ u j e 
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odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 644, druh pozemku zast. plocha 

a nádvorie vo výmere 413 m2v kat. území Senica vlastníkom bytov č. 6,29,44,47,50 a 72 

v bytovom dome so súp. číslom 58 na ulici Robotnícka v Senici (podľa výšky ich podielov na 

spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) za cenu: 

10 € / m2 

 

b /s c h v a ľ u j e 

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec 

povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný . 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.3. – Dispozície s majetkom – Štefánikova ul. 725, odpredaj 

podielov 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Obdobný prípad, kedy pod bytovým 

domom má mesto podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti, pričom tam bytové jednotky 

nevlastní. Je to zase nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza vedľa MsÚ, bytový dom pod ktorým 

taktiež je tu záujemca, ktorý má záujem kúpiť daný podiel. A robíme to všeobecne, že ďalší 

traja, ktorí tam ostávajú, tak pokiaľ sa ozvú, aby to nemuselo ísť cez zastupiteľstvo, tak je to 

urobené takto všeobecne. Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, my sme sa tam bavili na stretnutí Komisie pre 

správu mestského majetku, že tam výstavbou tých lodžií predných sa zužuje ten chodník. 

Dostal som ubezpečenie, že ten chodník na náklady toho investora bude rozšírený. Je to 

pravda?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Takúto informáciu mám aj ja, že to bude 

celé rozšírené tak, aby tam ostal 1,5 m chodník. Pani poslankyňa Krištofová.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: A nemohlo by sa to riešiť skôr nájmom, tak ako 

sme tam riešili nájom tej terasy?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Je možnosť tým, že tam je, tak teoreticky 

to môže byť aj vecné bremeno, keďže je tam stavba postavená. V minulom období, kedy ten 

súhlas tam bol, teraz ako v jednom tak v druhom prípade sú vlastníci, ktorí požiadali o kúpu 

toho primeraného podielu tak ako majú podiel na spoločných častiach bytového domu, že by 

radi vlastnili aj pod tým bytovým domom ten svoj podiel na tom danom pozemku. Ale 

samozrejme možnosť je aj nájmu alebo zriadenia vecného bremena. Zmena je možná.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Lebo zase by nám ubrali zo zeleného pásu a to ako 

nám chcú nahradiť?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Teraz sa rozprávame o predaji len pod 

bytovým domom.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Aha, ja som nadväzovala na pána Huttu. Tie 

balkóny.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tam ten chodník sa rozšíri o nejakých 30 

cm alebo koľko to bolo do toho zeleného pruhu. Ale ten bude patriť mestu, takže tam nie je 

dôvod nájmu, lebo to je verejná komunikácia. Tak ako sú iné verejné komunikácie, kde ľudia, 

ktorí to majú pred domom nájom neplatia. Má niekto ešte záujem o diskusiu? Komisia pre 

správu mestského majetku a služieb odporučila odpredaj spoluvlastníckych podielov a MsR 

taktiež odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. Ak nie je záujem o diskusiu, dávam 
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návrh na uznesenie. MsZ v Senici a) schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov podľa 

predloženého návrhu a po b) schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti 

podľa predloženého návrhu.  Pre mesto je uvedený majetok prebytočný. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.   

Uznesenie č. 270: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č.99, druh pozemku zast. plocha 

a nádvorie vo výmere 1303 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov č. 7, 18, 29, 34 a 45 

v bytovom dome so súp. číslom 725 na ulici Štefánikova v Senici (podľa výšky ich podielov na 

spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) za cenu: 

10 € / m2 

 

b/ s c h v a ľ u j e 

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec 

povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný . 
H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.4. – Dispozície s majetkom – RD Sobotište, prenájom 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na prenájom časti pozemku reg. 

CKN, parc. č. 1067/81 v k. ú. Sobotište. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 odporučila schváliť nájom uvedeného pozemku 

žiadateľovi na dobu nájmu 5 rokov. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu 

a služieb odporučila schváliť nájom uvedeného pozemku a MsR odporučila tento návrh 

predložiť na schválenie MsZ. Mesto Senica má vo vlastníctve časť pozemku, o ktorý 

požiadalo niektoré roľnícke družstvo, ktoré by malo záujem ho získať do nájmu. A to 

konkrétne Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište. Takže sú tam dané podmienky za 

akých je možné uzatvoriť danú zmluvu. Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Ja by som dal taký jednotný návrh pri týchto bodoch 4, 5, 6, 7, 

aby sme tie nájomné zmluvy uzatvárali max. na dobu určitú na 5 rokov. Poviem prečo. 1. 

Zbytočne sa budeme viazať až na taký dlhý časový úsek. Neviem ako bude ešte sa vyvíjať 

ceny v nasledujúcich rokoch. Momentálne napr. dotácia na jeden hektár je nejakých 200,00 €. 

Možno že aj z únie dôjde iná filozofia dotácií na hektár. Takže zbytočne by sme prenajímali 

tieto pozemky na dlhšiu dobu. Zväzovali by sme si zbytočne ruky. Takže to je môj návrh, aby 

sme v týchto jednotlivých bodoch 4, 5, 6, 7 súhlasili so zmluvami max. na 5 rokov. A čo sa 

týka tých cien, tam myslím, že je to v poriadku. Možno že keby sme išli aj vyššie, aj tak by tie 

družstvá pravdepodobne súhlasili, ale na druhej strane zase platia aj daň z nehnuteľnosti 

z toho, takže tam by som to nechal tak, ako je to navrhnuté. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Vysvetlím, ako sme k tomu prichádzali. 

Dávali sme na dobu 5 – 10 rokov návrh do zastupiteľstva z toho dôvodu, aby tu bol spôsob na 

vyjednávanie s daným RD a je jedno s ktorým, lebo teraz ich máme viacero za sebou. S tým, 

že je dnes verejne dostupná informácia o tom, že napr. v k. ú. Sobotište je obvyklá výška 

nájomného za jeden hektár 13,45 €/hektár. To znamená, my tu máme 60,00 €/hektár, čo je 

výrazne viac. Ak by sme rokovali o dlhšej dobe nájmu ako 5 rokov, tak sme mali záujem ešte 

vyjednávať vyššiu sumu. Ale je to samozrejme návrh, ktorý dáme. Len aby som ozrejmil, že 

ako sme z toho vychádzali. Že prečo sme dávali 5 – 10 rokov, že aby sme mali manévrovaciu 



19 

 

pozíciu, že uzavrieme na dlhšie, ale za vyššiu sumu. Ale pokiaľ bude 5 rokov schválených, 

tak samozrejme aj takáto možnosť je. Len možno už nebudeme vedieť dokázať vyjednávať 

vyššiu sumu, tak ostane 60,00 €/hektár. Napr. v tomto konkrétnom prípade.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Ja viem. Všetky tie zmluvy sú tak 5 – 10, ale za 6 rokov môže 

byť úplne tá hranica niekde inde. Podľa mňa zbytočne si zviažeme ruky na vyjednávanie, 

ďalších 5 rokov. Podľa mňa je rozumnejšie dať max. 5 rokov a potom jednať ďalej. To je môj 

návrh, aby sme to dali tak.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  V poriadku. Má niekto ešte iný záujem 

o diskusiu? Ak nie, tak na základe pozmeňujúceho návrhu v bode A máme písmeno b) kde je 

na dobu určitú min. 5 rokov a max. 10 rokov, by sa zmenila toto znenie „na dobu určitú 5 

rokov“. Tak som to správne pochopil. Lebo nemôže byť menej, keďže máme v rámci nájmu 

poľnohospodárskej pôdy. Takže dávam návrh. MsZ v Senici schvaľuje prenájom časti 

pozemku podľa predloženého návrhu so zmenou v písmene b) kde je na dobu 5 rokov 

a schvaľuje nájom nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Pozmeňovací návrh prešiel.  

Uznesenie č. 271: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom časti vo výmere 1499 m2 pozemku CKN parc. č. 1067/81, druh pozemku ostatná 

plocha vo výmere 2582 m2 v kat. území Sobotište z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

§ 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so 

zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi 

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, 906 05 Sobotište 70, IČO: 31 106 331 

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 

b) na dobu určitú 5 rokov 

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako 

je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné 

katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 

niektorých zákonov 
 

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: 

Predmetná časť pozemku CKN parc.č. 1067/81 dlhodobo slúži na účely poľnohospodárskej 

činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom 

znení a je začlenená do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik 

vykonáva poľnohospodársku činnosť.  
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.5. – Dispozície s majetkom – SANAGRO, prenájom 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. 

Senica, Kunov a Jablonica. Nachádzame sa u žiadateľa SANAGRO Senica, s. r. o, Horné 

suroviny, Senica, kde máte zoznam parciel, o ktoré majú záujem o prenájom. Komisia pre 

výstavbu, územné plánovanie a dopravu opäť odporučila nájomnú zmluvu, avšak určiť 
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nájomnú dobu 5 rokov. Komisia pre správu mestského majetku odporučila schváliť prenájom 

a MsR taktiež odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. Má niekto záujem o diskusiu? 

Ak nie, tak je tu pozmeňujúci návrh, ktorý tu bol daný pre všetky poľnohospodárske družstvá, 

že by sa zmenil zase bod b), v písmene a), bod b) by sa zmenil na „obdobie na dobu určitú 5 

rokov“. Takže dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje prenájom pozemkov v k. ú. 

Senica, Kunov, Jablonica podľa prílohy č. 1 podľa predloženého návrhu so zmenou v písmene 

b), kde je uvedené na dobu určitú 5 rokov a schvaľuje prenájom nehnuteľnosti podľa 

predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel s pozmeňujúcim návrhom.  

Uznesenie č. 272: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom pozemkov v kat. území Senica, Kunov a Jablonica uvedených v prílohe č. 1 tohto 

návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 

niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi SANAGRO Senica s.r.o., Horné Suroviny 

1010, 905 01 Senica, IČO: 35 922 206 

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 

b) na dobu určitú 5 rokov  

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok pre kat. územie Jablonica a 80€/ha /rok pre kat. územie 

Senica a Kunov, dohodnuté ročné nájomné však  nesmie byť menej ako je obvyklá výška 

nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie 

a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 
 

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: 

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona 

č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 

a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do 

územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva 

poľnohospodársku činnosť.  
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. 12.6. – Dispozície s majetkom – Roľnícke družstvo, 

Podbranč, prenájom 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na prenájom pozemku v k. ú. 

Podbranč a Prietrž, kde je žiadateľ Podbranč RD, kde je opäť zoznam pozemkov, o ktoré má 

záujem si prenajať s tým, že opäť obvyklá cena v Prietrži je 28,58 €/hektár. V Podbranči je 

50,08 €/hektár a nájomné bude vo výške 54 €/hektár/rok. Má niekto záujem o diskusiu? Ak 

nie, tak opäť dám najprv hlasovať o danej zmene. To znamená dávam návrh na uznesenie. 

MsZ v Senici schvaľuje prenájom pozemkov v k. ú. Podbranč a Prietrž podľa predloženého 

návrhu v prílohe č. 1 a s textom nižšie s tým, že v písmene b) sa zmení „na dobu určitú 5 

rokov“ a schvaľuje prenájom v zmysle zákona č. 138/1991 Zbierky podľa predloženého 
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návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 273: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom pozemkov v kat. území Podbranč a Prietrž uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 

niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Podbranč, roľnícke družstvo, 906 41 Podbranč 

290, IČO: 31104461 

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 

b) na dobu určitú 5 rokov 

c) za nájomné minimálne 54€/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je 

obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne 

územie a  príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 
 

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: 

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona 

č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 

a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do 

územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva 

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

 

Bod č. 12.7. – Dispozície s majetkom – PD PREDMIER, prenájom 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. 

Predmier okres Bytča. Tu mesto Senica nadobudlo v minulosti pozemky a v rámci získania 

pohľadávok a Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí 

odporučila prenájom daného pozemku a MsR taktiež odporučila návrh predložiť na 

schválenie pre poľnohospodárske družstvo PREDMIER. Máme tu opäť zoznam pozemkov. 

Má niekto záujem o diskusiu? Predkladám návrh s danou zmenou, ktorá bola prezentovaná na 

začiatku. MsZ v Senici schvaľuje prenájom pozemkov v k. ú. Predmier uvedený v prílohe č. 1 

podľa predloženého návrhu so zmenou v bode b) „na dobu určitú 5 rokov“ a schvaľuje 

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zbierky podľa predloženého návrhu. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 274: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom pozemkov v kat. území Predmier  uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

v platnom znenía v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 
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v platnom znení žiadateľovi Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo, 013 51 

Predmier 470  

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 

b) na dobu určitú 5 rokov 

c) za nájomné minimálne 60 €/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako 

je obvyklá výška  nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné 

katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 

a o zmene niektorých zákonov 
 

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: 

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona 

č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 

a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do 

územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva 

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

Bod č. 12.8. – Dispozície s majetkom – Západoslovenská distribučná, 

a.s. 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na uznesenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na pozemku reg. EKN, parc. č. 1623/31 v k. ú. Senica. Komisia pre 

výstavbu, územné plánovanie a dopravu odporučila schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb taktiež schválila 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a MsR v Senici na svojom zasadnutí 

30.01.2020 odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. Nachádzame sa na ulici V. P. 

Tótha, kde požiadali Západoslovenská distribučná, aby mohli viesť kabeláž pre ďalší rozvoj 

zabezpečenie ich distribúcie elektrickej energie. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje uzatvorenie zriadenie vecného bremena na 

pozemku podľa predloženého návrhu v uvedenom rozsahu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 275: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku EKN parc. č.1623/31, druh 

pozemku ostatná plocha vo výmere 532 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva v povinnosti 

vlastníka pozemku strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne č. 172/2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí na p.č. 1208/1, 883 ako koridor vecných bremien:  

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 

Rozsah vecného bremena je vo výmere 35 m2. 
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Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 12 €/m2 rozsahu 

vecného bremena. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.9. – Dispozície s majetkom – MŠ Novomeského – EP 

Robotnícka ul. 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na zverenie majetku do správy MŠ 

L. Novomeského 1209/2, Senica. Takže ide o zverenie majetku herné prvky do detského 

ihriska v areáli elokovaného pracoviska, Robotnícka ulica 114/6, Senica. Má niekto záujem 

o diskusiu? Financované to bolo v rámci participatívneho rozpočtu. A keďže nie je záujem 

o diskusiu, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku herné prvky 

podľa predloženého návrhu elokovanému pracovisku na Robotníckej ulici. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 276: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku: herné prvky do detského ihriska v areáli elokovaného pracoviska na 

Robotníckej ulici 114/6, Senica, ktorá obsahuje: 

- Kovová hracia zostava EPI 

- Pružinová dvojhojdačka Lienka 

v celkovej hodnote 3 737 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2,  

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 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem mestskému výboru č. 3, že 

takýmto spôsobom pomohol škôlke.  

 

Bod č. 12.10. – Dispozície s majetkom – MŠ Novomeského 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na zverenie majetku do správy MŠ 

L. Novomeského. Je to zateplenie MŠ, elokované pracovisko L. Novomeského. Komisia pre 

správu mestského majetku, obchodu a služieb schválila návrh na zverenie a MsR taktiež 

odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku zateplenie MŠ Senica 

elokované pracovisko L. Novomeského 1209/2 podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 277: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku: „ Zateplenie Materskej školy Senica, elokované pracovisko L. Novomeského 

1209/2“ v celkovej hodnote 210 536,13 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 

1209/2, 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 
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Bod č. 12.11. – Dispozície s majetkom – ZŠ s MŠ 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ 

s MŠ, J. Mudrocha. Komisia pre správu mestského majetku schválila návrh na zverenie 

a MsR v Senici taktiež odporučila na schválenie. Jedná sa o rekonštrukciu cvičebného 

priestoru vrátane náraďovne v ZŠ s MŠ. Má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh 

na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku rekonštrukcie cvičebného priestoru 

vrátane náraďovne ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 278: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne v Základnej škole 

s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 9050 01 Senica“ v celkovej hodnote 46 012,20 € do 

správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 13. – Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia – zmena 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Komisia pre ochranu verejného poriadku 

a životného prostredia, kde je navrhovaná zmena, kde členka sa vzdala členstva a následne 

z tej danej istej organizácie má záujem byť členom ďalší. Takže prešli by sme dvakrát na 

hlasovanie. Najprv zoberieme na vedomie a následne budeme voliť nového člena. Takže má 

niekto záujem o diskusiu? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie 

vzdanie sa členstva Frederiky Péčiovej v komisii pre ochranu verejného poriadku a životného 

prostredia. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  A prechádzame na druhý bod. Jedná sa 

o Miroslava Caboňa, ktorý pracuje v útulku, v združení Cerberus. Takže MsZ v Senici volí 

Miroslava Caboňa za člena komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. 

Uznesenie č. 279: 

MsZ v Senici 

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

vzdanie sa členstva Frederiky Péčiovej v Komisii pre ochranu verejného poriadku a životného 

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

     

b/ v o l í  

Miroslava Caboňa za člena Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia  
V o ľ b a : prítomných:23                 za:22                   proti:0;1 nehlasoval               počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Gratulujeme k zvoleniu a poprosím najprv 

člena mandátovej komisie o potvrdenie voľby člena Komisie pre ochranu verejného poriadku 

a životného prostredia.  
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Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ na svojom 8. zasadnutí 

konanom dnes, zvolilo počtom hlasov 22/23 prítomných poslancov MsZ pána Miroslava 

Caboňa za člena Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem. Gratulujeme mu. Verím, že bude 

prínosom pre danú komisiu.  

 

Bod č. 14. -  Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na 

odstránenie nedostatkov – ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Má niekto záujem o diskusiu? Materiál ste 

dostali v písomnej podobe. Ak nie je záujem o diskusiu, dávam návrh na uznesenie. MsZ 

v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie 

nedostatkov ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme vzali na vedomie.  

Uznesenie č. 280: 

MsZ v Senici 

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

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov 

ZŠ s MŠ Mudrochova, 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. – Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2019 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Opäť ste správu dostali v písomnej podobe. 

Má niekto záujem o diskusie, otázky, pripomienky? Neevidujem záujem. Dávam návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu o činnosti HK za IV. štvrťrok 2019. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 281: 

MsZ v Senici 

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

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 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. 16. – Správa o činnosti HK za rok 2019 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Jedná sa o tie jednotlivé správy, ktoré už 

nám tu boli predložené a ktoré máme prerokované. Ale napriek tomu, má niekto záujem ešte 

sa opýtať alebo diskutovať? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na 

vedomie správu o činnosti HK za rok 2019. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 282: 

MsZ v Senici 

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

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019. 
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. 17. – Rôzne 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na zmenu uznesenia MsZ  

č. 6/2019/215 prijatého na 6. MsZ konanom dňa 07.11.2019. Tak ako bolo uvedené už 

v správe o uzneseniach pani prednostky, tak tu dávame návrh na zmenu uznesenia. Keďže sa 

nám nepodarilo nielen nájsť riaditeľa do Centra voľného času v Senici ale nepodarilo sa nám 

ani nájsť osobu, ktorá by mohla byť poverená a spĺňala by zákonné podmienky a tým pádom 

by sa stalo, že centrum voľného času by zostalo bez štatutára, tak dávame návrh na túto 

zmenu, aby tam bola osoba, ktorá môže konať v mene centra voľného času. Má niekto záujem 

o diskusiu, otázky? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zmenu 

uznesenia MsZ č. 6/2019/215 prijatého na 6. MsZ konanom dňa 07.11.2019 z pôvodného 

znenia podľa predloženého návrhu na nové znenie: „MsZ v Senici vymenúva na základe 

návrhu primátora mesta Mgr. art. Martina Dudáša za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Senica dňom vymenovania nového riaditeľa Centra voľného času v Senici, prípadne 

poverenia výkonom funkcie riaditeľa Centra voľného času v Senici“. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zmena uznesenia bola schválená.  

Uznesenie č. 283: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia MsZ č. 6/2019/215 prijatého 6. MsZ konanom  dňa 07.11.2019  

z pôvodného znenia: 

MsZ v Senici 

v y m e n ú v a 

na základe návrhu primátora mesta Mgr. Art. Martina Dudáša, za riaditeľa  Mestského  

kultúrneho strediska Senica dňom 01.02.2020 

 

na nové znenie: 

MsZ v Senici 

v y m e n ú v a 

na základe návrhu primátora mesta Mgr. Art. Martina Dudáša, za riaditeľa  Mestského  

kultúrneho strediska Senica dňom vymenovania nového riaditeľa CVČ v Senici, prípadne 

poverenia výkonom funkcie riaditeľa CVČ v Senici. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20          proti:0         zdržal sa:1            počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Už k nám prišiel aj pán Hazucha, ktorý sa 

podieľal na danom projekte. Takže skúsil by som mu dať základné slovo, aby nám povedal, 

čo v danom projekte je obsiahnuté, čo by mohlo byť zmenou v danom projekte. To znamená, 

čo všetko projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Senica zahŕňa, aby 

sme to mali zopakované. Predpokladám, aby sme si to utriedili, že čo je súčasťou toho 

projektu a čo žiadame.  

P. Hazucha, MsÚ: Ja by som odpovedal pánovi Kalmanovi, že bol realizovaný na 

poskytnutie tejto služby prieskum trhu, kde boli oslovené 4 firmy, dostali sme 2 ponuky. Pri 

oslovení sme vychádzali z vlastnej databázy a potom sme si skúšali riešiť aj referencie na túto 

podobnú výzvu, čo bola v minulosti realizovaná. A ako som tam aj zhrnul. Je tam takých 5 – 

6 nosných aktivít. Je tam aktivita zameraná na rekonštrukciu samotného objektu CIZS, kde sa 

bude riešiť úprava priestorov, kde bude poskytované sociálne poradenstvo. Vybudovanie 

vstupnej recepcie a aj úprava týchto vstupných priestorov. Potom takou nosnou aktivitou bude 

samotná rekonštrukcia sociálnych zariadení, kde bude vymenená vzduchotechnika, kompletná 

zdravotechnika. Budú sa tam asi aj riešiť určite dispozičné riešenia, aby tam boli vytvorené 

adekvátne podmienky pre tých návštevníkov tohto zariadenia. Potom sa tam bude riešiť 
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obstaranie materiálno-technického vybavenia, hlavne pre tie sociálne služby, ktoré by tam 

mali byť poskytované. Bude tam obstaranie IKT techniky. Mal by tam vzniknúť nový 

rezervačný systém a nakoniec by sme tam chceli trošku riešiť aj tú energetickú účinnosť 

a chceli by sme v celom objekte zónovo regulovať vykurovanie z jedného miesta. Ale čo sa 

týka takýchto podrobnejších informácií k jednotlivým aktivitám, tak to by som dal radšej 

slovo pani riaditeľke, ktorá na tomto projekte najviac participovala, riešila to s projektantom 

aj so spracovateľom samotného projektového zámeru. Má lepšie informácie ako ja. My teraz 

v tomto projekte viac-menej riešime také administratívne zabezpečenie tohto celého projektu, 

nakoľko žiadateľom v tejto výzve môže byť iba mesto Senica. Nie samotná poliklinika.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Má niekto otázky ešte nejaké doplňujúce 

informácie? Pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať na tú podčiarku 

– obstaranie zdravotníckej techniky a tam je napísaný RTG prístroj. Nebol obstarávaný RTG 

prístroj pri predchádzajúcej výzve náhodou? Z EÚ fondov?  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Prístroj bol obstarávaný v roku 2012. 

Vzhľadom k tomu, že prišlo k poruche toho prístroja, tak sa snažíme obstarať nový prístroj, 

lebo tento projekt bude ukončený až v roku 2023 a prístrojové vybavenie v zdravotníckych 

zariadeniach prichádza k celkovému opotrebeniu už po piatich rokoch. Tento prístroj nie je 

vhodné opravovať, lebo tie náhradné diely stoja strašné peniaze. Takže jednoduchšie je 

obstarať nový RTG prístroj, ktorý je už modernejší. Tak isto navrhujeme obstarať aj novú 

linku do laboratória, ktorá tiež bola obstarávaná v predchádzajúcom projekte. To je asi všetko 

z mojej strany.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Ja vám rozumiem, že to treba obstarať nanovo, ja 

som sa len pýtal, či tam bolo to zdrojové financovanie, či tam bolo NFP z EÚ fondov. Či 

náhodou nebude problém v tom, že požadujeme znovu obstaranie rovnakého prístroja, aj keď 

kvalitatívne iného, znovu z EÚ fondov? Či tam náhodou nebude problém. Len to sa pýtam. Či 

to máte odkonzultované. Aby sme náhodou nevyhodili potom ten projekt, riadiaci orgán 

potom povie, že kvôli tomuto nie, lebo chcete znovu to, čo už sme vám raz zaplatili. Aj keď 

v roku 2012. Len to sa pýtam, či toto máte vydiskutované v riadiacom orgáne. Ak áno, tak 

nemám k tomu otázky žiadne. Ďakujem.  

P. Hazucha, MsÚ: Tak odpoviem zase ja. Ja si myslím, že v tomto problém žiadny nebude. 

Ten predchádzajúci projekt bol dva roky dozadu úplne ukončený, nevidím žiadny problém.  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Čo sa týka RTG prístroja, dopĺňame len 

čestné vyhlásenia, ktoré boli vypísané rukou a chcú ich vypísať čitateľne v počítači 

a doplníme pečiatky.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pani poslankyňa Krištofová.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa skôr tak polopatisticky chcela opýtať 

na to centrum. To bude v rámci polikliniky nejaké zariadenie? Alebo to sa bude stavať 

niekde?  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Stavať sa nebude nové, to je v rámci 

polikliniky, lebo do centier integrovanej zdravotnej starostlivosti je možné sa hlásiť buď 

výstavbou nových zariadení alebo rekonštrukciou už stávajúcich. Takže my sa hlásime do 

rekonštrukcie už stávajúceho zariadenia. 

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: A ešte sa opýtam, tí lekári potom budú zamestnanci 

polikliniky alebo toho strediska?  

Mgr. Eva Volková, riaditeľka Polikliniky Senica: Oni nebudú zamestnancami, tam bude 

podpísaná len zmluva o partnerstve.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ešte má niekto záujem o diskusiu? Ak nie, 

dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje realizáciu projektu Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti s názvom Centrum integrovanej starostlivosti v meste Senica 
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a predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom 

IROP- PO2-CS212-PZ-2019-13 a zabezpečenie povinných služieb Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v min. rozsahu podľa predloženého návrhu. Po c) zabezpečenie 

finančných prostriedkov spolufinancovania realizovaného projektu podľa predloženého 

návrhu. Po d) zabezpečenie partnerstva v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti formou 

zmluvy o partnerstve. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 284: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

a) realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s názvom 

„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Senica“ a predloženie projektového 

zámeru za účelom realizácie projektu CIZS v rámci výzvy na predkladanie projektových 

zámerov s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 

b) zabezpečenie povinných služieb CIZS minimálne v nasledovnom rozsahu:  

-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v 

rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku 

-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS 

minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS 

minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku 

-1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia - 

pôrodníctvo dostupný v CIZS minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu CIZS 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,  

minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt a prípadných 

neoprávnených výdavkov projektu. 

d) zabezpečenie partnerstva v CIZS formou:  Zmluva o partnerstve. 

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

 

Bod č. 18. – Interpelácie 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Písomné interpelácie boli doručené od pána 

poslanca Miču, ktorý nás žiada, aby sme požiadali spoločnosť Digi Slovakia, aby dali do 

poriadku povrchové úpravy rozvodných skríň. Od pani Ing. Jarmily Barcaj Drinkovej, ktorá 

má 4 body a to je: 

- Prechod pre chodcov, ktorý bol zrušený pri obchodnom dome Perla a zostali tam 

vodiace čiary pre nevidiacich. Aby sa odstránili 

- Upratovanie lístia, ktoré sa nachádza pri Záhorskej galérii. Toto myslím, že prebehlo, 

ale samozrejme to skontrolujeme aj v rámci Amfiteátra, ako je tu uvedené. 

- Stojisko pri kontajneroch, aby v silnom vetre nejazdili po cestách a neboli prevracané 

a poškodili nárazom vozidlá. Plánujeme tento rok aj v spolupráci s Technickými 

službami rozširovať polozapustené kontajnery v meste Senica, ktoré vidíme ako 

vhodné riešenie, ale samozrejme ide o to, že v rámci polozapustených kontajnerov ide 

o veľkoobjemový tovar. Keď jeden polozapustený kontajner je v rozsahu 5 klasických 

veľkých nádob tých 1 100 litrových, tieto sú minimálne 5 000 litrové, ktoré sú tie 

štandardné. Takže nie všade to pôjde. Takže budeme určite riešiť aj takéto 

oplocovanie tých stojísk. Momentálne sa viac venujeme tomu, aby sme ich mali čisté 
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a následne budeme aj riešiť s Technickými službami možnosť zabezpečenia, aby ani 

pri silných vetroch nám nebehali po uliciach 

- Občania z obvodu č. 5 navrhujú či by sa za novým kostolom nedal urobiť oddychový 

park, vysadiť stromčeky, dať lavičky. Toto sme riešili už pred trištvrte rokom, keďže 

ide o cirkevný pozemok, zatiaľ neprišlo k zhode, aby sme takéto veci tam mohli 

vybudovať. Ale dáme písomnú informáciu podrobnejšiu.  

Pani poslankyňa Miriam Madunická má záujem o ošetrenie a orezanie stromov, ktoré sa 

nachádzajú celkovo na IBV Záhrady pozdĺž komunikácií. Keďže zasahujú aj do osvetlenia, 

potom je to osvetlenie nedostatočné. Takže tam budeme odpovedať aj čo sa týka suchých 

konárov a stromov, ktoré tu sú a odvezenia popadaných konárov z parku na Lipovej ulici 

taktiež budeme riešiť a dáme písomnú odpoveď o vykonaní daných prác, ktoré sú 

naplánované. Má niekto ešte záujem o interpeláciu? Pani poslankyňa Otrísalová?  

Mgr. Martina Otrísalová, poslankyňa: Ja by som chcela podať interpeláciu na základe 

podnetu občanov z bytovky č. 736/22 na ulici J. Kráľa. Pred spomínaným vchodom výrazne 

zasahuje strom do stĺpu s verejným osvetlením a vo večerných hodinách je tam takmer úplná 

tma. Tak by som prosila o riešenie situácie alebo vyjadrenie. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Danú situáciu dáme preveriť a dáme 

písomnú informáciu k tomu, že akým spôsobom sa bude postupovať. Pani poslankyňa 

Krištofová.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja mám dnes takúto záležitosť. 

Z tlače aj od obyvateľov som sa dozvedela, že v Senici má byť vybudované krematórium pre 

kone. Autorom projektu je spoločnosť Anubis zastúpená pánom Šimonom Pajpachom 

a Romanom Schatzom. Miesto realizácie kasárne v Senici. Spoločnosť Anubis prišla so 

zámerom otvoriť úplne nové krematórium, kde bude možné spopolniť aj kone. Autorom 

nápadu je Šimon Pajpach, ktorý plánuje otvoriť aj krematórium pre spoločenské zvieratá 

v Trnave. Na začiatku činnosti zariadenia predpokladá Pajpach kremáciu koňa najviac trikrát 

za mesiac, medzitým by mohla byť spaľovacia pec využívaná na kremáciu iných 

spoločenských zvierat. Keďže v okolí plánovaného krematória sú ďalšie podnikateľské 

prevádzky, navrhuje spaľovanie vykonávať až po bežnej pracovnej dobe, teda po 16-tej 

hodine, keď sú ľudia doma. Spaľovanie jedného koňa v naftovej peci môže trvať od 6 – 12 

hodín. Toľko z tlače. K uvedenému textu je treba podotknúť, že toto krematórium odmietlo už 

niekoľko obcí a v Trnave radnica na svojej webovej stránke zverejnila informáciu o možnosti 

pripomienkovať úmysel spoločnosti Anubis prevádzkovať kremačnú pec v areáli bývalých 

trnavských automobilových závodov. Či to prešlo, neviem. Vybudovanie krematória pre kone 

v rámci bývalých kasární je veľmi diskutabilné, pretože sa tu vynára veľa otázok, pričom 

okrem samotného spaľovacieho procesu s produkciou emisií, je tu i transport, ukladanie 

uhynutých zvierat, hygiena, nebezpečenstvo šírenia nákaz a pod. Žiadam týmto, aby mesto 

oslovilo firmu Anubis a jej zámer, aby sa tento zámer zverejnil na webových stránkach, 

prípadne aby sa verejnosť mohla priamo s týmito podnikateľmi stretnúť a položiť im 

konkrétne otázky. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: O tomto rozhoduje Okresný úrad Senica, 

životné prostredie. Mesto Senica zaslalo nesúhlasné stanovisko s touto stavbou s tým, že 

pokiaľ mám informáciu, tak na Enviroportáli bola zverejnená informácia. Musí tam byť 

zmena stavebného povolenie a ostatné kroky. Ale mesto zatiaľ vykonalo tie kroky, ktoré 

mohlo a oznámilo Okresnému úradu v Senici negatívne stanovisko v tejto veci. Má ešte 

niekto záujem o diskusiu, resp. interpelácia? Keď nie, prechádzame plynule do diskusie.  

 

Bod č. 19 – Diskusia 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Keďže neevidujem záujem o diskusiu. 
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Poprosím ohľadom uznesení prijatých na 8. zasadnutí MsZ predsedníčku návrhovej komisie, 

pani poslankyňu Chudú.  

 

Bod č. 20. – Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ 
 
Mgr. Kristína Chudá, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na 

svojom 8. zasadnutí konanom dňa 11.02.2020 prijalo uznesenia č. 254 – 284.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem veľmi pekne.  

 

Bod č. 21. – Záver 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem vám všetkým za aktívny prístup 

aj k tomu, že sme si to mohli prediskutovať všetko už predtým. Prajem vám pekný večer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       primátor mesta Senica      prednostka MsÚ      

     

 

 

 

    

                

O v e r o v a t e l i a :   Mgr. Miroslav Tehlár v. r.                      …………...………………                                 

                      

                           Mgr. Marta Štítna v. r.                             .…………………………..            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Adela Langová 

Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu 


