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Zápisnica 

napísaná na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom  

dňa 24. septembra 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, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická, 

PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, 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, Ivan Paveska 

 

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. Jaroslav Pecha, náčelník MsP; Mgr. Art. Martin Dudáš, 

vedúci SŠÚ; Peter Horváth; Ing. Peter Turza, riaditeľ TS Senica, a. s.; Mgr. Marek Grimm, 

dočasne poverený výkonnom funkcie riaditeľa MsKS; Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. 

s r.o.;  

Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana Chábelová, RNDr. Anna 

Parízková – riaditelia ZŠ Senica; Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ; Mgr. Silvia 

Krišáková, riaditeľka CVČ; Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ; Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ, 

Poliklinika Senica, n. o.; Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS; Ing. Martin Parízek, Bojar 

s. r. o. 

 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Juraj Moravčík, Mgr. Marta Štítna 

 

M é d i á: 

Mgr. Tatiana Moravcová, Naša Senica; TV Sen, spol. s r.o.; Vladimír Miček, TASR 

 

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

 

Bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie 

overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
 

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

prítomní. Otváram 11. zasadnutie MsZ v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. 

Zastupiteľstvo prebehne za dodržania protiepidemiologických opatrení ÚVZSR 

vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.  

Z 25 poslancov je na prezenčnej listine prítomných 22 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. 

Zasadanie MsZ je uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie.  

Ospravedlnení sú pani poslankyňa Štítna.  

Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená a je k nahliadnutiu poslancom.  
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Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Mičovú a pána poslanca Čonku.  

Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.  

Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Filip 

Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Vážený poslanecký zbor, chcem vás 

oboznámiť, že Mgr. Pavol Krutý sa vzdal mandátu poslanca MsZ dňa 04.09.2020. Ako prvý 

náhradník vo volebnom obvode č. 3 bol Ing. Peter Švec, ktorý na základe písomného 

vyjadrenia odmietol prijať poslanecký mandát. Ďalším náhradníkom v poradí na uvoľnený 

mandát je Mgr. Juraj Moravčík, ktorý kandidoval vo voľbách ako nezávislý poslanec. 

Nastúpenie náhradníka za poslanca MsZ bolo zverejnené na úradnej tabuli v zákonnej lehote 

a poslanec Juraj Moravčík zloží sľub poslanca na najbližšom zasadnutí MsZ. Z dnešného 

rokovania MsZ sa pán Juraj Moravčík ospravedlnil z pracovných dôvodov, keďže mu to bolo 

oznámené len v týchto dňoch. Ja by som touto formou rád poďakoval za činnosť, ktorú  

vykonával pán poslanec Krutý, pretože v mnohom nám pomáhal a taktiež aj svojimi 

aktivitami mimo tohto zasadnutia vždy propagoval a spestroval činnosť Senice a najmä 

v ostatnom období, kedy urobil aj blog o tom, kde je možné tráviť v Senici a v jej blízkom 

okolí voľný čas. A teda propagoval turizmus v Senici a jeho okolí. Takže jemu ďakujem 

a uvítanie a ostatné náležitosti s pánom Jurajom Moravčíkom budeme mať na ďalšom MsZ. 

Kým pôjdeme k odsúhlaseniu dnešného programu zasadnutia, upozorňujem, že v bode Rôzne 

sa doplnil materiál: 

17.1. – Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ v Senici  

17.2. – Projekt výstavby cyklotrasy od obchodného domu Billa po železničnú stanicu  

17.3. – Návrh na zmenu v Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

17.4. – Žiadosť spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s. o poskytnutie dotácie  

Tieto informácie vám boli zaslané elektronicky. Než budeme tieto zmeny schvaľovať, je 

potrebné najprv schváliť program tak, ako bol zverejnený. Takže odporúčam, aby dnešné 

zasadnutie 11. MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Má niekto ešte nejaký iný 

návrh? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje program 11. zasadnutia MsZ 

v Senici konaného dňa 24. septembra 2020, tak ako bol navrhnutý a zverejnený. Prosím o 

hlasovanie.   

Hlasovanie:  Ďakujem, program bol schválený.  

Uznesenie č. 350: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 11. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 24. septembra 2020  
H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25 

 

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

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3.1   Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 24.09.2020 

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 10. zasadnutí MsZ dňa 25.06.2020 

4.2   Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsR dňa 10.09.2020    

5.     Návrh dodatku č. 1/2020 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa  

        v MŠ, ZUŠ, ŠK, CVČ, ŠJ 

6.1   Návrh VZN č. 69/2020 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk  

        na území mesta Senica       

6.2   Projektový zámer - Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu pred uložením  

        na skládku odpadu – ústna informácia 
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7.1   Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery      

        spoločnosti na ďalšie obdobie 

7.2   Návrh dodatku č. 12/2020 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe      

        a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

8.     Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2019 

9.1   Informatívna správa o MHD na území mesta  

9.2   Plán dopravnej obslužnosti mestskej hromadnej dopravy v meste Senica 

10.   Informatívna správa o statickej doprave, budovaní nových parkovísk  

11.   Projekt - Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park 

12.   Dispozície s majetkom 

13.1 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2020 

13.2 Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou  

        ochorenia COVID – 19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy         

13.3 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č.2/20 

13.4 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora   

        č.2/20         

13.5 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 

14.1 Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

14.2 Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR 

15.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2020 

15.2 Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov – Základná   

        škola, Komenského 959, Senica 

15.3 Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie    

        ovzdušia 

16.   Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti - zmena 

17.   Rôzne  

18.   Interpelácie - písomné 

19.   Diskusia 

20.   Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ 

21.   Záver 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nasleduje hlasovanie o zmene programu, 

doplnením materiálu v bode Rôzne o materiál 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., tak ako som vám ich 

prečítal. Má niekto ešte iný návrh? Ak nie, dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

schvaľuje doplnenie programu 11. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 24. septembra 2020 

v bode Rôzne o materiál: 

17.1. – Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ v Senici  

17.2. – Projekt výstavby cyklotrasy od obchodného domu Billa po železničnú stanicu  

17.3. – Návrh na zmenu v Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

17.4. – Žiadosť spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s. o poskytnutie dotácie  

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zmena programu bola schválená.  

Uznesenie č. 351: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Doplnenie programu 11. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 24. septembra 2020 v bode 

Rôzne o materiál:  

17/1 - Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre Mestského úradu  

           v Senici 

17/2 - Projekt výstavby cyklotrasy od obchodného domu Billa po Železničnú stanicu 
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17/3 - Návrh na zmenu v Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

17/4 - Žiadosť spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s. o poskytnutie dotácie 

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

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Bod č. 2. - Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie 
 

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

komisie, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Morávková, pán poslanec Šúrek a pani 

poslankyňa Otrísalová. Má niekto iný návrh? Neevidujem. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrhová komisia bola schválená.  

Uznesenie č. 352: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Petra Morávková, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Martina 

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

 

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

komisie, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Búzková, pán poslanec Miča a pán 

poslanec Včelka. Má niekto iný návrh? Neevidujem. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený.   

Uznesenie č. 353: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Búzková, Ľubomír Miča, Mgr. Vladimír Včelka 
H l a s o v a n i e: prítomných:22         za:22            proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 

Bod č. 3.1. – Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok MsZ 

s termínom plnenia do 24.09.2020 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali písomne. Má niekto 

z poslancov pripomienky? Záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Dávam návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok 

s termínom plnenia do 24.09.2020. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme schválili.  

Uznesenie č. 354: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 24.09.2020  
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22           proti:0          zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 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 obdržali písomne. Má niekto 

otázky k tejto správe? Vidím, pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pani HK, prosím Vás 

o odpovede na str. 2, bod 3., protokol, veľmi dlhé číslo, medzi Slovenským pozemkovým 
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fondom predpokladám a mestom Senica. Tá limitácia. Prosím vás, budete taká dobrá, dáte 

nám k tomu nejaké mapu, ktorých parciel sa to týka, aby sme teda vedeli? 

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Ja teda mapu k dispozícii 

nemám. Pani doktorka Olejárová mala, myslím si, že na základe komunikácie so SPF, boli 

určené tieto pozemky, ktoré sú uvedené v tejto mojej správe, takže v prípade, ak by bola treba 

mapa, môžeme ju predložiť potom poslancom v mailovej správe po tomto zastupiteľstve v čo 

najkratšej dobe, aby bolo zrejmé, kde sa nachádzajú.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Aby sme sa zorientovali. Potom je tam str. 6, to sú 

zmluvy, dohody označené ako rôzne. Bod 2 – Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní 

zmesového komunálneho odpadu s dodávateľom TS Senica. My máme rámcovú zmluvu 

uzatvorenú na 5 rokov. Prosím vás, môžete mi povedať bližšie, čo to je za zmluvu táto nová 

uzatvorená? Lebo to nie je popísané ako dodatok k tej zmluve.  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Toto je zmluva, ktorou sa 

rieši zber zmesového komunálneho odpadu z objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Senica. 

T. z., že všetky tie objekty, ktorých vlastníkom je mesto, tak máme uzatvorenú priamo 

s Technickými službami my zmluvu, že mesto bude Technickým službám platiť za likvidáciu 

tohto odpadu spred tých objektov, ktoré vlastní mesto. To sú tie naše budovy a jednotlivé tie 

stojiská pri tých budovách. To je taká zmluva. Len výlučne za objekty, ktoré má mesto vo 

svojom vlastníctve.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: A to teda nespadá do tej rámcovej 5-ročnej zmluvy?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Ja som sa pýtala, že z akého 

dôvodu je to takýmto spôsobom zadefinované. Na príslušnom oddelení mi bolo povedané, že 

vzhľadom k tomu, že toto je mimo tej zmluvy, že je treba priamo uzatvoriť tú zmluvu s tými 

TS. Takú odpoveď som dostala.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ja teda si myslím, že vzhľadom na úpravu zákona 

o zneškodňovaní odpadov, myslím, že nie je možné spraviť zmluvu na dobu neurčitú. Vždy je 

len doba určitá, avšak max. 5 rokov. Nie som si istý. Prosím vás, teda keď niekto máte k tomu 

vyčerpávajúcu informáciu, alebo prípadne mi ju podajte neskôr. Ďakujem.  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Dobre, vyjadrím sa potom 

neskôr.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: A potom je tu str. 11, VI. Mandátne zmluvy, dodatky 

k zmluvám, bod 2. Mandátna zmluva s mandatárom Enteris H s.r.o. Banská Bystrica. A teda 

tu je predmet obstarávania poskytnutie služby verejného obstarávania na výber dodávateľa 

služby pre prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica. Čiže táto firma bude 

teda tá, ktorá bude koordinovať vyhlasovanie súťaže na MHD na nasledujúcich koľko, 10 

rokov?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Áno. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: To bude teda ona, áno?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Áno. To je tá spoločnosť, 

ktorá vzišla na základe verejného obstarávania toho obstarávateľa, ktorý nám bude tieto 

služby prevádzkovania MHD koordinovať a je zodpovedný za zverejňovanie všetkých 

dokladov, ktoré sú v rámci verejného obstarávania od európskeho vestníka vo všetkých týchto 

jednotlivých vestníkov, vrátane publikácie odpovedanie na prípadne otázky prípadných 

uchádzačov. Proste zastrešuje celý proces toho verejného obstarávania tak, aby prišlo 

k úspešnému, dúfajme, že výberu uchádzača na to MHD. Zmluva je pripravovaná na obdobie 

10 rokov.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: A mala by byť platná od 01.01. nasledujúceho roka?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Od 01.01. nasledujúceho 

roka.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: A teda my ako ten, ktorý obstaráva túto službu vo verejnom 
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záujme, sme si istý, že to stihneme od 01.01. budúceho roka?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Uvidíme, ako sa bude tá 

súťaž vyvíjať. Sú tam určité lehoty, ktoré musia byť dodržané. V prípade, ak by sa nepodarilo 

vysúťažiť ku koncu roka, máme možnosť urobiť dodatok k doterajším dopravcom, ktorí nám 

poskytujú tieto služby verejnej dopravy MHD.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ale tam musí byť jeden dodatok podpísaný, hej? Na tú 

pôvodnú zmluvu.  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Tam je dodatkov 11 . 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ale to predĺženie myslím. Je o jeden rok teraz, hej? Na tento 

rok.  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Teraz na tento rok máme, tá 

rámcová zmluva je tak postavená, že každý rok sa precizuje, tie podmienky, ktoré sú v rámci 

tej prepravy, dodatkom. Ja som Vám minule dávala prehľad všetkých tých dodatkov, ktoré sú. 

Myslím si, že posledný je teraz ten dodatok č. 11, ktorý upravuje podmienky na rok 2020. 

V prípade, ak by sa nám nepodarilo si obstarať toho verejného obstarávateľa, tak by sme 

museli urobiť ešte jeden dodatok, ktorým by sa tá celková doba, ktorú nám teda tento 

dopravca poskytuje, služby predĺžila ešte o predpokladám, že ďalší rok.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne. A posledné dve veci. Preskočil som teda už 

do VI., ale je to ešte V. bod 11 a 12. Dva dodatky č. 2 a 3 pre EUROFRAME, a.s. Skalica. 

Prvý dodatok je predĺženie lehoty výstavby a druhý dodatok sa týka navýšenia ceny o naviac 

práce a odvoláva sa na stavebný denník. Nie je náhodou ďalší dodatok? To je definitívne, tým 

to je teda uzatvorené, celý zmluvný vzťah s EUROFRAME, a.s.?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Mne bol na kontrolu 

predložený tento tretí ako ten, čo som kontrolovala, ale nemám vedomosti o tom, že by mal 

nejaký iný byť podpísaný. Ale ak je prítomný pán Šteffek, mohol by sa on k tomu vyjadriť, 

pretože tieto dodatky vlastne pripravujú na referáte, ktorý patrí do jeho pôsobnosti.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pani poslankyňa Vyletelová.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som sa chcela opýtať k zmluve na str. 9, 1. – 

Zmluva o dielo so zhotoviteľom PALKOVIČ - SK. Je tam uvedené, že termín zhotovenia 

diela toho zateplenia škôlky bude do 24.08.2020. Dodatok nebol k tomu vypracovaný?  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Ak bol dodatok, ak by som 

ho mala na kontrole, tak by som vám ho tu napísala, ale ak je tu prítomná pani Ing. Výletová, 

môže vám poskytnúť informáciu.  

Mária Výletová, finančné oddelenie: Dodatok je podpísaný a asi pravdepodobne, neviem, 

mal by byť aj zverejnený, ale podpísaný. Mám informáciu, že je aj zverejnený.  

JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta Senica: Ale nemala som ho na 

kontrole... 

Mária Výletová, finančné oddelenie: V podstate lehota ostala nezmenená, akurát sa posunul 

začiatok realizácie prác z toho dôvodu, že nebola podpísaná zmluva. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neevidujem ďalšieho záujemcu, takže 

dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o plnení uznesenia 

MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola zobratá na vedomie.  

Uznesenie č. 355: 

MsZ v Senici 

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

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov:25 
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Bod č. 4.1. – Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ dňa 25.06.2020 

Bod č. 4.2. – Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsR dňa 10.09.2020 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k týmto dvom 

bodom? Budeme hlasovať o obidvoch uzneseniach spoločne. Predkladám návrh. MsZ 

v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ dňa 25.06.2020 a uznesenia 

prijaté na 11. zasadnutí MsR dňa 10.09.2020. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Ďakujem. Uznesenia boli prijaté na vedomie.   

Uznesenie č. 356: 

MsZ v Senici 

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

1. Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ dňa 25.06.2020 

2. Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsR dňa 10.09.2020    
H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23              proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov:25 
 

Bod č. 5. – Návrh dodatku č 1/2020 VZN č. 63 o určení výšky 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠK, CVČ, ŠJ 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej 

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

lehote. K návrhu dodatku boli vznesené pripomienky, pozmeňujúce návrhy na Komisii pre 

vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti a MsR, ktoré boli akceptované 

a zapracované do predloženého návrhu. Finančná komisia návrh dodatku odporúča schváliť. 

Na základe porady s riaditeľmi škôl prišli návrhy na úpravu, ktorá je tu zhmotnená, pretože od 

roku 2016 k takýmto úpravám neprišlo a reflektuje teda požiadavky, ktoré tu boli. Oni už tie 

požiadavky boli minulý rok, ale keďže minulý rok nám tu prišli obedy zadarmo, kedy tu bol 

opäť nápor na rodičov, tak vtedy sme od tohto ustúpili, aby sme dokázali postupne tieto 

požiadavky, by som povedal, napĺňať aj od riaditeľov škôl. Má niekto otázky, záujem 

o diskusiu v tomto bode? Neevidujem záujem. Takže dávam návrh na uznesenie. MsZ 

v Senici schvaľuje dodatok č. 1/2020 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku na 

pobyt dieťaťa v MŠ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradou 

nákladov spojených so štúdiom ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠK detí, na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ s akceptovanými 

pripomienkami. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Dodatok VZN bol schválený. 

Uznesenie č. 357: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

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

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

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

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

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

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s akceptovanými 

pripomienkami 
H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23            proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25 
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Bod č. 6.1. – Návrh VZN č. 69/2020 o pohrebiskách a schválení 

prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Keď viete, tak v marci sme sa tomuto 

venovali z toho dôvodu, že bola tá zmena zákona a potrebovali sme urobiť ochranné pásma 

ohľadom pohrebísk. Pritom, keď sme sa tomuto VZN venovali, tak malo viac ako 60 strán, 

kedy sa viaceré veci opakovali, pretože tam bol prevádzkový poriadok pre jednotlivé 

pohrebiská zvlášť, takže sme to zjednodušili, aby to bolo kratšie, prehľadnejšie. V podstate 

ten režim je rovnaký. A v spolupráci so správcom pohrebiska boli niektoré veci upravené, 

zjednodušené, aby boli prehľadnejšie pre občanov. K zmenám ako takým, čo sa týka cien, 

neprichádzalo. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Je tu zástupca správcu cintorína. 

Neevidujem takýto záujem. Tak dám informáciu, že návrh VZN č. 69/2020 o pohrebiskách 

a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica bol zverejnený na 

úradnej tabuli, webovom sídla a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom 

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

mestského majetku, obchodu a služieb odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ 

v Senici. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje VZN č. 69/2020 o pohrebiskách 

a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. VZN bolo schválené.  

Uznesenie č. 358: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č.69/2020 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku  

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. 6.2. – Projektový zámer – Mechanicko-biologická úprava 

komunálneho odpadu pred uložením na skládku odpadu –  

ústna informácia 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ústnu informáciu dá zástupca spoločnosti 

riaditeľ Ing. Turza, tak ho poprosím.  

Ing. Turza, riaditeľ spoločnosti: Takže čo sa týka tohto projektu Mechanicko-biologickej 

úpravy komunálneho odpadu pred uložením na skládku, tento projekt vychádza vlastne 

z legislatívnej požiadavky pre samosprávy, zabezpečiť triedenie tohto odpadu komunálneho 

zmesného v tých čiernych kontajneroch pred samotným uložením na skládku. Tento odpad by 

mal byť vytriedený, by som povedal, do určitej frakcie, ktorá vlastne nejakým percentuálnym 

zložením by potom mala končiť na skládke, ale očakáva sa, že z toho komunálneho zmesného 

odpadu ešte dokážeme týmto triedením dostať určité zložky odpadu, ktoré sa dajú materiálovo 

zhodnotiť, ako sú kovy, plechovky, prípadne plastové hmoty, prípadne papier, ktorý by sa dal 

potom, záleží od jeho čistoty, zhodnotiť, či už materiálovo alebo energeticky. Potom je to 

samotná biologická stabilizácia komunálnych zložiek, lebo sú čísla, ktoré hovoria, že ešte 

predtým, ako začne platiť zber BRKA, to je ten biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

ktorý by sme mali začať tak isto zbierať od budúceho roku z domácnosti, sa v určitom objeme 

bude nachádzať stále v tom komunálnom odpade, v tom zmesovom, v tých čiernych 

kontajneroch. Zložka biologická, ktorú je potrebné pred uložením na skládku biologicky 

stabilizovať. Táto zložka by prechádzala obdobnou stabilizáciou, ako bude prechádzať ten 

kuchynský odpad. T. z. využili by sme na to súčasné obstarávané kontajnery hygienizačné, 
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kde by sa tento odpad zahrial po dobu jednej hodiny na 70 stupňov, následne z toho sa 

vyprodukuje tzv. šedý kompost, ktorý vieme potom umiestniť na skládku na rekultiváciu 

skládky. Takže to asi zhruba, čo je obsahom tej Mechanicko-biologickej úpravy komunálneho 

odpadu. Sú nejaké otázky? 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neevidujem záujem o diskusiu, tak 

predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie ústnu informáciu projektový 

zámer Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu pred uložením na skládku 

odpadu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola vzatá na vedomie.  

Uznesenie č. 359: 

MsZ v Senici 

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

ústnu informáciu – Projektový zámer - Mechanicko - biologická úprava komunálneho odpadu 

pred uložením na skládku odpadu. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Bod č. 7.1. – Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok 

hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú 

oblasť koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov berie na vedomie a odporúča 

schváliť túto správu. Resp. výsledok hospodárenia a zámery spoločnosti. Takže má niekto 

záujem k tomuto na diskusiu? Neevidujem záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

berie na vedomie materiál zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. výsledok hospodárenia 

za rok 2019 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola vzatá na vedomie.  

Uznesenie č. 360: 

MsZ v Senici 

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

materiál Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 

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

Bod č. 7.2. – Návrh dodatku č. 12/2020 VZN č. 48 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej 

tabuli, webovom sídle a centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. 

K návrhu dodatku boli vznesené pripomienky, pozmeňujúce návrhy na Komisii pre sociálnu, 

zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov a MsR, 

ktoré boli akceptované a zapracované do predloženého návrhu. Komisia pre sociálnu, 

zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov berie na 

vedomie a neodporúča to v pôvodnom znení, ale odporučila teda zmenu len v polovičnej 

výške, t. z. maximálne navýšenie pre klienta o 50 € mesačne, t. j. bývanie o sumu na 6,36 

€/deň a pomoc pri odkázanosti 3,53 €/deň. A viac nám o tom povie pani riaditeľka, poprosím.  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: Dovoľte mi, 

aby som vám objasnila návrh zvýšenia cien za poskytovanú sociálnu službu v zariadení 
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sociálnych služieb. Platba klienta v zariadení pozostáva z platby za sociálnu službu plus 

vreckové, ktoré je odvodené zo zákona. Väčšine klientov dopláca na poskytovanú sociálnu 

službu prispievateľ, spravidla to býva príbuzný. Spolu hradia i tzv. nadštandardné služby, 

ktoré si zvolia. Platba za stravovanie zaokrúhlene 212,00 €/mesačne ide dodávateľovi stravy. 

Dodávateľom stravy je zmluva vyhotovená na obdobie 2 rokov. Čiže dva roky by sa táto 

suma nemala meniť. Platby za ubytovanie a pomoc pri odkázanosti spolu približne  

252,00 €/mesačne idú na účet zariadenia. 464,00 € je mesačná platba za sociálnu službu. Pre 

občana sme ešte jedným z lacnejších sociálnych zariadení, ale ťažko je porovnávať ceny 

s inými zariadeniami, lebo záleží, kto má ako nastavený balíček služieb. Naše zariadenie má 

balíček služieb zahrnutý pod položkou pomoc pri odkázanosti. Tu je zahrnuté všetko. Všetky 

pomocné obslužné úkony. Jednoducho povedané, v rámci tejto platby klient dostáva potrebnú 

starostlivosť a dovolím si povedať, že aj nad rámec zákonom stanovených podmienok. Iné 

zariadenia majú v tomto balíčku služieb zahrnuté iba niektoré úkony a ďalšie úkony účtujú 

ako nadštandard. Preto porovnávanie cien zariadení za sociálnu službu je bezpredmetné. 

V zariadení sociálnych služieb nadštandard predstavuje iba platbu za používanie vlastného 

elektrospotrebiča a poplatok 1,00 € za vedenie depozitného účtu. Toto si klient hradí z tzv. 

vreckového, z ktorého si ďalej platí poplatky ako doplatky za lieky a inkontinenčné pomôcky, 

hygienické potreby, manikúru, pedikúru, kaderníčku, fyzioterapiu a ostatné veci osobnej 

potreby. Ceny za poskytované sociálne služby sa nemenia pravidelne. Naposledy sa cena za 

poskytovanie služby menila k 01.11.2019 pre zariadenie sociálnych služieb, spolu približne 

o 21,00 €. A k 01.02. sa táto cena menila kvôli novoobstarávanej strave približne o 31,00 €. 

Podľa zákona o sociálnych službách spĺňame podmienku tzv. regulovanej úhrady. Už v roku 

2019 sme v rámci tejto podmienky mali rezervu necelých 50,00 €. Znamená to, že klient už 

v roku 2019 mohol platiť o približne 50,00 € viac. V roku 2018 sa zákonné príplatky mzdy 

zamestnancov za soboty, nedele, nadčasy a sviatky percentuálne značne zvýšili. Keďže podľa 

potreby sa cena za sociálne služby, hovorím o cene bez stravy, zvyšuje iba o približne tých  

20,00 €, je problém zákonné príplatky vykryť. Ako som spomínala. Klient si okrem platby 

hradí mesačne 252,00 €. Z toho v prepočte mesačne dopláca na mzdy zamestnancov približne 

102,00 € a zvyšných 150,00 € zostáva na prevádzku zariadenia. Konštatujem teda, že z  

252,00 €/mesačne od jedného klienta, pričom máme 42 klientov, je to približne  

10.500,00 €/mesačne, hradíme čiastočne mzdy a odvody, vodu, kúrenie, elektriku, práčovňu, 

čistiace dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky a oblečenie, školenia, supervízia, 

podmienky kvality, obnovy lôžkovín posteľného prádla, uterákov, revízia, opravy, údržby 

atď. Čiže budovanie, zveľaďovanie zariadenia a zlepšovania kvality života seniorov je 

s takouto sumou veľmi náročné a pri každoročných nárastoch cien je zvýšenie platby za 

sociálnu službu o 20,00 € či 50,00 € na klienta stále málo. Ak sa bude klientom každoročne 

zvyšovať platba o približne tých 50,00 €, na začiatku roka 2022 príde k situácii, kedy bude  

50,00 € zvýšenie pre zariadenie odhadom 30,00 €– 50,00 € zvýšenie, bude za novú 

vysúťaženú, verejným obstarávaním, stravu, čiže klient si potom mesačne bude musieť zase 

priplatiť 80,00 € – 100,00 €. Ďakujem vám za pozornosť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pani poslankyňa Madunická, otázku.  

PhDr. Miriam Madunická, PhD., poslankyňa: Ja len teda, aby som uviedla to stanovisko, 

prečo komisia mala k tomu pripomienky. Vzhľadom k tomu, že aj pani riaditeľka teraz 

povedala, že priemerná platba je 460,00 € lebo v správe sa uvádza, že priemerná platba je 

489,00 € a ono je to v prípade, ak by ten klient odobral asi všetku tú stravu a to 

pravdepodobne neberie. Ale to zase neznamená, že nebude potrebovať tie peniaze, pretože 

potrebuje desiatu a olovrant, čiže si ju musí zabezpečiť sám. Druhá vec je, že ministerstvo 

práce valorizuje príspevky, čiže na tie mzdy v podstate sa dá použiť aj z toho a samozrejme, 

že to všetko chápeme, že tá služba a jednoducho tie mzdy a ohodnotenie tých pracovníkov 

tejto služby je nízke a treba, aby bolo na adekvátnej úrovni a aby bola poskytovaná táto služba 
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kvalitnými pracovníkmi, že ich treba zaplatiť, ale si myslíme, že taký skok až o 100,00 € 

naraz je veľmi veľa, bez nejakej ekonomickej analýzy. A tak isto je november, nemáme ešte 

ukončený rok, že vlastne my sme nechali tú možnosť, že teraz nechoďme tým skokom o  

100,00 € a povenujme sa tomu začiatkom roka, kedy ukončíte v podstate rok a budete vedieť 

tie ekonomicky oprávnené náklady naozaj reálne zhodnotiť, aké ste mali, v tom roku 2019. 

Pretože štandardom je, že vo všetkých službách sa tie ceny zvyšujú od začiatku roka, nie od 

konca roka, kedy ho nemáme ukončený, lebo tam to má vlastne vychádzať z tých 

ekonomických oprávnených nákladov, to je teda druhá vec. Ďalej neviem, či čítate, teda asi 

pravdepodobne čítate všetci aj správy a v sociálnej správe o sociálnej činnosti v meste Senica, 

si môžete v podstate porovnať, že keď to iným súkromným zariadeniam vychádza za menej 

peňazí, kde nemajú dotáciu mesta, tak v podstate jednoducho je to veľký skok 100,00 €, aby 

to naozaj zaťažovalo len klienta.  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: K tomu 

poslednému by som povedala len to zopakujem, čo som tu odprezentovala. Iné zariadenia 

majú v tom základnom balíčku služieb oveľa menej, ako máme my. A ostatné si účtujú z tzv. 

vreckového. Čiže napr. my tam máme zahrnuté aj to zaťažujúce sprevádzanie klientov 

k lekárom. Oni si to účtujú zvlášť. A tomu klientovi potom rapídne narastá tá mesačná platba.  

PhDr. Miriam Madunická, PhD., poslankyňa: Dobre, ak teda môžem, tak prečo teda taký 

cenník neurobíte vy? Prečo by všetci, aj tí, ktorí nechodia po lekároch, mali platiť tú veľkú 

úhradu a nemali by ten nadštandard platiť len tí, ktorí ju využívajú.  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: Toto je práve 

zo zákona, kedy som bola na seminári, kde polemizovali toto a pani z ministerstva nám 

poslala úzus mailom, že musí to byť v rámci poskytovania odkázanosti – sprevádzanie 

k lekárovi. Je to vlastne na základe sociálneho posudku, ktorý sa vypracováva na meste. Čiže 

ani tie ďalšie zariadenia by si toto rozhodne nemali účtovať z iného vrecka.  

PhDr. Miriam Madunická, PhD., poslankyňa: Tak ja len to ukončím moju diskusiu tým, že 

si myslím, že takéto rozhodnutie by si vyžadovalo trošku väčšiu prípravu. Aj na nejakom 

ekonomickom podklade.  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: Mojim 

zámerom bolo udržať tie ceny zvýšenia, celý rok 2021 nakoľko je to pre nás dosť prácne. 

Skoro každý klient má prispievateľa a keď robíme dodatky k zmluvám, tak je veľký problém, 

aby sme ich vôbec dostali k nám. Aby nám prišli tieto dodatky popodpisovať. Niekedy nám to 

trvá 2 – 3 mesiace, než nám to prídu podpísať. Takže chceli sme to trošičku teraz tak 

naštartovať a udržať celý budúci rok tieto ceny. Ale môžeme to spraviť. V poriadku.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pani poslankyňa Mičová.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ja by som sa chcela spýtať. Koľko je tých klientov zo 

Senice?  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: Momentálne 

približne polovica.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja som sa chcel spýtať na jednu vec, a to, či sú porovnateľné 

platy zamestnankýň, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia mesta porovnateľné 

s platmi zamestnankýň, ktoré patria VÚC-ke, porovnateľné, ktoré patria súkromníkom. Dajú 

sa porovnať tie platy? Je tam nejaký veľký rozdiel?  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: Ako verejní 

poskytovatelia sa musíme držať tzv. tabuľkového platu, zo zákona 553 z roku 2003. V tomto 

sa hovorí, že ja musím zarátať zamestnancom do platu základ a tie zákonné príplatky. 

Započítavam iba súvisiacu prax, čiže kto pracoval v takomto nejakom podobnom odvetví, iba 

tieto roky môžem započítať. Čiže ja sa potom hýbem v tej tabuľke podľa tohto hlavne. 

Neviem, ale myslím si, že neverejní poskytovatelia idú podľa zákonníka práce, že tí nemajú 
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už teda tento zákon ako podklad k mzdám. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Čiže v podstate súkromník si môže určite plat svojho 

zamestnanca, aký chce.  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: Neviem sa 

k tomuto vyjadriť, ale predpokladám to.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: A ešte jednu vec som sa dočítal, že tam je žiadateľov 

o poskytnutie tejto sociálnej služby celkovo nejakých 306, z toho umiestniteľných je nejakých 

20% asi, 50 ľudí. Ostatní musia čakať v poradovníkoch. Keď niekto zomrie alebo tak, tak 

vlastne až potom sa tam dostane ten ďalší človek. Aby sme vedeli aj túto informáciu.  

Slavomíra Jurovatá, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.: My ako 

mestské zariadenie sa samozrejme snažíme uprednostňovať Seničanov, ale nie vždy na 

uvoľnené miesto sa nám nejaký Seničan alebo pani Seničanka hodí. Musíme rozlišovať podľa 

diagnózy, podľa toho či je muž – žena a tak.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ešte má niekto záujem o diskusiu?  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Keď som dobre pochopil, ostáva ten návrh tej komisie, 

navýšenie tej sumy o 50,00 €, áno?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pokiaľ nepríde k zmene návrhu, tak zatiaľ 

sme podľa predloženého návrhu. Má ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 12/2020 VZN  

č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s akceptovanými pripomienkami. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 361: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 12/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č.48 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

s akceptovanými pripomienkami 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22            proti:0         zdržal sa:1         počet poslancov:25 

 

Bod č. 8. - Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území 

mesta za rok 2019 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú 

oblasť, koordináciu prevodu a prideľovaniu nájomných bytov berie na vedomie a odporúča ju 

predložiť MsZ. Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? Neevidujem záujem. Dávam 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informatívnu správu o sociálnej 

starostlivosti v meste Senica za rok 2019. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 362: 

MsZ v Senici 

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

Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za rok 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. 9.1. – Informatívna správa o MHD na území mesta  

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Na rokovaní komisie bola predložená 
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informatívna správa o MHD Senica, ktorá bude predmetom rokovania a bol predložený aj 

spracovaný plán dopravnej obslužnosti MHD a členovia Komisie výstavby, životného 

prostredia a dopravy vzali na vedomie bez pripomienok tento materiál. Má niekto záujem 

o diskusiu? Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja len v skratke zopakujem to, čo som hovoril, alebo to, čo som 

sa pýtal aj na zasadnutí MsR. Ak sa bude ten materiál písať do budúcnosti, tak som tam 

spomínal mestskú časť Košútovec, kde býva 44 detí do 18 rokov, ktoré majú problémy dostať 

sa do Senice, hlavne rannými spojmi. Musia vystúpiť niekde pri ZUŠ-ke a keďže väčšina 

z nich chodí na 2. ZŠ, tak ten kilometer si ešte musia zájsť. Takže by som poprosil, aby sa 

nejakým spôsobom bral ohľad aj na týchto občanov, ktorí sú občanmi Senice, i keď trošku 

ďalej. Skoro v Hlbokom sú, ale stále sú občanmi Senice, platia tu dane a tak by som poprosil, 

aby sa myslelo aj na toto, keďže vieme, že niektoré mestské časti sú obsluhované aj 

prímestskou autobusovou dopravou a ako sme počuli aj od riaditeľa na MsR, ten tam 

spomínal, že niektoré tie časti sú aj predimenzované, čo sa týka autobusovej dopravy. 

Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, k tomu máme bod 9.2. – Plán 

dopravnej obslužnosti MHD, kde je to presne definované, rozpracované, spracované. Kde je 

vidieť tá potreba, ktorá v podstate odborníci spracovali, ktorí si dali aj tú námahu, že do toho 

zapracovali tú prímestskú dopravu, aby vedeli vyhodnotiť dané požiadavky. Takže tam to 

máme všetko spracované. Môžeme sa o tom porozprávať v rámci toho bodu. V rámci bodu 

9.1. informatívna správa o MHD na území mesta, ešte má niekto záujem o diskusiu? 

Neevidujem tento záujem, takže predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na 

vedomie informatívnu správu o MHD v meste. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Informatívna správa bola vzatá na vedomie. 

Uznesenie č. 363: 

MsZ v Senici 

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

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

 

Bod č. 9.2. – Plán dopravnej obslužnosti MHD v meste Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako sme už začali o tomto bode, tak 

opätovne tam bolo to vzaté na vedomie bez pripomienok od Komisie výstavby, životného 

prostredia a dopravy. Z tohto plánu dopravnej obslužnosti ešte je pre nás do budúcna najmä 

vychádza to, že je vhodné, aby to bolo integrované aj s prímestskou dopravou, t. z. aby cez 

jednu kartu si bolo možné si touto formou platiť a pre budúcnosť aj viac rozlíšiť cenové 

rozdiely medzi platbami v hotovosti a bezhotovostnými platbami. Toto všetko by sme radi ale 

urobili až keď ten občan dostane za to aj nejaký ten bonus naviac. T. z. ak to bude 

integrované, pretože momentálne MHD je lacnejšia ako prímestská doprava, ktorá u nás 

funguje z okolitých obcí a teda v prípade, že by sa to vyrovnávalo, resp. tak, aby aj tí občania 

mali k tomu ten bonus, pretože nie je zásadný záujem zvyšovať cenu MHD, ak by to nemalo 

mať za cenu nejaký prínos pre občanov. Pretože je záujem, aby občania využívali MHD, 

pretože nám to pomáha v rámci ako dynamickej, tak aj statickej dopravy. Má niekto záujem 

o diskusiu v tomto bode? Pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Tento materiál je spracovaný 

naozaj vynikajúco. Na takej úrovni sme tu nevideli materiál už roky. Teda čo sa týka MHD. 

Vy ste už sám naznačili niečo o integrovanej doprave. Vy máte ambíciu robiť integráciu 

dopravy napr. aj so železnicou, teda tak, ako by to malo byť aj s ostatnými prevádzkovateľmi, 

prípadne tí, ktorí cez Senicu chodia, teda tak v tom ponímaní integrovania dopravy, tak ako to 
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robí napr. Bratislava?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Vieme, že plán dopravnej obslužnosti 

Trnavského samosprávneho kraja počíta práve so železnicou ako hlavným uzlom a dokonca 

na železničnej stanici počíta ako jedným z hlavných dopravných uzlov. Keďže je to 

ekologickejšie a nie sú tam tieto bariéry, ja predpokladám, že v blízkej budúcnosti príde práve 

s integráciou aj na úrovni Trnavského kraja, pretože väčšinou to ide od toho väčšieho, aby 

sme sa dokázali všetci na to naintegrovať. A keďže v Trnavskom kraji zatiaľ pôsobia tri 

spoločnosti, jedna z nich je tá, ktorá momentálne u nás má MHD, uvidíme, ako nám dopadne 

súťaž. Či tu budeme mať niekoho iného alebo ostane tento dopravca. Podľa toho budeme zase 

rokovať ďalej s tým, že my sme si aj do súťaže práve dali tieto podmienky, aby muselo 

akceptovať tieto integračné procesy, aby sme dokázali sa integrovať. Takže ja predpokladám, 

že toto je otázka, keď sa vysúťaží, na Trnavskom samosprávnom kraji a na meste Senica, aby 

sme k tomuto pristúpili, pretože už aj v dnešnej dobe pandémie je vhodné, aby ľudia platili 

bezkontaktne a ideálne s jednou kartou, aby nemusel mať, keď to zoberieme z Košútovca 

alebo odkiaľkoľvek, z Čáčova, občan, dieťa dve karty, že dnes idem MHD tam, späť idem 

prímestskou dopravou, musím mať dve karty, aby to dokázal urobiť do jednej karty. Takže 

toto sú veci, kedy si myslím, že až po týchto súťažiach to budeme vedieť nastaviť. My sme si 

to do tých podmienok dali, aby sme dokázali v podstate takto postupovať.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za odpoveď. Ešte jednu otázku. Podľa odporúčania 

v tejto správe som sa dočítal, že tá doprava je mimoriadne nepravidelne využívaná v priebehu 

dňa, t. z. tá veľká špička ráno a potom v priebehu dňa to klesá a klesá až prakticky do nuly. 

Niektorá linka je nulovo využívaná. Máte ambíciu aj tu spraviť nejaký radikálny rez? Je to 

v tých vašich požiadavkách načrtnuté? Lebo predpokladám, že asi skôr bolo to zadanie pre 

toho nového prevádzkovateľa MHD ako bola táto správa k dispozícii.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Nie, najprv bola správa a následne sa 

vyhlásila súťaž. My sme čakali na túto správu práve, aby sme to dokázali si zapracovať. Čo sa 

týka tohto, tak môžem povedať, že náklady, ktoré mesto Senica hradí, sú na úrovni tento rok 

niekde 200-tisíc eur. Sú vysoké, ale v porovnaní s inými mestami sú naozaj veľmi nízke. Ja 

som bol v utorok na Rade združenia miest a obcí Slovenska, kde so 7 900 obyvateľmi Vrútky 

tento rok odhadujú doplatok na MHD na úrovni 420.000,00 €. T. z. tie ceny sú úplne niekde 

inde. My máme záujem práve, aby sme integrovali do týchto nových autobusov, mali by byť 

kvalitnejšie. Počítame, že ak budú nové, budú klimatizované, ale budú mať aj senzory, aby 

sme my presne vedeli, kedy tí ľudia vystupujú. Lebo dnes vieme monitorovať to, že kedy ten 

človek nastúpil a my nevieme, kedy vystúpil a kde presne je tá špička, o ktorú tú trasu je 

záujem. Takže my sme si dali to, aby sme dokázali do budúcna monitorovať presne nástup, 

výstup a potom na základe toho budeme vedieť aj meniť trasy, upravovať trasy, zefektívňovať 

trasy, o čo je v akom momente záujem, aby sa nám nestalo to, že na linke, ktorá sa zdá, že je 

v špičke a je tam 50 – 60 ľudí, ale my zistíme, že možno gro tých ľudí ide iba dve zastávky 

a nie celú tú trasu. Ale to sú dnes informácie, ktoré nemáme a ktoré sa z týchto elektronických 

dát do budúcna budú vedieť dať dostať a následne budeme vedieť v podstate robiť aj úpravy. 

Má ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Dávam návrh na uznesenie. 

MsZ v Senici berie na vedomie plán dopravnej obslužnosti MHD Senica. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Plán dopravnej obslužnosti sme vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 364: 

MsZ v Senici 

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

Plán dopravnej obslužnosti MHD 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. 10. – Informatívna správa o statickej doprave, budovaní 

nových parkovísk 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Informatívna správa bola prerokovaná. 

Členovia Komisia pre výstavbu, životné prostredie, dopravu, správu vzali na vedomie bez 

pripomienok. Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja len jednu otázku. Vieme, drvivá väčšina z nás, že máme tri 

parkoviská na sms systém. Jedno z nich je pred cukrárňou Delikana tam vedľa Eurodomu, 

nerozmýšľa mesto, že by sa tam to parkovisko nejakým spôsobom dalo upraviť? Možno viac 

parkovacích miest. Lebo je už také, by som povedal, dožívajúce. Podľa mňa ten chodník, ten 

široký, tam je zbytočný. Ľudia aj tak chodia druhou stranou tam popri tých obchodoch. 

Neviem, to je môj názor. Ďakujem, to je všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Môžeme sa tomu povenovať, že ako by to 

vyšlo a že pri akej investícii, aké množstvo parkovacích miest by sa získalo. Momentálne 

hľadáme spôsoby, aby to nebolo len cez sms, ale aj cez aplikáciu. T. z. ktokoľvek cez svoju 

platobnú kartu si zaplatí, aby to mal, lebo sú mnohé systémy také, že sú v mnohých mestách. 

T. z. cez tú jednu aplikáciu máte všetko prednastavené a len si podľa polohy, keď mu to 

dovolíte, tak okamžite vie, kde ste a on vám dovolí zaplatiť a máte to bezstarostne, nemusíte 

to riešiť sms, poprípade ľudia, ktorí majú blokované firemné čísla poprípade zo zahraničia, 

aby nemali ten problém. Takže budú mať ďalšiu alternatívnu možnosť platby. Má ešte niekto 

záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

berie na vedomie informatívnu správu o statickej doprave, budovaní nových parkovísk. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Správu sme vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 365: 

MsZ v Senici 

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

Informatívnu správu o statickej doprave, budovaní nových parkovísk 
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. – Žiadosť o získanie NFP  - Projekt – Revitalizácia 

exteriéru Sokolovňa - park 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tam, ako sa nachádza už dnes múzeum, tak 

máme záujem o revitalizáciu celého okolia. Toto je len veľmi hrubý nákres bez nejakých 

základných detailov, len pre predstavu, že aký je úmysel, samozrejme kvetiniek a všetkého 

ostatného tam bude výrazne viac. Tým, že sa to nachádza na ploche, kde je národná kultúrna 

pamiatka, tak aj toto územie patrí k národnej kultúrnej pamiatke a prechádzalo to 

pripomienkovaním Krajského pamiatkového úradu, ktoré boli aj zapracované. Takže máme 

záujem o revitalizáciu celej tejto časti s tým, že celkové náklady oprávnených výdavkov na 

projekt by mali byť 377.803,58 € a mesto by malo spolufinancovanie projektu vo výške 

18.890,18 €. Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode? Neevidujem záujem. Predkladám 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre 

projekt Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park v rámci operačného programu kvalita 

životného prostredia. Kód výzvy, výška celkových oprávnených nákladov na projekt 

377.803,58 €. Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18.890,18€ z celkových 

oprávnených nákladov a spôsob financovania budú vlastné zdroje. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. MsZ schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt 
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Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park.   

Uznesenie č. 366: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - 

park“,  

  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia  

- kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62  

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 377 803,58 € 

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 890,18 € z celkových oprávnených 

výdavkov 

- Spôsob financovania – vlastné zdroje 
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 – OVS býv. colnica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorá je na 

začiatku pri Slovenskom hodvábe, ktorú mesto Senica získalo od ministerstva financií 

v hodnote 1,00 € tým, že dlhodobo nie je plán využitia tejto nehnuteľnosti, tak máme záujem 

vyhlásiť OVS s tým, že bol vypracovaný znalecký posudok a Komisia pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí odporučila navrhovaný spôsob odpredaja 

nehnuteľnosti. Komisia pre správu mestského majetku odporučila odpredaj nehnuteľnosti 

formou obchodnej súťaže. A mestská rada taktiež na svojom zasadnutí odporučila návrh 

predložiť na schválenie MsZ v Senici. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti 

evidovanej na LV 3353 pre k. ú. Senica ako budova so súp. č. 3111, prevádzková budova 

postavená na parc. č. 3109/2 a pozemok parc. reg CKN č. 3109/2 druh pozemku zastavaná 

plocha, nádvorie, podľa predloženého návrhu formou OVS. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh prešiel. Ďakujem.  

Uznesenie č. 367: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

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

- budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parcele  č. 3109/2 

- pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 523 m2  

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami: 

a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie 

Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele  

č. 3109/2 a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 523 m2. 

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 144 000 €, slovom 

stoštyridsaťštyritisíc eur.  

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku  20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur. 

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, 

ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude 

vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže. 
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d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna 

cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  

návrhu losovaním. 

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia 

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

na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa 

úhrady kúpnej ceny. 

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí  byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. 

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:  

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu   

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na 

doplnenie a vykonanie opravy. 

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže 

organizačného charakteru.  

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení 

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ  

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR 

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia 

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia 

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb      

             a poslanec  MsZ. 

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  

zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia 

po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo. 

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:21            proti:0         zdržal sa:1         počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.2. – Dispozície s majetkom – Žák - odpredaj 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre výstavbu, územné plánovanie 

a dopravu odporučila odpredaj predmetného pozemku. Komisia pre správu mestského 

majetku odporučila odpredaj žiadateľovi. MsR na svojom zasadnutí odporučila návrh 

predložiť na schválenie MsZ. Jedná sa o pridanie záhradky v časti IBV Kunov s tým, že 

okolité pozemky nie sú vo vlastníctve mesta Senica. Má niekto záujem o diskusiu? 

Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odpredaj 

pozemku reg. CKN, parc, č. 224/8 podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod 

nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Odpredaj bol schválený. Ďakujem.  

Uznesenie č. 368: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemku CKN parc.č. č. 224/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

123 m2 v kat. území Kunov žiadateľom: Ing. Miroslav Žák a manželka Anna Žáková, obaja 

bytom Kunov 195, 905 01 Senica za cenu 20 € / m2 

 

b/ s c h v a ľ u j e  
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prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské 

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:   

Pozemok sa nachádza v línii pozemkov, určených na predaj vlastníkom  priľahlých rodinných 

domov v časti IBV Kunov, z ktorých väčšina bola v  roku 2010 týmto vlastníkom  odpredaná. 

Pozemok nadväzuje  na pozemky vo vlastníctve žiadateľov a vzhľadom na jeho umiestnenie   

a  nemožnosť prístupu z pozemkov mesta je pre mesto  v súčasnosti nevyužiteľný.  
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 – Wallner Radoslav – odpredaj 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na odpredaj pozemkov reg. CKN 

parc. č. 3574/10, 3574/11, 3574/12 v k. ú. Senica. Nachádzame sa pri tomto podniku, 

začiatkom roka, nehnuteľnosť bola predaná. Následne nový vlastník začal vysporiadavať 

a kontrolovať si nehnuteľnosti, zistil, že jednotlivé časti nie sú v jeho vlastníctve, ale sú vo 

vlastníctve mesta, takže má záujem si tieto veci vysporiadať. Komisia pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu odpredaj žiadateľovi odporučila. Komisia pre správu mestského 

majetku taktiež odporučila odpredaj predmetných pozemkov. A MsR v Senici taktiež 

odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ v Senici. Má niekto záujem o diskusiu? 

Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odpredaj 

pozemkov podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 

138/1991 Zbierky podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 369: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemkov CKN parc.č. č. 3574/10, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 

52 m2, parc.č. 3574/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 m2 a parc.č.3574/12, 

druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, spolu vo výmere  

59 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Mgr. Wallner Radoslav, Družstevná 1273, 908 77 

Borský Mikuláš za cenu: 40 € / m2 

 

b/ s c h v a ľ u j e 

prevod nehnuteľností   v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve  

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  

neoddeliteľný celok so stavbou. Pre mesto sú pozemky prebytočné. 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22            proti:0        zdržal sa:1          počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.4. – Dispozície s majetkom – Adamec Martin – prenájom 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na prenájom časti pozemku reg. 

CKN, parc. 3145/1 v k. ú. Senica. Sme v časti Kolónia, kde je záujem o pestovanie 

poľnohospodárskych plodín. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem tento záujem. Dávam 

návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje prenájom časti vo výmere 110 m2 podľa 

predloženého návrhu žiadateľovi a schvaľuje prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa predloženého návrhu. S tým, že Komisia pre výstavbu odporučila prenájom pozemku, 

Komisia pre správu majetku taktiež odporučila a MsR v Senici odporučila návrh predložiť na 
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schválenie MsZ. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Návrh prešiel.  

Uznesenie č. 370: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prenájom časti vo výmere  110 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo 

výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Adamec Martin, Kolónia 564/26, 905 01 

Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou za cenu: 

0,30 € /m2/ rok 

 

b/ s c h v a ľ u j e 

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské 

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Predmetné časti pozemkov v tejto lokalite  sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na 

záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím 

pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, 

z ktorého má mesto aj finančný príjem.  
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0       zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 12.5. – Dispozície s majetkom – REHUŠ – vecné bremeno 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch reg. CKN, parc. č. 1665/7, 1665/54 v k. ú. Senica. Komisia 

pre výstavbu odporučila uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Komisia pre správu 

mestského majetku odporučila uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a MsR v Senici 

odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ v Senici. Jedná sa o areál spoločnosti REHUŠ, 

spol. s r.o., kde sme na predchádzajúcom zastupiteľstve schválili komunikácie a teraz ešte 

potrebujú schváliť trasu pre vecné bremeno čo sa týka médií a prípojok. Má niekto záujem 

o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena in persona na pozemkoch reg. 

CKN, parc. č. 1665/7 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 371: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN 

parc.č.1665/7, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1235 m2 a parc.č.1665/54, druh 

pozemku ostatná plocha vo výmere 1752 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti 

REHUŠ s.r.o., IČO 45 249 113 so sídlom Železničná 1524, 905 01 Senica, ktoré spočíva 

v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť: 

aa) zriadenie a trvalé uloženie prípojky vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie v rozsahu 

vyznačenom v  GP č.54 /2020  ako diel 1 vo výmere 59 m2   

ab) zriadenie a trvalé uloženie prípojky STL plynovodu v rozsahu vyznačenom v  GP  

č. 54 /2020  ako diel 2 vo výmere  14  m2  a  diel 3  vo výmere 1m2  a 

ac) vstup na pozemky parc.č. 1665/7 a 1665/54 v rozsahu nevyhnutnom na účely 

prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu, ďažďovej 

a splaškovej kanalizácie a prípojky STL plynovodu.  
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Geometrický plán č. 54/2020 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete (vodovod, 

splašková a dažďová kanalizácia, plyn) na  pozemkoch p.č. 1665/7 a 1665/54 bol vyhotovený 

spoločnosťou GeoTime s.r.o., Hollého 749/18, Senica dňa 05.08.2020 a úradne overený dňa 

04.09.2020 pod číslom 727/2020. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za 1 m2 

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

 

Bod č. 12.6.- – Dispozície s majetkom – Bojar – zrušenie vecného 

bremena 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na zrušenie vecného bremena na 

pozemku reg. CKN, parc. č. 1661/39 v k. ú. Senica. Komisia pre výstavbu, územné 

plánovanie, dopravu odporučila zrušenie vecného bremena. Komisia pre správu mestského 

majetku, obchodu a služieb taktiež odporučila zrušenie vecného bremena a MsR v Senici 

odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ v Senici. Jedná sa o kanalizačnú prípojku 

v Kasárňach, ktorá sa tam reálne nenachádza, ale na pozemkoch je evidovaná ako vecné 

bremeno. Táto kanalizácia práve končí pred pozemkom daného vlastníka. Nachádzame sa na 

Kasárenskej ulici, ako sme predávali Tesco barak. To bolo u nás vo VOS a tam v podstate 

malo byť vecné bremeno a správca nám potvrdil, že žiadna kanalizácia, ktorá tam má byť, sa 

nenachádza. Správca v danej časti je mestský podnik služieb. Takže ak sú otázky. 

Neevidujem. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zrušenie vecného bremena na 

pozemku reg. CKN, parc. č. 1661/39, druh pozemku podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 372: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zrušenie vecného bremena na pozemku CKN parc.č. 1661/39, druh pozemku zast. plocha 

a nádvorie vo výmere 1218 m2 v kat. území Senica, ktoré bolo schválené uznesením MsZ 

v Senici č.24/06/I dňa 08.06.2006 v prospech mesta Senica ako vlastníka kanalizačnej prípojky, 

ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka parcely č. 1661/39 strpieť kanalizačnú prípojku na 

parcele č. 1661/39 a umožniť vlastníkovi kanalizačnej prípojky prístup k nej za účelom jej 

opravy, údržby a úpravy. Vklad vecného bremena bol povolený vtedajšou Správou katastra 

v Senici pod číslom  V-1846/06 dňa 05.09.2006. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22             proti:0       zdržal sa:0          počet poslancov:25 
 

Bod č. 13.1. – Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta 

a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2020 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia dala stanovisko, že tento 

prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2020 

odporúča schváliť. Poprosím pána finančného riaditeľa o prezentáciu.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

vážení prítomní. Dovoľte, aby som vám zhodnotil hospodárenie mesta v I. polroku 2020, 

ktoré bolo výrazne ovplyvnené pandémiou COVID-19. Mesto hospodárilo v zmysle 

schváleného rozpočtu na úrovni takmer 22,9 milióna eur. Tento schválený rozpočet sme 

v priebehu prvého polroka päťkrát zmenili do výslednej podoby s prebytkom hospodárenia 
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takmer 248-tisíc eur. Celkové príjmy mesto dosiahlo vo výške takmer 11,1 milióna eur, čo je 

48% plnenie oproti schválenému rozpočtu. Najväčší podiel na týchto celkových príjmoch 

mali bežné príjmy mesta a tvorili takmer 87% podiel. Bežné príjmy dosiahli výšku 9,7 

milióna eur, čo je 51% plnenie oproti rozpočtu. Z toho daňové príjmy boli dosiahnuté vo 

výške 6,1 milióna eur, príjmy z prenájmov a rôznych poplatkov vo výške 470-tisíc, a granty 

a transfery zo štátneho rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 3,1 milióna eur. Kapitálové príjmy 

dosiahli výšku 50-tisíc eur a sú tvorené príjmami z predaja mestského majetku vo výške  

2-tisíc eur a kapitálovými grantami a transfermi zo štátneho rozpočtu na realizované projekty 

vo výške 48-tisíc eur. Cez finančné operácie sme do rozpočtu zapojili finančné prostriedky vo 

výške 952-tisíc eur a to prostredníctvom nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých 

rokov, prijatými zábezpekami, zapojením kontokorentného úveru a použitím úverovej linky 

na financovanie projektu rekonštrukcie Sokolovne. Celkové výdavky boli čerpané vo výške 

9,2 milióna eur a to bolo čerpanie na úrovni 41% oproti schválenému rozpočtu. Najväčší 

podiel tvorili bežné výdavky mesta vo výške 4,3 milióna eur a bežné výdavky rozpočtových 

organizácií vo výške 3,3 milióna eur. Bežné výdavky mesta dosiahli, ako som spomínal, 

výšku 4,3 milióna eur a boli čerpané na 46% oproti schválenému rozpočtu. V grafe je vidno, 

ako boli čerpané tieto výdavky podľa jednotlivých oblastí finančnej klasifikácie. Cez 

kapitálové výdavky sme zhodnotili majetok mesta o takmer 930-tisíc eur, čo je len 38% 

čerpanie oproti rozpočtu a to hlavne z dôvodu neistej finančnej situácie mesta v I. polroku 

v dôsledku pandémie COVID-19, sa realizovali investície už len rozbehnuté zo začiatku roka 

alebo financované z cudzích zdrojov. Najvýznamnejšími tými investíciami boli rekonštrukcia 

budovy Sokolovne, modernizácia učební na 1. a 4. ZŠ a rozbehnutá rekonštrukcia Domu 

smútku v Senici. Cez výdavkové finančné operácie sme použili 668-tisíc eur na splátky istín 

úverov, leasingov a vrátenie finančných zábezpek. Na základe skutočne dosiahnutých príjmov 

a výdavkov v I. polroku sme dosiahli na úrovni bežného rozpočtu prebytok 2,4 milióna eur, 

na úrovni kapitálového rozpočtu sme hospodárili so schodkom mínus 878-tisíc eur a na úrovni 

finančných operácií bolo hospodárenie so schodkom 303-tisíc eur. S výsledným 

hospodárením mesta v I. polroku s prebytkom 1.873.000,00 eur. V tomto grafe je znázornený 

vývoj celkových príjmov a výdavkov za posledných 6 rokov k polroku hospodárenia. Ako 

vidno, rast príjmov je rýchlejší ako rast výdavkov, kde medziročne príjmy narástli o 400-tisíc 

eur a výdavky zostali na podobnej úrovni. Tam bol nárast len 130-tisíc eur. Vývoj rastu 

príjmov aj výdavkov je premietnutý aj do výšky prebytku v hospodárení mesta k 30.06. 

a z grafu môžete vidieť, že ten nárast prebytku za posledných 5 rokov je takmer o 1,5 milióna 

eur. Čiže v roku 2015 sme dosiahli polročný prebytok na úrovni 390-tisíc. Na polročnom 

hospodárení v roku 2020 už to bol prebytok 1.837.000,00 eur. Ešte vývoj, pár ekonomických 

ukazovateľov k 30.06.. Ukazovateľ úverovej zadĺženosti sme v sledovanom období znížili 

o takmer 3%. Vo finančnom vyjadrení je dlh mesta vo výške 3,4 milióna eur. Záväzky po 

lehote splatnosti na úrovni 352-tisíc. Ide väčšinou o záväzky do jedného mesiaca po lehote 

splatnosti. A vývoj celkového dlhu mesta, kde ide o sumár dodávateľských záväzkov, 

komerčných úverov, úverov ŠFRB a leasingu sme v sledovanom období za posledného 

polroka znížili o 1 mil. eur na úroveň 11.460.000 eur. Ďakujem za pozornosť.  

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

Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje 

prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.06.2020. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Schválili sme prehľad príjmov a výdavkov mesta a organizácií 

v jeho riadení k 30.06.2020 

Uznesenie č. 373: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 
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Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2020 
H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 13.2. – Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou 

situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie 

opatrení na zníženie dopadov krízy 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím opäť pána Mozoliča.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Úvodom by som priblížil 

chronologický vývoj prognóz príjmu z podielových daní. Príjem z podielových daní v roku 

2019, skutočný príjem bol na úrovni 8,5 milióna eur, na základe ktorého sme navrhli aj 

schválili rozpočet pre rok 2020. Prognóza Ministerstva financií v januári vyšla o niečo vyššie, 

ako bol schválený rozpočet a bol na úrovni 8.547.000,00 eur. V období prepadu pandémie 

COVID v marci tie prognózy hrozili s výpadkom pre mesto Senica na úrovni 600-tisíc až  

3 milióny eur. Nakoniec v apríli prišla aktuálna nová prognóza, ktorá hovorila, že príjem 

z podielových daní pre mesto Senica bude na úrovni 7.965.000,00 eur. V júni následne prišla 

zatiaľ posledná aktualizovaná prognóza, ktorá hovorí o príjme z podielových daní pre mesto 

Senica vo výške 8.083.000,00 eur. V prvej tej vrchnej tabuľke, ktorá je už oproti materiálom, 

ktoré sme dostali, aktualizovaná o septembrové čísla, je znázornené porovnávanie príjmu 

z podielových daní za prvých 9 mesiacov 2020 oproti prvým 9 mesiacov roku 2019. Tu sme 

zaznamenali v tomto porovnaní príjem nižší o 209-tisíc eur, čo je výpadok 3,3%. V druhej 

spodnej časti tabuľky je prehľad príjmu z podielových daní za obdobie pandémie, tzn. od 

obdobia apríla až do aktuálneho mesiaca september a za toto sledované obdobie mesto 

dosiahlo tento príjem oproti minulému roku nižší o 328-tisíc eur, čo je nižší príjem o 8,2%. 

Z vývoja za posledné tri roky vidno, že aj napriek výrazne lepšiemu príjmu v mesiacoch 

január – marec sa príjem od mesiaca jún 2020 pohybuje na úrovni príjmu z podielových daní 

z príjmu roku 2018 a na základe aktuálneho vývoja by sme mali dosiahnuť celoročný príjem 

podľa júnovej prognózy ministerstva financií, čo by bol príjem do rozpočtu vyšší o 120-tisíc 

eur, ako máme aktuálne zostavený rozpočet. Ďakujem.  

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

komisia informáciu o vývoji daňových príjmov samospráv v súvislosti s mimoriadnou 

situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenia opatrení na zníženie dopadu 

krízy berie na vedomie. Takže neevidujem záujem, preto dávam návrh na uznesenie. MsZ 

v Senici berie na vedomie vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou 

spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenia opatrení na zníženie dopadov krízy. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie vývoj daňových príjmov.  

Uznesenie č. 374: 

MsZ v Senici 

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

Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia  

COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23            proti:0         zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

 

Bod č. 13.3 – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 

Zmenou rozpočtu mesta č. 2/2020 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť požiadam pána Ing. Mozoliča.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: MsZ predkladáme informáciu 

o vykonanej štvrtej zmene rozpočtu roku 2020 a to Zmenou rozpočtu mesta č. 2/2020, ktorá 

bola vykonaná z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu VÚC a zapojením nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých 

rokov v celkovej výške 61.333,00 €, ktoré boli premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu. 

Túto informáciu berie MsZ na vedomie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je záujem o diskusiu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene 

rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/2020 s následným finančný 

premietnutím do programov mesta. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Vzali sme na vedomie informáciu o zmene rozpočtu. 

Uznesenie č. 375: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/20 

s následným finančným premietnutím do programov mesta 
H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23          proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 
 

Bod č. 13.4 – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/2020 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť požiadam pána Ing. Mozoliča.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Ďalšou predloženou zmenou rozpočtu 

je piata zmena rozpočtu vykonaná Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/2020, ktorá bola 

vykonaná v júni tohto roku, a to presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu mesta. Tento presun bol vykonaný medzi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci 

ich funkčnej klasifikácie z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu k 30.06.2020. Celkový prebytok 

rozpočtu sa nemení, zostáva vo výške 247.950,00 € a informáciu berie MsZ na vedomie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Záujem o diskusiu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene 

rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/2020 s následným 

finančným premietnutím do programov mesta. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Informáciu o zmene rozpočtu sme vzali na vedomie.  

Uznesenie č. 376: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20 

s následným finančným premietnutím do programov mesta 
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 

Bod č. 13.5. – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 
 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  MsZ predkladáme návrh na šiestu 

zmenu rozpočtu v roku 2020, ktorý je v plnej kompetencii MsZ. Dôvodom návrhu sú dva také 

základné okruhy návrhu:  

1. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 
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460-tisíc eur 

2. Rozpustenie rozpočtovanej rezervy pre materské školy do transferu pre materské 

školy, teda rozpustenie tej celej rezervy vo výške 54.553,00 €.  

Tým, že mesto Senica už reagovalo na výpadok podielových daní v júni tohto roka zmenou 

rozpočtu, kedy sme znížili príjmy a výdavky mesta zhruba o 550-tisíc eur, navrhujeme, aby 

finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci mohli byť použité na výdavky prevažne 

investičného charakteru, ktoré nemáme zatiaľ rozpočtované. A to na dofinancovanie 

neoprávnených výdavkov v rámci projektu Česká cesta, Sokolovňa v celkovej výške 172-tisíc 

eur, ktoré sú ešte analyticky členené na finančné prostriedky neoprávnené výdavky na 

rekonštrukciu tejto budovy vo výške 103-tisíc eur, na dofinancovanie expozície interiéru vo 

výške 45-tisíc eur a na materiálno-technické vybavenie vo výške 24-tisíc eur. Ďalej by to boli 

finančné prostriedky použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré by sa týkalo hlavne 

časti mesta ako sú ulice Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Robotnícka, Palárikova, IBV Záhrady 

a ulica Lipová. Tieto výdavky vo výške zhruba 200-tisíc eur. Ďalej finančné prostriedky na 

dofinancovanie rekonštrukcie Domu smútku v Senici vo výške 25-tisíc eur. Ďalej finančné 

prostriedky na rekonštrukciu garáží dobrovoľného hasičského zboru vo výške zhruba 35-tisíc 

eur. A finančné prostriedky ďalej, ktoré navrhujeme použiť na rekonštrukciu chodníkov 

v celkovej výške 56-tisíc eur, by to mali byť chodníky na ulici Gen. L. Svobodu, Jána 

Mudrocha, či v lokalite Čáčov. A tak isto použitie finančných prostriedkov v tejto finančnej 

výpomoci na rekonštrukciu strechy penziónu Domov pre seniorov, Senica vo výške 28-tisíc 

eur. Ďakujem.  

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

poslankyňa Mičová.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ja sa chcem len spýtať, dokedy musia byť zrealizované 

tieto všetky akcie.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Finančné prostriedky, ktoré využijeme 

z návratnej finančnej výpomoci musia byť vyúčtované alebo použité do konca tohto roka, tzn. 

do 31.12.2020.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Tam je tých 28-tisíc eur na opravu strechy v penzióne Domov 

pre seniorov, Senica. Moja otázka je, keďže máme tu aj poslancov za VÚC, dokonca dvoch 

podžupanov, či, takto, aby som to upresnil. VÚC posiela mestu nejakých 3.600,00 €/mesačne 

na fungovanie penziónu Domov pre seniorov, Senica či by sa nedalo rokovať tak isto 

o zvýšení tejto sumy. Sa mi zdá, že tá suma 3.600,00 €/mesačne na tak obrovský komplex, 

kde mesto dáva peniaze, či by sa nedalo rokovať o tom, aby tá suma bola navýšená. To je len 

taká otázka pomimo, nie k tomuto. Ale keďže ma tam zaujala suma 28-tisíc z rozpočtu mesta. 

3.600,00 € dáva VÚC na fungovanie. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Máme tam aj ďalšie náklady, keďže 

meníme tam okná stále, v tejto streche tým, že tečie, tak sme sa rozhodli, že to urobíme zase 

formou takou, že je to blok C, to nie je celá strecha, je to len jeden z tých blokov, ktorý 

zateká. Tie ostatné sú v poriadku, ale s tým, že už ho aj zateplujeme. Tzn. áno, je tam 

energetická úspora pre Trnavský samosprávny kraj a tá otázka skôr pôjde asi na vicežupanov. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Keďže chodím okolo a určite drvivá väčšina a idete medzi 

zariadením a potokom, tak z tej druhej strany to tam je des, by sa to dalo nazvať. Ešte z tej 

strany pohľadovej by sa dalo povedať, že okej, ale tá druhá strana je otrasná. A viem, a verím 

tomu, že tých peňazí by sa fakt zišlo ďaleko viac, len zapojiť do toho aj nejako VÚC.  

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

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo pán primátor. K tomuto návrhu rozpočtu, 

zmeny. Tie príjmy finančné operácie 460-tisíc, tam asi nie je čo diskutovať, samozrejme treba 

ich zobrať všetkými desiatimi vzhľadom na tie podmienky, ktoré sú určené, to nie je žiadny 
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problém. Čo sa týka vlastnej úpravy rozpočtu ako teda tých 460-tisíc eur použijeme, tak tie 

podmienky použitia sú asi veľmi jednoduché. Do 31.12. je na nás na čo ich použijeme, môžu 

to byť aj bežné výdavky. Skrátka čokoľvek, čo mesto platí. V zásade asi pre občanov úplne 

jednoducho a zrozumiteľne povedané. Vzhľadom na to, čo som povedal, vzhľadom na to, ako 

je navrhnuté to vyčerpanie 460-tisíc, tak by som sa pristavil len pri jednej pomlčke a to je 

verejné osvetlenie. Pokiaľ mám správne informácie z mesta, tak projekt na verejné osvetlenie 

je na sumu veľmi, veľmi ďaleko vyššiu ako 1 milión eur,  niekde 1,5 - 1,6 milión eur alebo 

koľko, možno viac fáz, jasné. Vzhľadom na to, že treba tieto peniaze vyčerpať do 31.12. my 

dnes urobíme zmenu rozpočtu, tzn. od zajtra môžete začať konať v tom. Ale teda ten časový 

rámec do 31.12. aj urobiť aj uhradiť, tzn., že musia byť uhradené tie peniaze, je tak krátky, že 

si myslím, že rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovej výške 200-tisíc eur nevieme 

stihnúť normálnym verejným obstarávaním. Vieme to stihnúť jedine priamym oslovením. 

Vzhľadom na to, že väčšina tohto poslaneckého zboru tu sedela aj v minulom funkčnom 

období a pamätajú si, čo bolo verejné osvetlenie, ktoré asi každý týždeň sa len kazí a kazí.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nechcem vás prerušiť, my už asi rok na 

tom robíme na tých prípravách verejného osvetlenia. To nie je, že teraz sme sa rozhodli.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Rozumiem, ale to verejné obstarávanie nebolo spustené.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nie.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Jasné, takže môžeme spraviť len priame oslovovanie troch 

vybraných, pretože to rozdelíme na niečo. Nie som si celkom istý, že či by sme touto cestou 

mali postupovať. Ja by som preto dal návrh na zmenu toho uznesenia vzhľadom na to, že 

Ministerstvo financií umožňuje rôzne využitie tých prostriedkov, tak by som bol za to, aby 

sme tú navrhovanú zmenu urobili tak, že nebudeme dávať 200-tisíc na verejné osvetlenie. 

Tým pádom by sa návrh na šiestu zmenu rozpočtu zmenil na celkové príjmy rozpočtu mesta 

sa zvyšujú o 460-tisíc a celkové výdavky rozpočtu mesta sa nezvyšujú o 517-tisíc, ale len 

o 317-tisíc. A posledná veta v tom návrhu bude: Prebytok rozpočtu mesta na rok 2020 sa 

znižuje o 57-tisíc a rozpočet je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 190-tisíc, tak tam 

bude zmena, celkový prebytok bude 390-tisíc. Týmto spôsobom tých 200-tisíc, ktoré by mali 

ísť na verejné osvetlenie budú využité v budúcom roku na riadne verejné obstarávanie, ktoré 

umožní urobiť nielen 200-tisíc, ale ak sa to dostane do rozpočtu tak pol milióna, milión na 

verejné osvetlenie. A obávam sa toho, že tak, ako bolo povedané pánom finančným 

riaditeľom, tie jednotlivé parciálne miesta, tie svetelné body, ktoré budeme vymieňať, ja teda 

by som bol za to, aby sme to spravili tak, ako sa to spraviť má. Tzn. aj so všetkými rozvodmi 

atď., pretože s tými boli najväčšie problémy aj v tej prvej etape, ktoré sme menili asi pred 4 

rokmi. Takže opakujem ešte raz, ja by som teda v rámci toho, tých argumentov, ktoré som 

povedal, by som dal návrh na zmenu toho uznesenia, tzn. nie celkové výdavky rozpočtu sa 

zvyšujú o 517, ale zvyšujú sa len o 317-tisíc eur a prebytok rozpočtu mesta sa zvýši na 

390.865,00 €. Ďakujem pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán Mozolič ma možno opraví, keby to 

bolo zle. Toto je návrh na zvýšenie rozpočtu. Nie je to zase urobené systémom, že toto sú 

vyslovene viazané finančné prostriedky len z tejto návratnej finančnej pomoci. Len a tieto. 

Samozrejme v prípade, že my uvidíme, že by sa to nezvládalo urobiť súťažou, tak vieme ich 

použiť na splátky bežných výdavkov, či už sú to Technickým službám, Senica kvôli niečomu 

inému, ale zase na druhú stranu nemáme záujem tieto finančné prostriedky prejesť a práve to, 

že my ten plán, ktorý tu bol, tak s výmenou kabeláže cez 4 milióny eur, to je finančný náklad, 

tak keď si to zoberieme, tak pokiaľ by sme to chceli urobiť reálne tak, ako by si povedali, tak 

nič iné toto mesto najbližšie tri roky robiť nebude. Bude platiť len a len verejné osvetlenie. 

Zabudnime na rekonštrukciu strechy zimného štadióna, zabudnime na dom kultúry a na 

všetky ostatné, nejaké zatepľovanie škôlok, škôl a ostatných vecí. Jednoducho to je tak 

obrovský balík peňazí, urobiť to v tom režime, že kompletne vymeniť kabeláž, kompletne 
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urobiť všetko, že to si myslím, že je nereálne. Preto my sme pristúpili k tomu bodu, že tie 

najstaršie svetlá, ktoré tam sú, ktoré majú najväčšiu spotrebu a hlavne poruchovosť, tak ich 

vymeníme. Tým pádom znížime náklady na elektrickú energiu, ale znížime náklady aj na tie 

opravy, pretože samozrejme sú v záruke a tým pádom tá oprava pokiaľ by tam bola, tak pôjde 

z finančných prostriedkov, ktoré hradí dodávateľ svojmu správcovi. Takže tam dokážeme 

šetriť finančné prostriedky. A potom z týchto ušetrených peňazí môžeme robiť čiastočné 

opravy tam, kde nás páli päta, čo sa týka napr. kabeláže, ale neviem, že či teda je tam ešte 

niečo na doplnenie. 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Ja len môžem doplniť, že technicky je 

to možné, že môžeme tie finančné prostriedky použiť aj na výdavky, ktoré už sme v tomto 

roku zrealizovali.  

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

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ja len technickú. Ja som hovoril o tom, k jednej veci vašej, že 

nechceme nič prejesť. Ja nehovorím, že sme to prejedli, ja hovorím, že sa zvýši prebytok 

v tomto rozpočte. Tzn. ani cent sa z toho neminie a zmysluplne sa použijú v budúcom roku. 

Moja hlavná obava je tá, že verejné obstarávanie nie sme schopní do konca roka zrealizovať 

a to, aby to bolo aj spravené tá práca. To je jediný problém, ktorý ja v tom vidím. Jedine, ako 

sa to dá stihnúť, je podlimitné zákazky robiť, priame oslovenie atď. Tomu sa chcem ja teda 

osobne vyhnúť a rád by som bol, aby sme spravili časť niečoho z tých 4 miliónov eur. Ja 

nehovorím, že 4 milióny, spravme 500-tisíc niečo, čo sa uznesieme, že to je dôležité, ale 

spravme to tak, že to bude riadna verejná súťaž, riadne záručné podmienky, všetko, čo s tým 

súvisí. Znovu narážam na to, že dnes oslovujeme LASER mediu, ktorá sa tvári, že neexistuje 

a sme stále v udržateľnosti 5 rokov. Ja len to mám na mysli, že aby po nás, ten, ktorý to 

prevezme, to riadenie tohto úradu a poslanci, ktorí tu sú, aby nezdedili to, čo sme zdedili my 

s LASER mediou. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My sme tam hľadali aj konzultačné firmy, 

aby sme sa vyhli takýmto veciam, kedy, aby som povedal, akejkoľvek, teraz nehovorím, že to 

je tá firma, ktorú ste hovorili, že to je taká alebo iná. Ale aby sme akékoľvek garážové firmy, 

ktoré dodajú a za polroka zmiznú, dokázali eliminovať. V podstate aby nám tam niekto reálne 

garantoval 10-ročnú záruku alebo 8-ročnú záruku na tie svetlá a boli to spoločnosti, ktoré 

myslím si, že robili Malacky, robili Senec a majú tam to osvetlenie naozaj také, že svieti, je 

vidieť a je naozaj energeticky úsporné. Ale pokiaľ by sme to nestihli, tak si myslím, že 

dokážeme to aj takým spôsobom. Dobre. Evidujem tento návrh na zmenu. Pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Ja len dve poznámky. Prvá poznámka k tomuto 

použitiu návratného finančného príspevku, ktorý možno sa zmení aj na nenávratný, ale to je 

druhá vec. Nepáči sa mi to, že sme dostali už taký materiál, že toto ide na to, toto ide na to. 

Vieme komunikovať aj e-mailom, kde ste nám mohli dať nejaké informácie: „Sú takéto 

alternatívy, chceme spraviť toto alebo toto. Aký je váš na to názor?“ Takže myslím, že 

v tomto prípade poslanci boli trošku mimo tohto. My sme mali aj možno, niektorí áno, 

niektorí nie, my sme mali aj Komisiu pre správu majetku, podľa mňa aj táto komisia by sa 

mohla vyjadrovať k takýmto veciam, že ktoré veci by sa mohli opravovať alebo nie. To je len 

jedna poznámka na margo tohto použitia príspevku. A iba dvomi vetami, čo sa týka VÚC 

a zariadenia Domova sociálnych služieb Senica a zariadenia pre seniorov a špecializované 

zariadenia, to je všetko v tej jednej budove, ktorá sa tam nachádza. Ja len chcem povedať, že 

VÚC v priebehu asi roka a pol alebo dvoch rokov investovala do tohto zariadenia 300-tisíc 

euro. Dávame tie peniaze dovnútra, tzn., že sa opravujú výťahy, opravujú sa sociálne 

zariadenia. Takže niečo pravdepodobne by asi aj mesto mohlo zainvestovať, ale je to strašne 

komplikovaný vzťah. Je to len vec dohody, ale ozaj VÚC sa snaží peniaze tam dať do tohto 

zariadenia, pretože ktorí ste tam boli, tak tie podmienky na to bývanie, tých 320 klientov, 

ktorí sú tam, treba určite zlepšovať a my sa snažíme, aby tie podmienky boli čoraz lepšie 
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a lepšie. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte má niekto záujem o diskusiu? Ja by 

som len k tomu povedal, že tým, že sa museli finančné prostriedky vyčerpať do konca roka, 

tak ono sa dávali aj veci, ktoré napr. keď máme chodníky, tak tam kde máme tie povolenia aj 

všetko, aby sa to dokázalo stihnúť. Tzn. ono zase ten repertoár nie je až taký široký, keďže sa 

majú tie finančné prostriedky do konca roka minúť. Takže ono zase to nie je až tak, by som 

povedal, široká diskusia, že čo za tie finančné prostriedky poskytnúť alebo urobiť. Dobre. 

Neevidujem záujem o diskusiu. Posledný návrh bol, že MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta 

Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do programu mesta, avšak so 

zmenou bez rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 200-tisíc eur a zvýšenie prebytku 

rozpočtu ... 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Prebytok rozpočtu bude zvýšený 

o týchto 200-tisíc eur.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím o hlasovanie o tejto zmene.  

Hlasovanie: Návrh na zmenu prešiel. Ďakujem.  

Uznesenie č. 377: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do programov 

mesta s vypustením zvýšenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu verejného 

osvetlenia v celkovej výške 200.000,- €.  
H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:18            proti:1        zdržal sa:4          počet poslancov:25 

 

Bod č. 14.1. – Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania 

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

je uvedené, že sú splnené zákonné podmienky na prijatie týchto finančných prostriedkov. Má 

niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem, predkladám návrh. MsZ v Senici berie 

na vedomie stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  Ďakujem. Správa bola vzatá na vedomie.  

Uznesenie č. 378: 

MsZ v Senici 

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

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

Bod č. 14.2. – Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci 

poskytnutej MF SR 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím pána Mozoliča.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Tak ja len nadviažem na predchádzajúci 

materiál ohľadom zmeny rozpočtu. Takže v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia 

samospráv ovplyvnených pandémiou COVID-19 vláda SR prijala uznesenie na kompenzáciu 

výpadku príjmov z podielových daní samospráv a to poskytnutím návratnej finančnej 

výpomoci. Výpadok pre mesto Senica je podľa tej poslednej júnovej prognózy Ministerstva 
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financií vyčíslený na 460.429,00 €. Mesto navrhuje prijať návratnú finančnú výpomoc vo 

výške 460-tisíc eur a finančné prostriedky môžeme teda, ako som už spomínal, použiť do 

konca roka 2020. Finančné prostriedky môžu byť použité na výkon samosprávnych 

pôsobností, doba splácania nastavená na 4 rok, začiatok splácania od roku 2024 – 2027. 

Prijatím návratnej finančnej výpomoci sa táto výpomoc započítava do dlhu mesta. Je len teda 

informatívne znázornený stav aktuálne, zadĺženosť mesta v percentách v septembri na úrovni 

17,46%. V prípade prijatia tejto návratnej finančnej výpomoci bude úverová zaťaženosť na 

úrovni 19,67%, ale postupným splácaním istín existujúcich úverov sa dostaneme na konci 

roka na úroveň 18,93%, čo teda budeme ešte na nižšej úrovni ako na začiatku tohto roka 

2020. Bolo tu aj spomenuté to, že bol aj daný taký politický prísľub vlády SR, že pri reforme 

financovania samospráv môže prísť aj k pretransformovaniu tejto návratnej výpomoci na 

dotáciu pre samosprávy. Ďakujem.  

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

takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje návrh na prijatie 

návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 460-tisíc eur na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poveruje primátora mesta k podpisu zmluvy 

o návratné finančnej výpomoci medzi MF SR a mestom Senica. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem.  

Uznesenie č. 379: 

MsZ v Senici 

a/  s c h v a ľ u j e 

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 460 000 Eur na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19                                      

b/  p o v e r u j e  

primátora mesta k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi MF SR a Mestom 

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. 15.1. – Správa o činnosti HK za II. štvrťrok 2020 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dostali ste ju v písomnej podobe. Má 

niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

berie na vedomie správu o činnosti HK za II. štvrťrok 2020. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme vzali na vedomie.  

Uznesenie č. 380: 

MsZ v Senici 

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

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za II. štvrťrok 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. 15.2. – Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na 

odstránenie nedostatkov – ZŠ Komenského, Senica 

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

Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici 

berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov 

– ZŠ Komenského, Senica. Prosím o hlasovanie.  
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Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola zobratá na vedomie. 

Uznesenie č. 381: 

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 

v ZŠ Komenského 959, 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. 15.3. – Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 6 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

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

niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ 

v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 6 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme vzali na vedomie.  

Uznesenie č. 382: 

MsZ v Senici 

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

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č. 6 

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

 

Bod č. 16. – Komisia pre prevenciu kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti - zmena 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Budeme tu mať dve hlasovania, kedy vzdal 

sa členstva Mgr. Peter Kovačič a následne je návrh na zvolenie Mgr. Martina Dudáša. 

V Komisii pre prevenciu kriminality a protispoločenskej činnosti. Má niekto záujem 

o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie 

na vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Petra Kovačiča v Komisii pre prevenciu kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh na uznesenie. MsZ v Senici volí 

Mgr. Martina Dudáša za člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie.  

Uznesenie č. 383: 

MsZ v Senici 

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

vzdanie sa členstva Mgr. Petra Kovačiča v Komisii pre prevenciu kriminality a inej 

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

b/ v o l í  

Mgr. Art. Martina Dudáša za člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti  
V o ľ b a: prítomných:23                   za:23                          proti:0                            počet poslancov:25 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Poprosím pani poslankyňu 

Búzkovú ako vedúcu mandátovej komisie, aby nám voľbu overila.  

Mgr. Lenka Búzková, poslankyňa: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na 

svojom 11. zasadnutí konanom dňa 24.09.2020 zvolilo počtom hlasov 23 z 23 zúčastnených 

poslancov MsZ pána Mgr. Martina Dudáša za člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem.  

 

Bod č. 17. - Rôzne 

Bod č. 17.1. – Informácia o rozhodnutí primátora v organizačnej 

zmene štruktúry MsÚ v Senici 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vzhľadom aj tak ako bolo oznámené, že 

pandémia ochorenia COVID-19 nám zasahuje do financií, takže robíme k tomu aj úpravy, 

keďže niektorých vecí nám ubúda, resp. momentálne o ne nie je záujem v takom rozsahu, 

takže robíme úpravy v rámci MsÚ. Má niekto záujem o diskusiu? Pani poslankyňa 

Vyletelová.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Mestské múzeum Senica bude pod sociálnym 

oddelením a nebude teda patriť pod Mestské kultúrne stredisko?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dočasne sme to museli urobiť touto 

formou, keďže ešte nemáme odovzdanú budovu do správy Mestského kultúrneho strediska 

Senica, keďže my potrebujeme ešte papierovo dotiahnuť túto budovu,  nemáme ukončený 

projekt, ale papierovo ešte sa dotvára kolaudácia, tzn. nemôžeme ešte odovzdať budovu 

Mestskému kultúrnemu stredisku Senica, tak sme to museli takto rýchlo spraviť s tým, že 

pokiaľ to bude všetko v poriadku, tak následne môžu nastávať ďalšie zmeny. Ale momentálne 

budova patrí a je v správe MsÚ a potrebujeme to mať zastrešené. Nemôžeme zobrať niekoho, 

koho nemáme začleneného v organizačnej štruktúre, aby to nebolo možné hodnotiť ako 

zbytočné plytvanie finančných prostriedkov, keďže budeme mať zamestnanú osobu, ktorá sa 

o tú budovu musí starať, ktorá musí tam vetrať, aby sa nám to nezničilo, aby sa to tam celé 

udržiavalo. Takže sme to zatiaľ touto formou museli zastrešiť.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Takže je to len dočasné riešenie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Áno. Táto forma pod týmto je úplne 

dočasné riešenie, ktoré musíme mať vyriešené. Potrebovali sme to mať právne v poriadku.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Dúfam, že nebude len vetrať, ale aj nejaké tie 

prehliadky tam budú pre verejnosť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Bavíme sa o tom, že my to musíme mať 

papierovo dotiahnuté. Nemôžeme tam pustiť niekoho, keď nemáme všetky rozhodnutia 

v poriadku. Či je to požiarna ochrana, či sú to plynové skúšky a rôzne iné. Takže oni ukončili 

činnosť, ale následne ešte musia prebehnúť tieto papierové záležitosti a následne potom 

môžeme bežať v bežnom režime. A potom to môžeme odovzdávať, meniť, upraviť aj všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Týka sa tá organizačná zmena v tej štruktúre aj nejakých 

personálnych zmien na MsÚ? 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Samozrejme, tak ako je to v tom texte 

uvedené, tak týka sa to v podstate štyroch pozícií, kedy robíme zmeny na oddelení výstavby, 

dopravy, kedy tým, že na tej doprave je momentálne menší dopyt a očakávame, že aj 

investície a záujem o tie cesty bude nižší, tak tam sme ponižovali, ale zase sa nám menilo, že 

zabezpečujeme to v rámci výstavby, aby sme do budúcna vedeli pokryť tieto činnosti, ktoré 

máme naplánované, resp. máme záujem spustiť cyklotrasy, ktoré budú veľký projekt, takže 
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my potrebujeme stavbára. Potrebujeme osobu na to múzeum, ktoré tam je a dotýka sa to aj na 

finančnom oddelení, kde jednu pozíciu v rámci vymáhania daní a exekúcií sme ponížili. Ešte 

má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. 

MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene 

v štruktúre MsÚ v Senici. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Informácia bola vzatá na vedomie.  

Uznesenie č. 384: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre Mestského úradu  

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

 

Bod č. 17.2. – Projekt výstavby cyklotrasy od obchodného domu 

Billa po železničnú stanicu 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stále sú ďalšie a ďalšie, teraz do 05.11. je 

ďalšia výzva na to, aby bolo možné budovať cyklotrasy a boli sme oslovení OZ CYKLO 

SENICA, ktorá má záujem vybudovať cyklotrasu s tým, že my máme záujem ich v tomto 

podporiť, pretože mesto Senica zatiaľ nemá vysporiadané pozemky na to, aby mohlo budovať 

ďalšie cyklotrasy a môcť sa zapojiť do takejto výzvy. Preto vítame takúto iniciatívu 

a v krátkosti tento projekt predstaví aj zástupca OZ Cyklo Senica, pán Martin Parízek.  

Martin Parízek, OZ CYKLO SENICA: Dobrý deň vážený pán primátor, vážené pani 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Moje meno je Martin Parízek a zastupujem 

tu spoločnosť Bojar, s.r.o. a OZ CYKLO SENICA. My chceme budovať cyklotrasu od OD 

Billa, ktorá bude vedená až po železničnú stanicu po bývalej železničnej vlečke. Tým, že je 

tam plánované aj napojenie do budúcna po trase bývalého Slovenského hodvábu, či už po tej 

priemyselnej časti alebo po budovanej novej tej obchodno-bývajúcej časti. Momentálne vyšla 

výzva z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Termín výzvy je 5.11. my sa ho 

chceme zúčastniť a vyhodnotenie predpokladám, že bude až budúci rok, lebo predpokladáme, 

že to administratívne vyhodnocovanie bude zhruba polroka trvať, takže tam nevieme, ako to 

presne dopadne. Termín realizácie, ak budeme úspešní, predpokladáme, že bude koncom roka 

2021. Ide o parcelu č. 2766/2 v území Senice, ktorá je celistvá parcela o dĺžke cca 2 kilometre 

a na tejto parcele chceme tú cyklotrasu celú zriadiť. Okrem toho ešte tam je bývalá budova 

železničnej stanice alebo železničnej vrátnice, ktorú by sme chceli prerobiť na chránené 

parkovisko pre bicykle. V tomto chránenom parkovisku sa bude nachádzať aj nabíjacia 

stanica pre elektrobicykle. Táto cyklotrasa bude prepájať kompletne hlavne z pohľadu 

dopravy a nie ani tak cykloturistiky, ale ide hlavne o dopravnú cyklotrasu. Na tejto cyklotrase 

sa budú nachádzať ešte aj cyklostojany a súčasťou toho projektu je aj informačný webový 

portál, ktorý bude slúžiť zároveň aj na registráciu verejnosti pre využívanie toho chráneného 

parkoviska pre elektrobicykle. Pozemok vlastní spoločnosť Bojar, s.r.o. a podľa znaleckého 

posudku z roku 2018 je cena 417.000,00 € vrátane DPH. Spoločnosť Bojar, s.r.o. vyvinula 

aktivity na to, aby sme získali stavebné povolenie, čiže museli sme vypracovať aj kompletnú 

projektovú dokumentáciu a celú inžiniersku činnosť. Táto v súhrne stála 54.000,00 eur. Podľa 

predbežných rozpočtov, ktoré ešte nie sú hotové, celková výstavba cyklotrasy a ostatných 

zariadení, ktoré sa tam budú nachádzať, je stanovená na 530.000,00 €. Z toho spoluúčasť 

bude 5%, ktorú zaplatí OZ CYKLO SENICA. Predpokladáme, že to je 26.500,00 €, ale to sa 

ešte môže zmeniť na základe verejného obstarávania, ktoré musí prebehnúť pred ukončením 

celého projektu. Ako som už spomínal, spoločnosť Bojar, s.r.o. vlastní pozemky, ako aj 
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budovu vrátnice a OZ Cyklo Senica má dlhodobú zmluvu na využívanie týchto pozemkov 

a nehnuteľnosti na vybudovanie a následné prevádzkovanie cyklotrasy a chráneného 

parkoviska pre bicykle ako aj nabíjačky. Po ukončení celého projektu sme sa v spolupráci 

s mestom rozhodli, že vám chceme ponúknuť túto cyklotrasu a rozdelíme to do dvoch fáz. 

Prvá fáza je pozemky pod cyklotrasou a budova chránená parkoviskom s pozemkom v cene 

470.000,00 €. Sú tam dve možnosti, buď formou odpredaja ako kompletnej nehnuteľnosti 

s tým, že v cene je ešte aj inžiniering a projekt. Je tam možnosť aj forma nájmu, kde by sme 

po ukončení realizácie mestu prenajímali tieto nehnuteľnosti na dobu zhruba 10 rokov, 

samozrejme s opciou a s možnosťou predkupného práva. A ak by bolo treba, vieme 

samozrejme rokovať aj o inej forme spolupráce. OZ tým, že bude stavať ako keby tú stavbu 

cyklotrasy, tak bude samozrejme jej majiteľom a po ukončení projektu celého by sme ponúkli 

túto stavbu cyklotrasy iba za výšku tej spoluúčasti, ktorú by sme investovali do tej výstavby. 

Čiže zhruba predpokladaných tých 26.500,00 €. Uvidíme podľa toho verejného obstarávania. 

Tu máme obrázok, kde je zverejnené, ako budeme ďalej potom pokračovať ako OZ 

s výstavbou cyklotrasy v objekte bývalého Slovenského hodvábu vrátane promenády. Toto 

budeme realizovať až v ďalších rokoch, ale chceme, aby ste videli aj vy, aké máme myšlienky 

a kam by sme chceli zájsť. A samozrejme toto je tiež vo vlastníctve súkromnom, ale máme 

v pláne to mať aj pre verejnosť širokú, aby to mohla využívať. Preto vám to prezentujem. 

Ďakujem za pozornosť. To je všetko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Teraz sme v štádiu, kedy je tu prezentovaný 

projekt OZ CYKLO SENICA, ktorý má so spoločnosťou Bojar s. r. o. dlhodobý nájomný 

vzťah s tým, že teraz v podstate je tu uznesenie, že sa berie na vedomie, že takáto cyklotrasa, 

takýto záujem tu je a že následne sa bude rokovať o možnostiach, akým spôsobom 

nadobudnúť, na akých splátkach, za akých okolností v podstate tieto pozemky následne aj 

cyklotrasu, pokiaľ teda bude projekt úspešný. V tomto štádiu nie je tu záväzok, že musí to 

takto byť. Je to len o tom, aby bola informácia, že takýto projekt tu OZ pripravuje a následne 

môžeme o ňom rokovať. Má niekto otázky na diskusiu? Pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Neviem, zdá sa mi to také celé zvláštne. Mesto 

Senica túto žiadosť podporuje a v prípade jej úspešného schválenia vyvinie úsilie k dohode 

medzi CYKLO SENICA, firmou Bojar s. r. o. o ekonomickom a právnom vzťahu k tomuto 

partnerskému zámeru. Potom tu zase sme sa dozvedeli, že mesto by to malo kúpiť za 471-tisíc 

alebo prenájom. Neviem, o tomto sa šepká už asi 3 – 4 roky, že takáto nejaká akcia by sa mala 

zrealizovať a zase sa mi to zdá na poslednú chvíľu s tým, že samozrejme, dobre, bude nejaká 

výzva, ale veď pokiaľ takých výziev už možno bolo, ešte bude, už sme sa o to mali zaoberať 

skôr. Celé je to, poviem vám na rovinu, celé je to čudné, neprehľadné, je to narýchlo a je to 

robené tak, že ja nemám nič proti cyklotrase, samozrejme. Aby zas to niekto neprezentoval, 

že Sova je proti cyklistom a ja neviem, pohybu a všetkému možnému aj nemožnému, len sa 

mi neľúbi celé to pozadie a načasovanie také, aké to je a je tam strašne veľa nejasností 

a myslím, že tam nie je povedané všetko. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Mesto Senica obdržalo žiadosť na kúpu 

tých pozemkov v tej pôvodnej výške. Myslím, že je to 564-tisíc euro, kde teda tá reakcia bola, 

že momentálne nie sme vo finančnej sile, aby sme si mohli dovoliť takýto spôsob kúpi 

pozemku s tým, že to, čo sa deje napr. na Železničnej ulici, my sme mali záujem vysporiadať 

tie pozemky, lebo čiastočne sú tam vysporiadané, ale je tam dlhodobý 20 – 25-ročný spor, kde 

majú Lesy SR spor s určitými osobami, ktoré si nárokujú na tieto pozemky, takže my 

pravdepodobne ani v blízkej dobe Železničnú ulicu nedokážeme vysporiadať. Samozrejme, 

hľadáme ďalšie alternatívy, ktoré by boli možné. Toto je jedna z alternatív, momentálne nie je 

to o tom, že je tu akýkoľvek záväzok, ako som povedal, je to o tom, lebo v konečnom 

dôsledku o tom bude zase hlasovať toto alebo iné zastupiteľstvo, ale zastupiteľstvo. To nie je 

rozhodnutie primátora, že kúpi pozemky alebo takýmto spôsobom si ich prenajme. Takže je to 
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rozhodnutie zastupiteľstva, ktoré následne by prišlo. Teraz je len tá informácia pre vás, že 

takýto projekt tu OZ a jedna súkromná spoločnosť organizujú s tým, že následne, pokiaľ sa im 

tento zámer podarí, tak buď môžeme jednať, ale v prípade, že to MsZ neschváli, tak ku 

žiadnej kúpe nepríde. Momentálne sa nezaväzujeme k tomu, že ideme niečo kupovať. To je 

len tá základná informácia. Ale samozrejme, my sme to obdržali na konci júla aby sme 

odkúpili pozemky a odkúpili sme projekt. Že pokiaľ máme záujem sa tejto výzvy zúčastniť. 

A pravda je tá, že momentálne nie sme nachystaní s akýmkoľvek projektom. Takže nám to 

nekonkuruje s nejakými našimi zámermi, pretože nemáme tam čo iné predložiť. Ešte faktická, 

pán poslanec Sova.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Faktickú poznámku. Áno, je to síce pekné, len náhodou sa to 

vybuduje za dva roky a potom to bude dané do zastupiteľstva. Veď už mesto to teda musí 

kúpiť, lebo tá cyklotrasa tam je vybudovaná, lebo keď to mesto nekúpi, tak dajú tam závory 

a budú tam vyberať od ľudí nejaké peniaze? To je všetko.  

Martin Parízek, OZ CYKLO SENICA: Súčasťou tej výzvy je 5 rokov udržateľnosť toho 

projektu, tzn. že po ukončení realizácie stavby OZ 5 rokov min. musí udržať projekt a musí 

prevádzkovať túto cyklotrasu pre verejnosť. A čo bude potom po 5 rokoch, to samozrejme je 

na rokovaní a preto sme vlastne tu, aby sme našli nejaký kompromis, resp. našli nejakú 

súčinnosť aj s mestom, aby sme videli aj od mesta nejakú snahu, že by malo záujem do 

budúcna tú cyklotrasu prevádzkovať pre širokú verejnosť, pre občanov Senice.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ono sú tam rôzne možnosti, či by to boli 

splátky, ale taktiež to môže byť nájom, taktiež to môže byť úplne rôzne alternatívy. Ja ich 

neviem. Ono v konečnom dôsledku aj pokiaľ by som povedal, že my to teraz neschválime, 

resp. nezoberieme na vedomie, nič neschvaľujeme, nezoberieme na vedomie, tak 

predpokladám, že OZ CYKLO SENICA to žiadnym spôsobom neobmedzuje, žiadnym 

spôsobom to nie je pre nich limitné, len je to možno nejaký signál k tomu, že áno, je tu 

záujem, aby, a je tu možnosť, aby tie cyklotrasy u nás pribudli. Ale hovorím to bude ešte 

možno za 5 rokov, možno za 4, ešte na nejaké ďalšie debaty. To nie je otázka týchto dní. 

Potom k tomu tá diskusia bude veľmi široká.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa prihovárala za to, že táto cyklotrasa 

bude veľmi užitočná pre mesto, pretože vidíte, čo to stojí za námahu a času, kým sa začnú 

budovať cyklotrasy, na ktoré čakáme v meste už neviem koľko rokov a čím viac cyklotrás 

bude, tým lepšie. Myslím, že čiastočne tým splatíme aj dlh Čáčovu, ktorý sa cyklotrasy 

nedožije. Má tam zadnú cyklotrasu, ale to je taká cyklotrasa provizórna, po ktorej sa dá 

chodiť len obmedzene. Musí sa to kosiť, je tam zlá cesta občas, ale tá mestská cesta do 

Čáčova, tá je v katastrofálnom stave. Buď ide o život tým cyklistom alebo musia ísť po tých 

strašných panelových chodníkoch. No a keby sa vybudovala až na železničnú stanicu, tak 

vďaka bohu za každú cyklotrasu, nech už to stavia ktokoľvek. Ja si myslím, že zdravie 

občanov a to, aby sa mohli dostať na železničnú stanicu je prvoradé a ja toto, túto iniciatívu 

vítam.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Možno keby sa tá firma nevolala Bojar, ale Rintintin, tak sa tu 

o ničom nebavíme. Tzn. že ja si myslím úplne, že nie je o čom. Keď má záujem niekto 

vytvárať podmienky pre cyklistov a ako si hovoril pán primátor, k ničomu sa vôbec 

nezaväzujeme, len chceme nejakú informáciu, dostali sme nejakú informáciu a ako si povedal, 

tá Železničná ulica bude problémová. To sme hovorili ďaleko pred x rokmi, že tam to bude 

problémové aj z toho dôvodu, že je tam kopec výjazdov s ťažkou technikou, takže si myslím, 

že cyklotrasa hentým smerom, kde max. môžete opitý niekde spadnúť do priekopy, tak že to 

je úplne v poriadku a treba sa o to zaujímať a treba podať pomocnú ruku.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja chcem povedať, že vlastne bývalé koľajky, to sme 

hovorili dávno viacerí Seničania, že to je najlepší nápad z toho urobiť cyklotrasu. Bez toho, že 

by sme ako kedysi vedeli, že sa to takto bude realizovať. Takže je dobré, že sa toho niekto 
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ujal. To ako poviem takto na rovinu. Druhá vec je, že som tam postrehla, že tam bolo 

povedané, že chcú aj tú nabíjačku na elektrobicykle a tieto veci. Pokiaľ si dobre pamätám, tak 

niečo také sme my aj schvaľovali tam na tej železničnej stanici, že tiež by tam mal byť ten 

stojan a s tou nabíjačkou, tak aby sme sa nejak skoordinovali. Ale ako vidím po vyjadrení 

pána primátora, tá naša cyklotrasa to asi ako neviem, kedy sa toho dožijeme. Takže ja len na 

margo toho, aby tam neboli zrazu dve nabíjacie stanice. Neviem presne, kde je táto, že či sa 

nachádza tiež niekde pri tej železničnej stanici.  

Martin Parízek, OZ CYKLO SENICA: Na opačnej strane pri Bille, tam za tou Billou. Na 

tej druhej strane tam už pozemky bohužiaľ nie sú naše.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja som to pochopila, že je tiež niekde pri železničnej 

stanici. Takže pri Bille, áno? Dobre, tak aby to nebolo, že tam dve budú stáť vedľa seba. 

Takže ja za seba ako cyklista môžem povedať, že to vítam. Zatiaľ nás to k ničomu 

nezaväzuje, takže myslím si, že je to dobrý nápad.  

Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ja by som rád teda prezentoval stanovisko stavebnej 

komisie, aby teda som uviedol tú atmosféru, aká tu je, na tú správnu mieru. V zásade ten 

nápad je vynikajúci, aj stavebná komisia sa s tým stotožňuje v maximálnej miere. Jediná vec 

je tam tá, že proste vyrokovať lepšiu cenu. Inak tam je jediný problém z našej strany, zo 

strany stavebnej komisie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To bude prípadne v ďalších kolách. Má ešte 

niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ 

v Senici berie na vedomie informáciu o príprave podania žiadosti OZ CYKLO SENICA na 

získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre výstavbu cyklotrasy. Mesto Senica túto 

žiadosť podporuje a v prípade jej úspešnosti vyvinie úsilie k dohode medzi OZ CYKLO 

SENICA a firmou Bojar, s. r. o. aj po ekonomickom a právnom vzťahu k tomuto 

partnerskému zámeru. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie. Ďakujem aj zástupcovi za prezentáciu. 

Uznesenie č. 385: 

MsZ v Senici 

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

informáciu o príprave podania žiadosti CYKLO SENICA o.z. na získanie finančných 

prostriedkov z fondov EÚ pre výstavbu cyklotrasy. Mesto Senica túto  žiadosť podporuje 

a v prípade jej úspešného schválenia vyvinie úsilie k dohode medzi CYKLO SENICA o.z., 

firmou Bojar s.r.o.  o ekonomickom a právnom vzťahu k tomuto partnerskému zámeru. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:21            proti:0       zdržal sa:1             počet poslancov:25 
 

Bod č. 17.3. –  Návrh na zmenu v Komisii pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tu  je návrh na odvolanie pani Ing. Jany 

Oslejovej, tajomníčky Komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a následne sa zvolí 

za tajomníčku pani Ing. Veronika Olšová. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto 

záujem. Budeme opäť hlasovať dvakrát. Najprv za odvolanie, následne za voľbu. Návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici odvoláva Ing. Janu Oslejovú, tajomníčku Komisie pre výstavbu, 

územné plánovanie a dopravu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: MsZ v Senici volí Ing. Veroniku Olšovú za 

tajomníčku Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: 

Uznesenie č. 386: 
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MsZ v Senici 

a/ o d v o l á v a 

Ing. Janu Oslejovú, tajomníčku komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu  
H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22             proti:0         zdržal sa:1           počet poslancov:25 

b/ v o l í  

Ing. Veroniku Olšovú za tajomníčku komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 
V o ľ b a: prítomných:23                    za:23                      proti:0                               počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pani poslankyňu Búzkovú ako 

zástupkyňu mandátovej komisie.  

Mgr. Lenka Búzková, poslankyňa: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na 

svojom 11. zasadnutí konanom dňa 24.09.2020 zvolilo počtom hlasov 23 z 23 zúčastnených 

poslancov MsZ pani Ing. Veroniku Olšovú za tajomníčku Komisie pre výstavbu, územné 

plánovanie a dopravu.  

 

Bod č. 17.4 – Žiadosť spoločnosti OMS Aréna, a.s. o poskytnutie 

dotácie 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka informácie z Finančnej komisie, 

tak tá to neodporúča túto dotáciu poskytnúť. Táto žiadosť prišla na mesto s tým, že futbalový 

klub v spolupráci s OMS Arénou zastrešuje deti, ktorých je vyše 300 v meste Senica 

a z blízkeho okolia, ktoré reálne celý rok športujú. Tým, že my sme zrušili Fond PRO Senica, 

z ktorého v minulosti bolo na podporu futbalového klubu poskytnutých 150-tisíc €,  

120-tisíc €, 80-tisíc €. To je zhruba chronologicky, ako to išlo v minulých rokoch, že bola 

takáto dotácia. Tá tu nebola poskytnutá, lebo tak ako nám pôvodne boli predpovede dané, tak 

sme očakávali výpadok vo výške 3 milióny euro z podielových daní, ktorý sa našťastie 

nenaplnil a dnes nám tu bolo prezentované, že náš výpadok bude na úrovni 460-tisíc. Takýto 

je plánovaný. Mesto Senica poskytuje dotácie takmer všetkým športom a to najmä 

prostredníctvom Rekreačných služieb mesta Senica. Táto dotácia tento rok mala byť pre 

Rekreačné služby mesta Senica na úrovni 1.150.000,00 eur, ale zmenou rozpočtu je dotácia 

pre Rekreačné služby Senica upravená na 1.070.000,00 eur s tým, že dotáciu pre Polikliniku, 

ktorú poskytujeme, tá bola plánovaná vo výške 80-tisíc eur, plánujeme vyplatiť v plnej výške 

pre Polikliniku, tzn. v plnej výške 80-tisíc eur s tým, že do dnešných dní bolo poskytnutých 

už 50-tisíc euro Poliklinike a z Fondu PRO Senica teda tieto projekty boli zastavené, keďže 

väčšina týchto projektov by nemohla byť splnená, keďže pandémia spôsobila to, že mnohé 

podujatia sa rušili, nekonali a nemohli sa konať. Nebolo to kvôli tomu, že tie podujatia sa 

nekonajú z toho dôvodu, že nebola poskytnutá dotácia, pretože v mnohých prípadoch ide 

o jednodňové podujatia alebo takéto podujatia, ktoré nemajú tak zásadný vplyv na tú 

dlhodobú prípravu a podporu mládeže, ktorú máme alebo poprípade podporu kultúry. Avšak 

máme dva športové kluby v meste a to je FK Senica a Tenis v Senici, ktorý nevyužíva 

priestory mesta. Ostatné sú buď na zimnom štadióne, v športovej hale, v telocvičniach a teda 

určitú podporu nepriamou formou majú. Avšak máme tu dva kluby, ktoré žiadnym spôsobom 

nie sú financované nepriamo, tzn. cez rekreačné služby alebo cez nejaký iný náš systém, či už 

by to bolo v škole, kde majú cez centrum voľného času takúto podporu a preto je tu ten návrh, 

pretože si zabezpečili človeka, ktorý im gro financií financuje, by nemal byť asi na to, že im 

žiadne financie neposkytneme, pretože potom je to demotivačné aj pre ostatné tie kluby, 

pretože pokiaľ si iné kluby potom povedia: „No, keď my si zoženieme svojich 20-tisíc ako 

dotáciu a mesto nám ich zoberie tých 20-tisíc“, tak nemajú motiváciu v podstate akýmkoľvek 

spôsobom hľadať tie ďalšie nejaké externé zdroje. Takže nemáme záujem ostatných taktiež 

demotivovať a máme záujem o to, aby to bolo aspoň čiastočne spravodlivé voči ostatným. 
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Resp. voči týmto dvom klubom. A pri FK Senica je možnosť to riešiť formou cez OMS 

Arénu, ktorá môže poskytnúť tú podporu, keďže mesto Senica je zakladajúcim členom tejto 

spoločnosti a môže poskytnúť dotáciu. Je to tá istá forma, akú poskytujeme napr. Poliklinike, 

takže ide o ten istý spôsob a teda je tu táto možnosť tej pomoci. Tým, že k tenisu budeme 

hľadať ďalšiu možnosť podpory inou formou, pretože v prípade, že by sme teraz otvárali 

VZN tak, ako sme sa o tom rozprávali, tak týmto VZN by sme dnes zmenili VZN, na 

nasledujúcom až potom, keď sa podpíše uznesenie a prebehne nám 15 dní, máme právoplatné 

a až následne môžeme ísť zase schváliť dotáciu a to by bolo veľmi komplikované a dlhé. 

A toto je jednoduchšia forma tej podpory s tým, že tam by sme ešte urobili zmenu, že teda ide 

o podporu futbalu a športových aktivít vedúcich k obohateniu voľnočasových aktivít detí 

a mládeže. Tzn. je to na podporu len detí a mládeže. My neriešime futbal dospelých, 

neriešime ich výsledky alebo akýmkoľvek spôsobom ten A tím. My riešime len deti a mládež. 

Pokiaľ má niekto záujem o diskusiu.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja určite zdvíham ruku za. Ako si aj povedal pán primátor, tam 

je ten kvázi problém s tými tenistami, čiže ja určite budem iniciovať aj na Komisii pre šport, 

aby sa pomohlo aj tenistom. Možno aj iným nejakou formou, nejakou čiastkou, keďže podľa 

tých predpovedí dopadu v rámci corona krízy boli tie čísla až hrozivé, ale tých 465-tisíc, 

myslím si, aj keď ešte štát to vysanuje tú sumu, takže sme v podstate na nule. Možno budú 

nenávratné tie finančné prostriedky, takže určite budem iniciovať aj na Komisii pre šport, aby 

sme sa tomuto venovali a skúsili tam nájsť nejakú pomoc, nejaké prieniky, aby sme dokázali 

pomôcť aj iným, nielen futbalistom s 300 deťmi a tenistom atď.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja len poviem, že my tým ostatným 

pomáhame, pretože keď zoberieme hokej, my platíme prevádzku zimného štadióna. Keď 

zoberiete športovú halu, platíme prevádzku. Reálne futbal nás tento rok ako mesto Senica stál 

do dnešných dní presne 0 €. Tzn. napriek tomu, že ostatných podporujeme nepriamo, že sú 

v našich priestoroch, ktoré sú vykurované, kde sa svieti a všetko, tak tam tá podpora je. Ale 

u týchto dvoch klubov tá podpora nie je, takže tu je ten problém, ktorý máme a je potrebné 

podľa mňa sa k tomu postaviť čelom. Samozrejme je jednoduchšie povedať: „Nie, nedáme, 

veď si ušetríme.“, ale aby sme si tým nedemotivovali ostatných akýmkoľvek spôsobom byť 

aktívni zháňať si ďalšie peniaze, lebo keď si zoženiem ďalšie peniaze, následne mi ich mesto, 

tie, ktoré štandardne dostávam, nedá. „Lebo veď ja som si to vysanoval, lebo som šikovný.“ 

Takže určite by sme takýto signál nechceli dať.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Asi vracať sa k tomu, prečo 

Finančná komisia to neodporúčala na schválenie, možno sa ešte niekto k tomu vyjadrí, ale 

jeden z takých dôležitých bodov, ktoré tam odznelo, bolo aj to, že FK a keďže berieme OMS 

Aréna a futbalistov ako jedno, tak sú tam veľmi vysoké nedoplatky občanov Senice za mzdy, 

ktoré sú v rádovo mesiacoch. A to je jedna vec. Druhá vec je potom, že dávame tie peniaze 

len futbalistom. Mohli sme rovnako rýchlo reagovať aj na ostatné kluby a nie je to teda len 

tenisový klub. Ale pri tejto príležitosti by som vás rád upozornil a spýtal sa vás ako štatutára 

mesta Senica, že bola kedysi dohoda a vy ste ju, myslím, veľmi forsíroval, že ak budeme 

dávať peniaze do OMS Senica, tak chceme ich kapitalizovať. Tzn. že zvyšovať náš podiel na 

základnom imaní. Taká debata tu bola roky rokúce a nikdy sa to neuskutočnilo. My 

samozrejme do dnešného dňa nevieme, koľko peňazí vo futbalovom klube ide z akejkoľvek 

podpory na podporu mládeže a profesionálov, pretože to je jeden veľký celok a nikdy sme sa 

k tým číslam nedostali, aj keď sme ich chceli. Ale OMS Aréna, to je záver z Finančnej 

komisie, má ako veľmi vážne finančné problémy. My sme 26% akcionárom OMS Arény 

a dnes je OMS Aréna v stave, kedy je totálna platobná neschopnosť a sú tam obrovské straty. 

Základné imanie pokrýva ešte tie straty z minulých období, ale zároveň je tam 5 miliónov na 

záväzkoch. Tzn. že tá spoločnosť je v predĺžení a nemá ani pri predaji svojho kapitálu, tzn. 

toho, ktorý sme tam my dali ako mesto, ten štadión, nemá na zaplatenie tých záväzkov. Ja by 



37 

 

som vás prosil, že ako štatutár, by ste mali záujmy mesta presadzovať, mali by ste byť teda 

v orgánoch OMS Arény a my nevieme o tej spoločnosti vôbec nič, o OMS Aréne. A ja si nie 

som celkom istý, lebo také rôzne zdôvodnenie, že prečo to má byť 40-tisíc a prečo to má byť 

OMS Aréna a preto zase nie navýšenie základného imania, lebo by sa vraj mohli tie peniaze 

nejak odtiaľ dostať preč. To som nepochopil to odôvodnenie, lebo to je jedno, či to dám ako 

dotáciu alebo či to dám ako navýšenie základného imania. Sú to stále tie isté peniaze. Len ten 

stav je neutešený za posledné tri roky. Za posledné tri roky je tam strata vyše 4 miliónov eur. 

Netuší nikto, aké finančné operácie sa tam dejú. My tam napriek tomu ideme tie peniaze dať. 

Nemám v zásade problém podporiť 40-tisíc. Mám problém s tým, že dávame ich do 

spoločnosti, ktorá je úplne netransparentná, nad ktorou nemá mesto žiadnu kontrolu, aj keď 

tam má 26% podiel na základnom imaní. To je naozaj veľmi vážny problém, ktorý dúfam si 

uvedomujú aj všetci poslanci a v zásade asi teraz či na to 40-tisíc dáme alebo nedáme, to 

nemá žiadny vplyv, ale je to príležitosť na to, aby sme teda, moja veľká interpelácia je na vás, 

pán primátor, že proste tam treba, aby ste v tej spoločnosti boli vy ako štatutár mesta 

a chránili záujmy mesta, pretože sa môže stať v priebehu pár mesiacov, že niekto zaklope na 

dvere a povie, že chce milión eur vzhľadom na náš podiel, ktorý tam máme na základnom 

imaní. A prídeme aj o štadión a prídeme aj o milión eur. Takže to sú ako naozaj veľmi vážne 

veci, s ktorými sa treba vysporiadať a preto na nich začať koncepčne pracovať. Nepracuje sa 

na nich od čias primátora Grimma. Čiže 4 roky on a 2 roky teraz vy. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, skúsim to nejak zhrnúť. 

Pokiaľ by ste mal záujem vedieť, aké finančné prostriedky do FK Senica idú, tak sa to podľa 

mňa bez problémov dá zistiť zo SFZ, kde mnohé finančné prostriedky, ktoré sú verejné, Vám 

na základe zákona 211 bez problémov poskytnú. Takže treba len mať záujem. Ja som sa 

snažil o tieto veci mať záujem. Ale problém je to, nie že máme aj 26%, my máme len 26% 

a rozhoduje niekto iný. Tak, ako ste sám prezentoval, teraz hovoríte, že máme 26%, máme 

milión euro so štadiónom, sám ste povedal, aké sú výsledky. Povedzme si to na rovinu. 

Nemáme nič. Tá spoločnosť je v takom stave, že reálne ten štadión už máme 26% pomaly na 

nule, keď to tak zoberiem, aby to všetci pochopili. Mať 26% a 80% z nuly je asi úplne jedno. 

Ten stav je veľmi, veľmi zlý. Ja som Vám to aj v minulosti ponúkal. Ja časovo nie som 

schopný byť všade. Ja som bol za posledných 7 dní na Ministerstve spravodlivosti, na 

Ministerstve vnútra, na Rade ZMOS, ja som mal byť na Komore miest. Jednoducho časovo ja 

nie som schopný byť všade. Ja vám to ponúkam, pokiaľ vás tam väčšinový akcionár zvolí, ste 

ekonóm, choďte tam, dajte nám to do poriadku, ja budem veľmi rád. Ale časovo nemôžete 

očakávať, že štatutár bude všade. To sa nedá. Jednoducho ten deň, keď si privstanem má 25 

hodín a jednoducho to končí. Ja sa snažím, ale to sa nedá byť všade. A jednoducho ponúkam 

vám to, choďte, keď máte záujem, ja budem veľmi rád. Vy ste tiež poslanec mesta, máte tiež 

hájiť záujmy mesta, tak poďte do toho. Ste v iných spoločnostiach, ste v Rekreačných 

službách Senica, mnohí ste v Mestskom podniku služieb Senici, takže poďte do OMS Arény, 

ale očakávať to, že budem všade. Ani teraz nie som všade. Zoberiem si, že ani v Rekreačných 

službách nie som. Nie som v Mestskom podniku služieb, Senici jednoducho časovo to má 

všetko svoje hranice. Ja za 7 dní som 4 dni bol vycestovaný na rôznych rokovaniach, kde 

hájim záujmy mesta, kde sa snažím získať informácie preto, aby sme mali čo najviac 

informácií, aby sme sa vedeli pripraviť, ale nedá sa byť všade. A ja nezastávam názor, že sa 

tam nechám navoliť a následne sa tomu vôbec nebudem venovať. Tzn. ja budem rád, ak sa 

toho chytíte a urobím všetko preto, aby ste mohli byť v predstavenstve spoločnosti, ale 

očakávať, že môžem byť všade naraz na troch miestach, je proste nereálne. Takže ja si 

uvedomujem, že stav OMS Arény tak, aký bol, to nie je otázka. Ja viem, ja som sa na to pýtal 

na valnom zhromaždení. Reálne tie obraty, keď si dobre pozriete, veď tie výkazy určite máte, 

sú verejne dostupné, tam nie sú veľké. To sú pohyby, nie sú tam zamestnanci. To sú len 

pohyby energií a takéto drobné. Všetko ostatné sú dlhodobo záväzky, poviem, 8-ročné. Ja 
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som si vyžiadal všetky zmluvy, ktoré k tomu boli, záväzky, ktoré tam sú. Takže tie záväzky 

som si pozeral, či nie sú náhodou po splatnosti, že by sa dali nejakým spôsobom. Nemáme 

takéto tam záväzky. Tzn. reálne tie záväzky sú tak obrovské, že pokiaľ niekto príde a kúpi 

futbalový štadión, tak budeme radi, naozaj tak, ako ste to vy povedali, aby zaplatil vôbec tie 

všetky záväzky. Tzn. dnes je ten stav, čo sa týka futbalového štadióna a mesta Senica veľmi 

veľmi zlý. Jednoducho v minulosti sa to nastavilo touto formou s tým, že mesto, poviem, 

svoje klady tam dával iba druhý spoločník, mesto sa vtedy nevyrovnalo a tým pádom mesto 

prišlo o svoju pozíciu, ktorú mohlo mať a dnes to rozhodovanie nie je na meste Senica. Ešte 

faktická.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Ja som hovoril o OMS Aréne, pán primátor, 

nehovoril som o futbalovom klube, takže z OMS Arény výsledky. Splietate futbalový klub 

a OMS Arénu.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja som vôbec o futbalovom klube 

nehovoril. O OMS Aréne sa bavíme.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Hovorili ste, že si mám zo SFZ pýtať nejaké dáta. Takže to 

s OMS nemá nič. To je jedno. Faktická. A druhá. To, že my nemáme dosah na ten majetok je 

fakt. To aj potvrdzujete. Ja len hovorím o ďalšej veci, že v tej spoločnosti sú ďalšie záväzky 

za 5 miliónov eur. Ktokoľvek to kúpi, OMS Arénu, tak príde a bude si žiadať alebo kúpi tie 

záväzky, tak bude žiadať po akcionároch, aby tie záväzky boli uhradené. Myslíte, že nie ?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To nemyslíte vážne.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ja si myslím, že to tak môže byť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Od akcionára? 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: A od koho si bude žiadať tie peniaze? A kto? Ako OMS bude 

platiť niečo? Od samosprávy si vždy na tie peniaze príde. Môžeme o tom diskutovať dlhšie, je 

to tak, ako hovorím. Ja len to Vám rozprávam, že tú zodpovednosť, ktorú máte vy ako 

štatutár, asi nie je dobré, aby ste prenášali na kohokoľvek iného. Ja z vašej reči chápem, že si 

uvedomujete, aký je to veľký problém. Je len upozorňujem, že by ste sa mu mali venovať. To 

je všetko, ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja som rád, že si uvedomujete, že taktiež sa 

mu budete venovať. Ja stále som nepochopil, ako môže akcionár ručiť za záväzky spoločnosti. 

Ja som osobne taký doklad nevidel, možno taký existuje, že by niekto predo mnou, lebo ja 

nie, podpísal, že ako akcionár ručí za záväzky spoločnosti, ale ja som ho zatiaľ nevidel. A nie 

je to štandardné, aby akcionár ručil za záväzky spoločnosti.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Do výšky svojho podielu v a. s. Súhlasíme?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale nesplateného.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Je nejakých 5 miliónov eur a našich je 20%. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale ručí vo výške, ak je to pri s.r.o., ručí do 

výšky nesplateného. My nemám nesplatený. My máme kúpené akcie. Ja si myslím, že tu sa 

rozchádzame. Ale môžeme o tom podebatovať inde, nie je treba to teraz rozoberať. Ale  

hovorím, tá moja výzva pre vás, aj kohokoľvek iného, kto má záujem a myslí si, že má tú silu 

sa tomu povenovať, tak ja urobím všetko preto, aby ste mohli byť v tých orgánoch, tak ako ste 

v Rekreačných službách Senica, ako ste v Mestskom podniku služieb, Senica a mohli sa 

zúčastniť.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Tak ja čo sedím už tu v týchto laviciach, už som 

takýchto diskusií zažila, no, každý rok skoro. Vystriedali sa tu všelijakí ľudia, hlavne tam za 

tým pultíkom. Sľubovali kadečo, ale hovorím len v skratke, že nemám problém zahlasovať za 

nejakú podporu futbalu v Senici. Už len z tej nostalgie, že to kedysi čosi znamenalo a bol to 

výborný futbalový klub. Ale chcem sa opýtať iné, pán primátor, že či teda z toho vášho 

prejavu som rozumela, že športové kluby majú tento rok telocvične zadarmo?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tam sú tie, ktoré využívajú cez CVČ, tam 



39 

 

je režim cez CVČ. Tie, ktoré sú zapojené cez CVČ, tie neplatia, v podstate využívajú sa tieto 

kluby touto formou.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: To nie je pravda.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ si oni pridajú, že chcú ešte niečo 

naviac oproti centru... 

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Karate nemá. 20,00 €/hodinu. CVČ karate 15 – 20 

€/hodinu v telocvični. Platia mesačne. Decká sa na to skladajú.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: O tom teda neviem.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Na 3. ZŠ.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Na 90% nie, lebo ideme v tom režime. 

Neviem, pani riaditeľka, že či má prehľad, že by malo karate platiť, alebo ktokoľvek iný, keď 

je to CVČ, tak v podstate je to zabezpečené.  

Mária Výletová, finančné oddelenie: Keď ide cez CVČ, tak v tom prípade, keď je to krúžok, 

tak nájomné pre ZŠ na základe uznesenia, ktoré bolo schválené mestom Senica, sa neplatí. 

V podstate sú tam zadarmo. Kam idú tie peniaze alebo ako sa to, na čo sa vyberá ďalej, to my 

nevieme. Ale nájomné, škola za to nemá nič.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To sa teda doladí. Možno nejaká chybička. 

Alebo v nejakej interpretácii niečoho.  

Mgr. Vladimír Včelka, poslanec: Ja by som to rád uviedol na pravú mieru. Do klubu FK 

Senica vstúpil nový investor, ktorý aj napriek tomu, že tam boli veľké dlžoby, tak vstúpil do 

toho klubu a momentálne by ten klub určite už neexistoval. Z vlastnej skúsenosti viem, že 

dlžoby, ktoré vznikli za bývalého investora, spláca. A tieto peniaze, ktoré my chceme teraz 

schváliť, nie sú peniaze na platy bývalých hráčov, na platy terajších trénerov alebo niečo 

podobné. Tieto peniaze budú slúžiť len na to, aby neboli vypnuté sprchy, fungovala 

nafukovačka, proste na všetky energie. A to vôbec nie sú peniaze na to, aby slúžili na 

splácanie dlžôb, ktoré spláca terajší majiteľ za bývalého investora. A toto je v podstate na 

podporu mládeže, ktorá tam funguje a stále funguje na dobrej úrovni. Myslím si, že mali by 

sme to podporiť. V podstate pán Kalman tak isto mohol ísť na sedenie s terajším investorom. 

My, poslanci, sme tam boli a dozvedeli sme sa všetky veci. Aj niektoré, ktoré nás nepotešili, 

ale v podstate táto podpora, ako som už povedal, slúži len na podporu mládeže.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ja by som dodala tak isto, čo aj vravel pán Včelka, že mali 

sme stretnutie na futbalovom štadióne so zástupcom majiteľa, ktorý nám tam vtedy vysvetlil, 

dali sme mu nejaký priestor, že chceme vidieť, či sa bude ten klub nejakým spôsobom 

vyvíjať. Oni, vidíme, že majú tam o to snahu. Tie deti tam stále ďalej fungujú. Ja si myslím, 

že toto je otázka, či chceme alebo nechceme ich podporiť. Na mesto je potom samozrejme, 

aby tenisový klub nejakým spôsobom podporil a teraz ide iba o to, či chceme alebo nechceme 

podporiť. Ja budem určite za, aby sa to podporilo. Ďakujem.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som sa chcela k tomu vyjadriť asi toľko, že aj 

keď dávame dotáciu do OMS Arény, ale všetci chápeme, že je to pre ten futbal, lebo inou 

metódou sa to momentálne nedá dať. Na rozdiel od iných miest, kde čiastočne sanovali 

záležitosti aj čo sa týka dotácií. My sme to zastavili teda úplne. A aj to, čo už tu bolo 

povedané, že futbalisti sú odstrihnutí od nejakej nepriamej podpory. Naopak za tento klub 

alebo tých ľudí, ktorí okolo futbalu pracujú, hovorí aj to, že dokonca nad svoj rámec sa 

venujú deťom už v škôlkach, že tento šport sa snažia predstaviť aj škôlkarom a teda zapájať 

už úplne tie najmenšie deti do tých pohybových aktivít. Lebo tie deti nám vzhľadom na 

súčasnú situáciu za chvíľku len pri počítačoch budú. Takže ja si myslím, že to je nesporné 

plus. Naviac by som poukázala na to, že nový majiteľ sa snaží aj s mestom vychádzať, resp. 

ako na nejakej báze tej podpory a spolupráce, že napr. aj kladne reagoval na výzvu Polikliniky 

o poskytnutí nejakej dotácie. A teda neviem, či ste si to všimli, že vlastne z jedného 

futbalového zápasu vstupné, bolo odoslané Poliklinike ako podpora našej organizácie. Tak ja 



40 

 

si myslím, že by mala byť taká nejaká vzájomná spolupráca toho klubu a toho mesta. Takže 

by sme to mali ukázať týmto, že za to zahlasujeme. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Neevidujem ďalší záujem 

o diskusiu. Žiaden návrh nebol, preto ideme podľa predloženého pôvodného návrhu. Návrh na 

uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje poskytnutie dotácie spoločnosti OMS Aréna Senica, a.s., 

Sadová 639/22, Senica vo výške 40.000,00 € v súlade s §7, ods. 2, zákona č. 583/2004 

Zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, na 

podporu futbalu a športových aktivít vedúcich k obohateniu voľnočasových aktivít detí 

a mládeže. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 387: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

poskytnutie dotácie spoločnosti  OMS ARENA Senica, a.s. so sídlom Sadová 639/22, Senica 

vo výške 40.000,- €  v súlade s § 7 ods. 2 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení na podporu futbalu a športových aktivít vedúcich 

k obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže 
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: Písomne boli dodané dve. Pán poslanec 

Kalman žiada vedúcich oddelení a útvaru mestského, aby zodpovedali, vysvetlili 

pripomienku. Žiada informáciu, kedy bude lokálne upravená Brezová ulica, najmä poruchy 

cesty pred rodinnými domami 853, 852, 847, 846, 845, 842. Zároveň ale žiada informáciu, 

kedy budú uskutočnené veľkoplošné opravy chodníkov na Brezovej ulici. Vzhľadom na 

sťažnosti a neprimeraný trvalý zápach z kanalizácie na uliciach Štefánikova, SNP, Holého, 

Dolná časť Komenského. Žiada o zabezpečenie kontroly čistenia kanalizácie vo vyššie 

uvedených uliciach, prípadne na uliciach, ktoré môžu mať priamy súvis s popísaným 

problémom. Žiada o informáciu, kedy bude uverejnený návštevný poriadok Senického 

mestského múzea, aké sú určené návštevné hodiny pre verejnosť, aké bude personálne 

obsadenie múzea, aký bude mať múzeum rozpočet do konca roka, aké akcie sa pre Seničanov 

budú konať v múzeu do konca roka 2020. Žiada o predloženie rozpočtu múzea na rok 2021. 

Len rýchlo poviem, že čo sa týka chodníkov, tak štandardne ako to je. Je to otázka rozpočtu 

a keďže ten zoznam je tam dlhý, tak samozrejme, akým spôsobom to príde na rad, ale 

samozrejme bude vám odpísané písomne. Čo sa týka kanalizácie, je možno jednoduchšie sa 

možno obrátiť na BVS, ktorá je správcom týchto kanalizácií. Takto je to len obkluka cez 

mesto. My sa opýtať vieme, ale správcom je BVS. A možno niektoré veci by boli rýchlejšie 

takto vyriešené. Čo sa týka Mestského múzea Senica, tak už tu bolo povedané, že čakáme na 

niektoré doklady, aby sme to celé vedeli spustiť, ale bude vám odpovedané písomne. Druhé. 

Žiadam, aby primátor mesta Martin Džačovský zodpovedal a vysvetlil môj dotaz. V oznámení 

vo funkcii zamestnaní o činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 

uvádzate, že užívate hnuteľnú vec vo vlastníctve inej fyzickej osoby a inej právnickej osoby. 

Motorové vozidlo BMW 730i Xdrive, rok výroby 2004 a sú tu k tomu otázky. Osobne sa 

domnievam, že to nie je interpelácia v zmysle zákona, ale nevadí. Vysporiadam, odpíšem 

Vám písomne s tým, že asi vás sklamem. Je to vo vlastníctve fyzickej osoby, môjho otca. 

Takže moc senzácie z toho nenarobíte. Ale nevadí. Snaha sa cení. Ďalšie interpelácie ústne, 

ktoré treba dodať písomne. Má niekto záujem o interpeláciu?  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja mám v podstate len také ľahké témy. Keďže telesná výchova 

momentálne sa realizuje formou turistických výletov, tak len budem komentovať. Toto je 
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príjazd na Kunovskú priehradu od Sobotišťa. Stojí tam vrak vozidla. Pán primátor, vieš o tom 

stave určite.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja len že rovno na obec Sobotište, keďže to 

nepatrí nám, by som poprosil. Ideálne, keby sa kontaktoval príslušný ten orgán.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Veď to ja viem, ale ja prosím teba, aby si začal komunikáciu 

s pánom starostom Sobotišťa Horňákom. On ťa čaká.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja som s ním komunikoval a snažíme sa mu 

urobiť maximálnu podporu, aj keď tam mal v podstate vozidlo vrak, tak sme mu dávali radu, 

akým spôsobom sa toho vraku dá zbaviť, pretože my nemôžeme. Výborne, my sme mu dávali 

plnú podporu, aby sme sa toho dokázali zbaviť, lebo napriek tomu, že to nie je naše územie, 

samozrejme nás to trápi.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Lebo tam aby ste vedeli k. ú. Senice končí na polostrove.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte skôr. Tak ako končí pláž. Tam končí k. 

ú. mesta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Toto je pomník padlých hrdinov medzi bytovkami 

Hviezdoslavova 472, 471. To pán zástupca, sme s ním hovorili, že tá bránka už tam tak 

minimálne trištvrte roka je. Toto je Rovenský potok, pravdepodobne patrí nám. Nie? Dobre. 

Ďalej. Toto je pri Hílkovi chodník. Tuja. To je elektrární zas? Dobre. Ideme ďalej. Toto som 

spomínal už veľmi dávno. Je tam len taká, proste nejaká šipečka, ale ten chodník má reálne 

možno 1,20m.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tam je plánované na budúci rok rozšírenie 

toho chodníku. Kompletná oprava. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Táto lavička tzv. húpajúca. To je pri zariadení Oceán pri moste. 

By bolo asi dobré nejakým spôsobom ju upevniť, aby sa tam nestal nejaký úraz. No a toto je 

motorka umiestnená na jednom z platených mestských parkovísk. Myslím si, že motorkári aj 

sami by si mohli dať na to pozor, že tam zaberá miesto, neviem, ako to mestská polícia rieši. 

Či ho upozorní, neupozorní, akým spôsobom dokáže reagovať. Zaberá tam jedno parkovacie 

miesto. Celý deň tam stojí a neviem, kedy odíde, neodíde. Či tam nebude zimovať, neviem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán náčelník tu je, takže vidí. Za 

obchodným domom Ciel. Poprosím písomne doplniť.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja som podala interpeláciu. Je dlhá. Dala som to 

písomne. Ja len stručne poviem, o čo ide. Senica zápach. Poľnohospodári, ktorí v okolí Senice 

využívajú hnojovicu z agropodniku na hnojenie. Iným slovom exkrementy tisíc ošípaných, 

ktoré sú tu chované na mäso pre zahraničie, nám znepríjemňujú život a navrhujem tam 

spoločné rokovanie s poľnohospodármi s agrovýkrmom, aby sme sa dohodli na tom, že či 

nám za ten smrad zaplatia alebo ho tu nebudú robiť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neviem. Ono to je regionálny problém, 

takže ja by som možno poprosil aj pánov podžupanov, môžu sa zapojiť. Ja sa priznám, že som 

sa o túto tému zaujímal na Okresnom úrade životné prostredie, ktoré toto má v kompetencii 

kontrolovať, kde oni majú zahrňovací plán, ktorý majú dodržiavať, ktorý je potrebné, aby teda 

bol. Ja viem, že v pondelok tento týždeň bola vykonávaná kontrola na mieste samom, kde išla 

kontrola z Okresného úradu, odbor životného prostredia, kde pozerali, akým spôsobom to 

robia a že neporušujú zákon, bolo zatiaľ zistené. Ja som už minulý rok rokoval 

s agrovýkrmom aj s ďalšími poľnohospodárskymi družstvami. Pripravuje sa riešenie, ktoré je 

možno otázka roka, kedy tento týždeň bolo vydané k tomu územné rozhodnutie, aby mohli 

inou formou spracovávať toto zhodnocovanie. A následne tento zápach, dúfam, že v priebehu 

roka by nám mohol ustať, ak teda všetko pôjde podľa plánu. Je to naplánované tak, aby to 

využívali a až následne z toho tá surovina, ktorá bude rašelina, ktorá už je bez zápachu, by 

bola ďalej zapracovávaná do pôdy. Takže na tomto riešení sa pracuje. Snažíme sa im taktiež 

poskytnúť maximálnu súčinnosť, aby toto riešenie bolo čo najrýchlejšie a teda sme 
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v komunikácii aj s Okresným úradom, odbor životného prostredia. Dáme to keď tak ešte 

písomne. Ešte niekto má záujem o interpeláciu?  

 

Bod č. 19. – Diskusia 

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

 

Bod č. 20. – Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím návrhovú komisiu, aby pripravila 

návrh na uznesenie. Prosím pána predsedu návrhovej komisie.  

Mgr. Petra Morávková, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na 

svojom 11. zasadnutí konanom dňa 24.09.2020 prijalo uznesenia č. 350 – 387.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem.  

 

Bod č. 21. – Záver 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som vás rád informoval, že tých 

materiálov máme ešte veľmi veľa a mali sme plánované už len jedno zastupiteľstvo a to 

v decembri. Z toho dôvodu, že tých materiálov je veľmi veľa a aby sme tam nesedeli 5 – 6 

hodín, tak plánujeme 12. mestskú radu na 22.10. a MsZ na 05.11. tzn. bude o jedno 

zastupiteľstvo viac a potom zostáva aj to decembrové podľa plánu. Aby sme si mohli tieto 

veci možno viac vydiskutovať, prejsť, aby sme sa potom neponáhľali, že tých materiálov 

máme strašne veľa. Ďakujem vám všetkým za účasť a prajem pekný deň.   
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