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Zápisnica 

napísaná na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom  

dňa 21. apríla 2022  

 

P r í t o m n í 

Pracovné predsedníctvo:  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ;  

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

         Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia 

         Poslanci MsZ: 

Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr. Ľubomír 

Štvrtecký, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip 

Planka, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Vladimír Včelka, Ľubomír Miča, Mgr. Miroslav 

Tehlár, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Petra Morávková, Mgr. Kristína Chudá, MUDr. Martin Čulen, 

Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman  

 

P r i z v a n í : 

JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Silvia Krčová, Mgr. 

Milan Dieneš – vedúci odd.;  Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník MsP; Ing. Peter Turza, riaditeľ TS 

Senica; Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ Polikliniky Senica n. o.; Ing. Martina Kolarčíková, riaditeľka 

ZSS, Senica 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Juraj Moravčík, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. 

Marta Štítna, Ivan Paveska 

 

M é d i á: 

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

 

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

 

ÚVOD 

 

 

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 23. zasadnutie MsZ, na ktorom vás všetkých vítam. Z 25 poslancov je podľa 

prezenčnej listiny prítomných 17 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. Zasadnutie MsZ je 

uznášaniaschopné, preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnení sú pani poslankyňa Búzková, 

Štítna, pán poslanec Paveska, Pastucha a pán poslanec Moravčík. Pani poslankyňa Krištofová 

sa ospravedlňuje zo začiatku a príde v priebehu MsZ. Za overovateľov zápisnice určujem pani 

poslankyňu Vyletelovú a pána poslanca Šúrka. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani 

Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Marek Došek, 

Filip Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Kým pôjdeme odsúhlasiť dnešný program 

zasadnutia, upozorňujem, že v bode Rôzne sa doplnil materiál „Určenie formy zabezpečenia 

prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa NFP“, ktorý vám bol zaslaný spolu s ostatným 

materiálom. Ideme schváliť program, ktorý bol navrhnutý a zverejnený. Odporúčam, aby 

dnešné zasadnutie 23. MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na 

úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh 
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na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje program 23. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 21.04.2022. 

Poprosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Program sme SCHVÁLILI. 

Uznesenie č. 690: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 23. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. apríla 2022  
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18       proti:0       zdržal sa:0                 počet poslancov:25 

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

doplnenie materiálu. Chcem sa opýtať, má niekto záujem o zmenu programu z poslancov? 

Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh, aby sa v bode Rôzne doplnil materiál „Určenie 

formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa NFP“  

MsZ v Senici schvaľuje doplnenie programu 23. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 

21.04.2022 v bode Rôzne, o materiál „Určenie formy zabezpečenia formy prípadnej budúcej 

pohľadávky poskytovateľa NFP“. Prosím ho hlasovanie.  

Hlasovanie: Zmena programu BOLA SCHVÁLENÁ. 

Uznesenie č. 691: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Doplnenie programu 23. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. apríla 2022 v bode Rôzne 

o materiál Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa NFP 
H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18          proti:0          zdržal sa:0              počet poslancov:25   

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

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 21.04.2022 

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 21. zasadnutí MsZ dňa 17.02.2022 

4.2 Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsZ dňa 29.03.2022 

4.3 Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsR dňa 07.04.2022 

5.1 Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2021 

5.2 Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2021 - 

Záverečný účet mesta Senica za rok 2021 

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

predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere 

6.2 Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta 

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

investičný úver 

7.2  Návrh na prijatie investičného úveru mesta  

8.1  Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21 

8.2  Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21 

8.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta 

9. Inventarizácia majetku k 31.12.2021 

10. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z Fondu PRO Senica 

11. Návrh zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Šajdíkove Humence 

12. Návrh VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu 

do centra pre deti a rodiny 
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13.1  Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ – Múzeum 

Senica a Turisticko-informačná kancelária Infosen 

13.2  Zmena Zriaďovacej listiny a Štatútu Mestského kultúrneho strediska Senica 

13.3  Zverenie majetku Múzea Senica a Turisticko-informačnej kancelárie Infosen do správy 

Mestského kultúrneho strediska 

14. Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta 

15.  Dispozície s majetkom 

16.  Zmena v Mestskom výbore č. 2 

17.1 Informácia o plate primátora, plate hlavnej kontrolórky a odmene zástupcu primátora na 

rok 2022 

17.2 Návrh na schválenie pravidelnej mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke 

18.1  Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2022 

18.2 Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov v Zariadení sociálnych 

služieb Senica, n.o. v r. 2020 a 2021 

18.3  Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania z.č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám vykonanej v Mestskom kultúrnom stredisku 

Senica 

18.4 Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených  v r. 2020 pri kontrole dodržiavania VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia 

19.    Rôzne  

20.    Interpelácie  

21.    Diskusia 

22.    Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ 

23.    Záver 

 

Bod č. 2 - Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
 

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

komisie, aby pracovala v zložení pán poslanec Sova, pán poslanec Lackovič a pán poslanec 

Kalman. Má niekto iný návrh? Neevidujem iný návrh. Preto predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuj návrhovú komisiu pán poslanec Sova, pán poslanec Lackovič a pán 

poslanec Kalman. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: MsZ návrhovú komisiu SCHVÁLILO. 

Uznesenie č. 692: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Roman Sova, Mgr. Filip Lackovič, Ing. Pavol Kalman 
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17         proti:0             zdržal sa:0         počet poslancov:25 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Prechádzame na voľbu mandátovej komisie. 

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

Štvrtecký, pani poslankyňa Madunická a pán poslanec Čonka. Má niekto návrh na inú komisiu? 

Neevidujem takýto záujem.  

Predkladám návrh na schválenie MsZ, aby mandátová komisia pracovala v zložení: pán 

poslanec Štvrtecký, pani poslankyňa Madunická a pán poslanec Čonka. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Komisiu sme SCHVÁLILI. 

Uznesenie č. 693: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 
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mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Ľubomír Štvrtecký, PhDr. Miriam Madunická, PhD, Ing. 

arch. Martin Čonka 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0           zdržal sa:0      počet poslancov:25 
 

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

21.04.2022 
 

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

z poslancov pripomienky?  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Ja sa chcem opýtať na to uznesenie, ktoré sme 

schvaľovali 29.06.2021. Tu sa konštatuje, že v rámci začatia procesu obstarávania z ÚP mesta 

Senica sa v súťaži za spracovateľa ÚP mesta Senica ako úspešná obstarávateľka bola 

vyhodnotená Ing. arch. Monika Dudášová a bola s ňou podpísaná zmluva 31.12.2021. Nie je to 

nejako neskoro po schválení toho územného plánu? Resp. sa chcem ešte opýtať, že 

obstarávateľka na zabezpečenie podkladov bola vyhodnotená pani Ing. arch. Miroslava 

Válková a tu ani nie je poznačené, kedy s ňou bola podpísaná zmluva. Tak to ma zaujíma, či 

tiež až ku koncu roka.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD :  Ing. arch. Válková, tá bola riešená objednávkou skôr.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Len je tu napísané, že v súťaži bola, tak preto ma 

napadlo, že keď je súťaž, tak nemá zmluvu.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD :  To bola nízka hodnota, to bolo do 5 000 €.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Tak objednávka bola tiež ku koncu roka?  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD :  Tá bola skôr, nepamätám si dátum. Objednávky sú 

zverejnené.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Takže len s tou pani Ing. Dudášovou to bolo spísané.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD :  Áno, len ona myslím, že bola v zahraničí na dovolenke 

vtedy. Takže potom sa podpísala zmluva.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  A ešte sa chcem opýtať, ten termín, že kedy môžeme 

očakávať ten ÚP, lebo ten termín pred dokončením je taký dosť.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD :  Dnes sme s ňou komunikovali s pani Ing. Dudášovou 

a povedala zajtra, najneskôr v pondelok, že to bude.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem. Nikto ďalší nemá záujem 

o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesenia, riešení pripomienok s termínom plnenia do 

21.04.2022. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Uznesenie BOLO SCHVÁLENÉ. 

Uznesenie č. 694: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19            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 taktiež dostali písomne. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu?  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som chcela požiadať, keďže sa tu objavilo viac 

zmlúv uzatvorených so Socialnym podnikom /ďalej iba SP/ mesta Senica a už sa v tom nejako 
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strácame v tých výkonoch, že či by mohla pani riaditeľka pripraviť do najbližšieho 

zastupiteľstva taký výstup o tom, že aké výkony vlastne robí SP, koľko tam má k súčasnému 

dňu zamestnancov, lebo my ideme požičiavať 4 špeciálne vozidlá, alebo neni to spolupráca 

s užívaním tých vozidiel, že či máme toľko ľudí v SP na tie vozidlá. Takže trošku aby sme si 

urobili takú predstavu, že ako funguje ten SP.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Na budúcom zastupiteľstve bude aj výročná 

správa, takže pri tom bude pani riaditeľka, tak môže urobiť aj aktuálny stav. Ide o špeciálne 

vozidlá, ktoré vidíte momentálne aj v meste. Je to čistiaca technika, tzn. či je to ten bucher malý 

alebo je to to veľké auto, majú tam aj na to dvoch vodičov, takže jazdia súčasne momentálne 

tie autá a čistia ulice. Ale samozrejme, v rámci toho bodu, keď bude výročná správa, tak si 

myslím, že vieme to tam zapracovať, poprípade urobiť to ako podbod, ale myslím, že v rámci 

toho jedného bodu to vieme zvládnuť, aby sme mali celkový prehľad.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:   Ďakujem a ešte jednu podotázku. Nákup auta, to je pre 

nejakých konkrétnych referentov alebo? 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   To je vozidlo pre MsP, ktoré bolo 

vysúťažené ešte koncom minulého roku a do 30.09. má byť dodané, lebo tam je dnes tá dodacia 

doba takmer 12 mesiacov, takže minulý rok sme to mali v zmene rozpočtu, robila sa súťaž 

a teraz sa uzatvárala s úspešným uchádzačom. Trošku sme si tam dlhšie vymieňali názory na 

servisné služby, tak dlhšie to trvalo to uzavretie a teda musí byť podľa súťaže do 30.09. vozidlo 

dodané. Nikoho iného neevidujem do diskusie. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o plnení uznesenia MsZ č. 19/01/J/2/b v znení 

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

Hlasovanie: Správu HK sme VZALI na vedomie.  
Uznesenie č. 695: 

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:19          za:19              proti:0      zdržal sa:0           počet poslancov:25 
 

Bod č. 4.1 – Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí MsZ dňa 17.02.2022 

Bod č. 4.2 – Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsZ dňa 29.03.2022 

Bod č. 4.3 – Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsR dňa 07.04.2022 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Hlasujeme za všetky uznesenia spoločne. 

Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám  návrh na 

uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 21. zasadnutí MsZ dňa 17.02.2022, 

uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsZ dňa 29.03.2022 a uznesenia prijaté na 22. zasadnutí 

MsR dňa 07.04.2022. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Uznesenia BOLI VZATÉ na vedomie. 

Uznesenie č. 696: 

MsZ v Senici 

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

1.   Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí MsZ dňa 17.02.2022 

2.   Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsZ dňa 29.03.2022 

3.   Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsR dňa 07.04.2022   
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0       zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 



6 

 

Bod č. 5.1 – Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu 

mesta Senica za rok 2021 

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

niekto záujem na diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu mesta 

Senica za rok 2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Odborné stanovisko sme VZALI na vedomie.   

Uznesenie č. 697: 

MsZ v Senici 

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

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného  účtu mesta Senica za rok 2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19       proti:0         zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Bod č. 5.2 – Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta organizácií 

v jeho riadení za rok 2021 Záverečný účet mesta Senica 

 
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Ďakujem pánovi primátorovi za slovo. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, prítomní, dovoľte, aby som vám zhodnotil hospodárenie 

mesta za rok 2021 prostredníctvom Záverečného účtu. Mesto začalo v roku 2021 hospodáriť 

v zmysle schváleného rozpočtu s finančnými prostriedkami na úrovni 27,3 milióna eur 

s celkovým prebytkom rozpočtu 438-tisíc euro. V priebehu roka bol rozpočet 10krát zmenený 

na úroveň hospodárenia s finančnými prostriedkami na úrovni 30 miliónov eur s celkovým 

prebytkom rozpočtu 508-tisíc. V roku 2021 mesto dosiahlo celkové príjmy vo výške takmer 

24 732 000 €, čo predstavuje 82 % plnenie oproti rozpočtu a toto nižšie plnenie ovplyvnilo 

hlavne nižšie plnenie kapitálových príjmov a príjmov finančných operácií. Najväčší podiel na 

celkových príjmoch majú bežné príjmy mesta a tvorili takmer 83 % podiel. Bežné príjmy 

dosiahli výšku takmer 20 480 000 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 101 % oproti rozpočtu. 

Z toho daňové príjmy dosiahli výšku 12,8 milióna eur, príjmy z prenájmu budov, pozemkov 

a rôznych poplatkov sme dosiahli na úrovni 1 milióna eur a prijaté granty a transfery zo 

štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta boli vo výške 6,67 milióna eur. Kapitálové príjmy dosiahli 

výšku 2 130 000 €, čo predstavuje 42 % plnenie. Z toho príjmy z predaja majetku tvorili výšku 

230 000 € a prijaté kapitálové transfery a granty zo štátneho rozpočtu boli vo výške 1,9 milióna 

eur. Toto nízke plnenie kapitálových príjmov ovplyvnilo hlavne veľmi nízke plnenie 

kapitálových transferov z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu. Do rozpočtu sme v roku 2021 

prijali len refundované finančné prostriedky z realizovaného projektu Česká cesta – 

rekonštrukcia Sokolovne, ďalej Cyklodopravné trasy v meste Senica a podarilo sa nám získať 

finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 

takmer 399 000 €. Cez finančné operácie sme do rozpočtu zapojili finančné prostriedky 

v celkovej výške 1,1 milióna eur, čo je len 29 % plnenie. A to hlavne z dôvodu, že sme 

v priebehu roka neprijali dlhodobé investičné úvery, ktoré boli rozpočtované vo výške 2,2 

milióna eur. Cez príjmy z transakcií sme zapojili príjmy z predchádzajúcich rokov a finančné 

zábezpeky v celkovej výške 1,04 milióna eur a čerpal sa kontokorentný úver len na úrovni 60-

tisíc. Celkové výdavky sme minulý rok čerpali takmer vo výške 23 173 000 €, čo predstavuje 

79 % čerpanie oproti schválenému rozpočtu. Nižšie čerpanie ovplyvnilo hlavne nižšie čerpanie 

kapitálových výdavkov. Najväčší podiel na celkových výdavkoch mali bežné výdavky mesta 

a rozpočtových organizácií v celkovej výške takmer 18,8 milióna eur a spolu tvorili 81 % podiel 

na celkových výdavkoch mesta. Podľa schválenej programovej štruktúry mesta najvyššie 
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finančné prostriedky na bežné výdavky išli do programov vzdelávanie vo výške takmer 9,6 

milióna eur, na interné služby mesta vo výške 2,35 milióna eur a do odpadového hospodárstva 

na úrovni 1,4 milióna eur. Majetok mesta bol minulý rok prostredníctvom realizovaných 

investícií zhodnotený vo výške 1 830 000 €, čo predstavuje len 28 % čerpanie oproti rozpočtu. 

Toto nízke čerpanie ovplyvnil fakt, že neboli v priebehu roka realizované nosné investície 

rozpočtu ako projekty financované z fondov EÚ a to zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu, revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park a Smartplán v mesta Senica, a to 

celkom v celkovej výške 2,2 milióna eur, ktorých realizácia zatiaľ nezačala z dôvodu 

vykonávaných kontrol verejných obstarávaní na rôznych stupňoch. Ďalšie významné investície 

mesta ako Cyklodopravné trasy, zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha, realizácia externého výťahu 

v zariadení sociálnych služieb, realizácie parkoviska v Sotinnej, či rekonštrukcia strechy na 

bytovom dome 2873 v priebehu roka aj začali, ale významnou časťou realizácia alebo finančné 

plnenie prechádzajú a sú súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2022. Podľa schválenej 

programovej štruktúry najvyššie finančné prostriedky na kapitálové výdavky išli do programu 

miestnej komunikácie vo výške takmer 1,1 milióna eur a rozvojové projekty na úrovni 395 000 

€. Čo sa týka konkrétnych a významných akcií, tak išlo hlavne o realizáciu cyklodopravných 

trás vo výške 733 000 €, rekonštrukcia a realizácia miestnych komunikácií v celkovej výške 

292 000 €, zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha vo výške 114 000 € a rekonštrukcia spevnených 

plôch v areáli Domu smútku na úrovni 110 000 €. Výdavky finančných operácii boli čerpané 

vo výške 2 530 000 €, čo predstavuje 88 % čerpanie oproti rozpočtu. Cez interné služby boli 

splatené základné imanie spoločnostiam Rekreačné služby mesta Senica a SP mesta Senica, 

bola poskytnutá finančná výpomoc pre SP mesta Senica, realizované splátky istiny finančného 

leasingu a vrátené finančné zábezpeky, a to všetko v celkovej výške 799 000 €. 

A prostredníctvom programu dlhová služby boli splácané istiny komerčných úverov, úverov 

ŠFRB a splatená krátkodobá úverová linka v celkovej výške 1,7 milióna eur. Na základe 

skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov k 31.12. mesto hospodárilo: na úrovni bežného 

rozpočtu s prebytkom 2,7 milióna eur, na úrovni kapitálového rozpočtu s prebytkom 276 000 € 

a na úrovni rozpočtu finančných operácií sme hospodárili so schodkom 1,48 milióna eur. 

S konečným výsledkom hospodárenia za rok 2021 s prebytkom 1 504 526,33 €. Ako sme tento 

výsledok hospodárenia vysporiadali. Z prebytku rozpočtu na úrovni bežného a kapitálového 

rozpočtu odrátame nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktoré budú zapojené do 

rozpočtu v roku 2022 a takto upravený prebytok vo výške 1 737 703,12 € použijeme na tvorbu 

rezervného fondu. Schodok finančných operácií vo výške 1 484 438,06 € vysporiadame 

z rezervného fondu a na základe týchto skutočností navrhujeme použiť na skutočnú tvorbu 

rezervného fondu za rok 2021 sumu 253 265,06 €. Stav rezervného fondu mesta ku koncu roka 

2020 bol vo výške na úrovni 831 000 €. Po schválení Záverečného účtu za rok 2021 stav 

rezervného fondu mesta bude aktuálne na úrovni 1 084 163,30 €. Ešte na záver informácia 

ohľadom vývoja niektorých ekonomických ukazovateľov v priebehu minulého roka. 

Ukazovateľ úverovej zadĺženosti sa nám podaril od začiatku roka znížiť o 2,64 % na úroveň 

16,29 % a z dlhodobého pohľadu naďalej pokračujeme v trende znižovania úverovej 

zaťaženosti mesta. Záväzky po lehote splatnosti z dodávateľských úverov sa nám podarilo 

znížiť od začiatku roka o 21 % na hodnotu 206 000 € na konci roka. A celkový dlh mesta, ktorý 

tvorí suma všetkých dodávateľských záväzkov, komerčných úverov, úverov ŠFRB a leasingu 

sme medziročné znížili o 295 000 €. Ďakujem za pozornosť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem za takú obšírnejšiu prezentáciu. 

Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Ja medzitým poviem, že tento materiál 

prerokovala Finančná komisia, bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie a MsR bez 

pripomienok odporúča predložiť na schválenie.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Ďakujem za udelenie slova. Vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, dnes prerokovávame Záverečný účet mesta za rok 2021. V minulom roku sme mali 
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hospodáriť s celkovými príjmami na úrovni 30 miliónov eur a výdavkami takmer 29,5 milión. 

Skutočnosť však bola veľmi odlišná. Príjmy mesta boli napokon 24,7 a výdavky 23,5 milióna. 

Rozdiel medzi plánom a skutočnosťou je približne 5,5 milióna eur tak na strane príjmov ako aj 

výdavkov. Keď sa pozrieme na štruktúru Záverečného účtu, tak zistíme, že neplnenie 

mestského rozpočtu vzniklo najmä v kapitálovej časti. V minulom roku sa nezačali kľúčové 

stavebné diela, ktoré mali byť financované zo zdrojov EÚ alebo ŠRSR. Je to projekt BRKO, 

teda biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, projekt revitalizácie exteriéru Sokolovne park, 

Smartplán v meste Senica a ďalšie. Spolu boli kapitálové výdavky, tak ako spomenul pán 

finančný riaditeľ, plnené len na úrovni 28 % rozpočtu. Je dôležité konštatovať, že všetky 

kapitálové výdavky boli kryté prebytkom bežné účtu, úverom 2,2 milióna eur alebo už 

schváleným financovaním z EÚ alebo štátneho rozpočtu. Žiaľ už začaté stavby nepokračujú 

podľa plánu, oneskoruje sa ich dokončenie, zvyšujú sa stavebné náklady. Vzhľadom na vývoj 

cien v SR sa nedá očakávať, že ak začneme stavby s oneskorením jedného a viac rokov, tak ich 

dokončíme v rozpočtovaných cenách. To bude mať priamy vplyv na financie mesta 

v státisícoch eur a v niektorých prípadoch sa môže stať, že stavby sa ani nezačnú. Vzhľadom 

na množstvo vynaložených prostriedkov, mestských financií a práce je to samozrejme veľká 

škoda. Čo je však hlavným problémom, je skutočnosť, že naše mesto zaostáva za našimi 

susedmi. Senica už nebude metropola Záhoria, nezadržateľne sa ňou stávajú Malacky. Je 

smutné, že terajšie vedenie mesta nepripravuje nové projekty. Zo Záverečného účtu je zrejmé, 

že výdavky na strategické projekty a riadenie projektov boli čerpané na 15 %. Počuli ste dobre, 

na 15 %. Toto sú financie určené na projekty, ktoré by mali byť o dva, tri, štyri roky a mali by 

ťahať toto mesto dopredu a urobiť z nášho mesta lepšie miesto pre život. Pri tom plány boli 

samozrejme smelé. Výstavba parkovacieho domu, zatepľovanie školských budov, opravy 

striech, opravy školských zariadení, športových zariadení, revitalizácie mestského parku, 

vybudovanie rekreačnej oblasti Kunovskej priehrady, rekonštrukcia verejného osvetlenia, 

príprava nových štúdií, ktoré by mali viesť k stavbám, ktoré by zodpovedali 21. storočiu. Pán 

primátor deklaroval záujem využiť čo najviac prostriedkov na prípravu projektov, na ktoré sa 

budú dať čerpať európske fondy. Vyššie spomenuté sme rozdiskutovali v diskusii k rozpočtu, 

ktorá prebehla v tejto rokovacej sále pred rokom a pol – 10.12.2020. Pán Džačovský v diskusii 

povedal: „Riešime veci práve tým systémom, aj rozpočet samotný to dokazuje, že do rôznych 

štúdií, projektov ideme dať okolo 150 000 €, čo tu nebývalo, práve, aby sme boli pripravení.“ 

Po troch rokoch nepráce vedenia mesta môžeme konštatovať, že nie sme pripravení na 

zapojenie sa do nových výziev, nemáme štúdie, nemáme projekty, nie je stanovená žiadna 

stratégia, plán, kde bude Senica o dva alebo 10 rokov. Vedenie mesta by malo využiť 

zostávajúce mesiace do volieb, aby tento výpadok aspoň čiastočne nahradilo, ukázalo, že vie 

pracovať a aspoň niečo pripravilo pre nového primátora a nové MsZ. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pán poslanec, pán podžupan, pán člen strany 

SaS, preto som vás oslovil viacerými, aby sme si jasne ujasnili kto čo môže a nemôže. BRKO, 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad je projekt, ktorý sme podávali a očakávali sme jeho 

vyhodnotenie v septembri 2020. Reálne sme dostali informáciu, že sme úspešní na tomto 

projekte v júni 2021. O 9 mesiacov neskôr, než bolo deklarované. Vy ste člen strany, ktorá je 

vo vláde, prosím vás, robte s tým niečo, aby takto sa nezdržovali projekty. Je to tak, ako ste 

povedali, hrozne sa to predražuje. Napr. vďaka tomu, že to takto dlho trvalo, tak nám odstúpil 

víťaz súťaže. My sme museli robiť novú súťaž, kde sme nového už ani nevysúťažili a museli 

sme súťažiť tretí raz. Tzn. vďaka tejto vláde, ktorá veľmi neskoro nám dáva tieto informácie 

a nevie vyhodnotiť projekty, my nevieme robiť. Tak ja vás prosím, keďže ste a bol ste na 

kandidátke do NR, aby ste naozaj na tomto popracovali a skúsili na tom zapracovať, pretože 

toto je to, čo nás naozaj brzdí a bude nás stáť veľa finančných prostriedkov. Ďalší bod, ktorý 

je, áno, dávame finančné prostriedky aj do projektových dokumentácií, máme záujem, ale ako 

ste si všimli, tak momentálne trh je na tom tak, že máme problém, aby sa nám niekto do súťaže 
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vôbec prihlásil. Situácia sa za rok a pol extrémne zmenila nielen v cenách, ale aj v ponukách. 

Nevieme zohnať rozpočtára, máme problém zohnať znalca, jednoducho tieto profesie sú 

nedostatkové. Zháňame ich v regióne, cez celé Slovensko, ale proste máme s týmto zásadný 

problém tak ako všetky ostatné samosprávy s tým bojujeme. Štúdie, projekty, príprava. Ako 

podpredseda Trnavského samosprávneho kraja viete, tak ako váš kolega, ktorý sedí ob jedno 

miesto vedľa vás, že máme veľký problém a my nemáme informácie z Trnavského 

samosprávneho kraja, aké projekty máme pripravovať. My sme sa rozhodli, že ideme 

pripravovať projekty, ja som sa dohodol dokonca aj s primátorom Piešťan, ktorý je v ZMOSI 

práve predsedom jednej sekcie, ktorá má na starosti rozvoj, rozvojové projekty a tieto dotačné 

projekty, aby nám bolo povedané, že ktoré projekty máme chystať, aby sme boli na január 2023 

pripravení, v štádiu, že máme aj stavebné povolenie. My sme sa dodnes k tomu nedostali. Takže 

netreba hľadať chyby iba u nás. Bol by som rád, pokiaľ máte tie informácie, aby ste nám 

povedali presne, ktoré projekty budú podporené, lebo máte pravdu. Sú samosprávy, ktoré vedia 

v iných krajoch, že ktoré projekty im s vysokou pravdepodobnosťou podporené budú. My 

dodnes túto informáciu nemáme a môžeme si zavolať aj ľudí z projektového, ktorí chodia na 

tie stretnutia a nevedia sa dopátrať, pretože informácia, ja som tam osobne bol viackrát, 

informácia je: „Ešte to nie je jasné, pretože nie je uzatvorená partnerská dohoda.“ Takže toto 

sú informácie, ktoré vám sú určite veľmi dobre známe a nemyslím si, že je od vás korektné to 

takto použiť, pretože sú projekty, na ktoré my čakáme iba na kontrolu. Na nič iné. Aby nám 

boli vyhodnotené. A pokiaľ nám prejde kontrola, my opätovne budeme dopytovať víťaza 

a možno nám povie, že: „Máte smolu, už vám to za tie ceny nespravím, pretože tie ceny sa 

vyvíjajú na dennej, týždennej báze.“ A môžeme si to takto obrátiť aj opačne. Aj projekty, ktoré 

sa mali realizovať v meste Senica minulý rok, povedzme si, nejaké športovisko v OA, kde bolo 

pol milióna euro. Čo sa spravilo? Nič. Tzn. to neni len v oblasti mesta Senica alebo úradu mesta 

Senica, ale sú tu aj iné inštitúcie, kde vy ste ich predstaviteľom a taktiež nemajú hotové 

projekty. Takže nezobral by som to vôbec takto. Snažíme sa, robíme na tých projektoch, 

rozbehli sme projekty, bojujeme s tými projektami. Tak ako dobre viete, informáciu ste 

dostávali pro budove DAV, sme trikrát súťažili okná. Jednoducho v prvej, v druhej súťaži sa 

nám na okná nikto neprihlásil. Firmy nemajú záujem o zákazky, ktoré sú už pre nich 

neštandardné. Máme s tým obrovský problém a snažíme sa. Ale jednoducho, ideme krok za 

krokom a myslím si, že pripravujeme aj ďalšie projekty, aby sme mohli žiadať ďalšie a ďalšie 

fondy, ktoré budú k dispozícii. Ale tak ako sa mení aj ich štruktúra, že bude výrazne viac 

dopytovo orientovaných projektov, ako sa pôvodne plánovalo, tak budeme musieť vedieť na ne 

reagovať. To je celé.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Ďakujem za reakciu. Na osobné útoky nereagujem. Mám pocit, 

že nesedíme ani v OA na Rade školy, ani na župnom zastupiteľstve. Sedíme na zastupiteľstve 

mesta Senica, vyjadrujem sa k tomu. Ak máte akékoľvek problémy k práci Trnavskej župy, 

nech sa páči, ste poslancom, môžete ich kedykoľvek interpelovať na zastupiteľstve. Ak si dobre 

pamätám, tak sa tak ani raz nestalo. Vždy je to tak, že samozrejme, hľadáme vždy, keď je 

problém, že nám ho spôsobuje niekto iný. Ako ste povedali, tak niektoré mesta vedia čerpať 

fondy, to je fakt, my ich čerpať nevieme. My dvaja sme sa niekoľkokrát rozprávali, aby ste 

posilnili projektové oddelenie, že jednoducho blíži sa koniec ďalšieho 7-ročného rozpočtu EÚ, 

že bude veľa prostriedkov k dispozícii. Tak sa aj deje. Ja vám viem zodpovedať asi dosť 

fundovane Interreg SK-CZ a Interreg SK-AT, kde má projekty aj mesto Senica a tie projekty 

prešli v poriadku. Všetky projekty, ktoré tam má župa, všetky idú tak isto v poriadku. Neviem, 

čo hovoríte, že niečo nefunguje. Ak sa jedná o OA, tak je to problém, ktorý je mimoriadne 

kulantný, tak by som sa vyjadril, v prospech Senice a určitých ľudí, ktorí tu žijú. A to nie je 

treba vôbec otvárať. Naozaj ma mrzí, pán primátor, že čokoľvek, akákoľvek miera kritiky, ktorá 

tu odoznie, všetko beriete osobne. Mne na tomto meste záleží. Mne záleží na tom, aby sa tu čo 

najviac projektov odrobilo. A pravidelne vám ponúkame pomoc, zatiaľ ste ju nikdy od nás 
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nechceli a nikdy ste nepovedali, že toto konkrétne potrebujeme vybaviť. Jednu jedinú vec sme 

spolu vybavovali a to bolo predĺženie lehoty výstavby pre Interregový projekt Sokolovňa, kde 

sme sa stretli v Mikulčiciach na odovzdávaní mosta. Tam som aj hlasoval tak, ako sme sa 

dohodli v monitorovacom výbore. Bolo to vybavené. O ostatných veciach ani len neviete a na 

čo by ste aj o nich vedeli, ktoré sme spravili my pre Senicu. Nie je to treba. Netreba veci hrotiť 

a ísť do osobných útokov, nemá to vôbec žiadny zmysel. My sme tu na to, aby sme jednoducho 

pre to mesto čo najviac priniesli peňazí a čo najviac myšlienok, aby sa to mesto rozvíjalo ďalej. 

Faktom ale je, pán primátor, že všetky projekty, ktoré sa tu doteraz odrobili, pripravil pán 

primátor Grimm. Zatiaľ projekty, ktoré ste pripravili vy, nie sú naštartované. Hovorím 

o zásadných projektoch v rádoch stotisícoch eur. Ja si teda nespomínam, že by bol nejaký 

pustený za mesto. Možno taký je a nájdete ho. Naozaj vás prosím, aby sme ten zostávajúci čas 

v tomto zastupiteľstve využili na to, aby sme to mesto posunuli ďalej. Viac sa netreba k tomu 

vyjadrovať.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ja neberiem to vôbec osobne, len to beriem 

tak, aby sme si povedali pravdu, že nie je chyba len v jednom bode. Pokiaľ sa bavíme 

o interpelácii napr. na Trnavskom kraji, keď ste to tak chceli vedieť, tak to bola práve 

Cyklotrasa, na ktorej vyjadrenie od Trnavského kraja sme čakali takmer 12 mesiacov a až po 

mojej interpelácii na župnom zastupiteľstve, do dvoch týždňov to bolo. Čo sa týka veľkých 

projektov, máme Eurofondové projekty, ktoré sú rozbehnuté, ktoré už sme si povedali, že máme 

problém s kontrolami, ale sú projekty, ktoré boli aj realizované. Máme tu zateplenie MŠ cez 

200-tisíc euro zhruba, ale máme tu projekt napr. z Envirofondu ďalší, ktorý vy sám ste negovali 

na Finančnej komisii. Pomaly ste niektorých zamestnancov vysmiali, dali ste im veľmi 

negatívnu správu, že nikto nemôže čerpať dvakrát Envirofond dva roky za sebou a my sme 

napriek tomu tento projekt podali a získali sme pre mesto 399 000 eur. Áno, nebolo to v prvom 

kole, bolo to v druhom kole, až na konci roka prišli tieto finančné prostriedky, ale prišli. Tzn. 

nie je to úplne tak, ako to hovoríte. Veľmi to zjednodušujete, jednostranne, nemyslím si, že to 

je vôbec prospešné pre toto mesto. My hľadáme projekty, aby sme ich dokázali realizovať. 

Verím tomu, že budeme realizovať ďalšie projekty, ktoré máme na schválenie, verím, že 

budeme úspešní, ale keď budeme úspešní, tak dobre viete, že tie projekty, kým sa rozbehnúť, 

kým tento proces je, sú dva-tri roky. Preto som vás žiadal, keďže ste z vládnej strany, aby sa 

toto urýchlilo, pretože práve tieto projekty nám robia veľký problém z finančného hľadiska, 

keďže tie ceny materiálov stavebných sa zásadne menia a nám odstupujú firmy od zmlúv, že 

vyhrajú súťaž v priebehu týždňa, nie to mesiacov alebo rokov. Takže my s tým bojujeme, 

snažíme sa maximálne, ako sa dá, ale mnohokrát práve tie firmy nám odstúpia tak, ako pri 

biologicky rozložiteľnom odpade, aj spoločnosť na dodávku vozidla. Proste povedali, že za tú 

cenu už nám ho nedodajú. A museli sme sa s tým vysporiadať. Takže áno, bude nás to viac 

z financií stáť, ale my nevieme urýchliť kontroly na ministerstvách alebo iných orgánoch. 

Takže čakáme na ne, pracujeme a chystáme ďalšie projekty, ktoré tu boli, ktoré sa pripravujú 

jeden za druhým a to, že máme posilnené aj projektové oddelenie alebo sú viacerí, ktorí o týchto 

projektoch vedia robiť, tak máme záujem, aby sme sa posunuli. Ale taktiež nemôžeme 

donekonečna čakať na všetky výzvy, pretože sme sa rozprávali o tom, že ide nám drahšia 

elektrina, vy poviete verejné osvetlenie, práve dnes ho máme zahrnuté v zastupiteľstve, aby 

sme ho robili. Ale keďže sme tu čakali dlhodobo na výzvy a tie neprichádzajú a ceny energií sa 

nám menia, tak už nemáme priestor na čakanie a musíme to realizovať čím skôr, pretože cena 

energií nás budúci rok určite veľmi nepoteší.  

 

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Tak už len poslednou nejakou poznámkou. Neviem, či ste 

sedeli na tej Finančnej komisii, o ktorej tu hovoríte. Ja som na tomto zastupiteľstve pri 

schvaľovaní rozpočtu na minulý rok hovoril, aby ste využili všetky prostriedky na to, aby ste 

zohnali ešifové peniaze na zateplenie I. ZŠ. Mal som tu diskusie s pánom Pastuchom, nech sa 
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páči, pozrite si zápisnicu z toho zastupiteľstva. Dôrazne sa teda ohradzujem voči tomu, že ja 

som niekoho tu vysmieval. Ja som tu prvý, ktorý hovorí, že treba zohnať cudzie zdroje, vždy. 

Ešifové peniaze vždy. To naozaj, toto je taká podpásovka. Na tej Finančnej komisii, takže ani 

len, ak máte sprostredkovanú informáciu, tak hovorím, že som to nikdy nepovedal túto vec, aby 

sme nezháňali my nejaké peniaze. Ale potom by ma ešte zaujímalo, že ako si predstavujete, že 

čo mám ja spraviť. Že mám ísť niekde na MIRI a tam povedať, že treba projekt do Senice 

a treba ho rýchlo posúdiť, alebo ako si to predstavujete?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  V žiadnom prípade. Všetky projekty, tak ako 

prídu, aby boli rýchlo vyriešené. To nie je len o Senici. To je o všetkých projektoch, že treba to 

proste riešiť koncepčne, systémovo. To je o všetkých projektoch, o všetkých mestách.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Ja sa mám o to zasadiť? Teraz deklarujem, že sa zasadzujem 

o to. Ale že ako si to predstavujete, že čo mám spraviť? Že mám prísť na zasadnutie vlády, 

buchnúť do stola a povedať, tak ja som ten, ktorý vám hovorí, že tu budú všetci títo 50 ľudia 

robiť. Neviem, skúste mi to povedať, prosím vás.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Vidím, že to veľmi zjednodušujete a nepáči 

sa vám to. Ja to vnímam.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Ja chcem radu, že ako to treba urobiť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Vy ste politicky angažovaný, stranícky 

angažovaný, dlhodobo, viac ako 10 rokov. Máte priamy kontakt na člena vlády, s ktorým 

v podstate máte, poviem to, že veľmi dobré vzťahy. Tak je to práve váš um politický, ktorý už 

máte aj vďaka pozícii podžupana, aj z tejto pozície, aby práve toto sa vylepšilo, pretože nielen 

mestá, obce, rôzne kraje, ale samozrejme aj podnikatelia. Majú s tým problém a je dobré, aby 

sme čerpanie finančných prostriedkov z EÚ dokázali lepšie čerpať, pretože to čerpanie, ktoré 

máme je mizerné. Povedzme si úprimne, že z okolitých krajín najhoršie. A preto je na vás, aký 

je najvhodnejší spôsob, ktorý zvolíte, ale je potrebné, aby sa toto zmenilo. A na toto ZMOS 

poukazuje dlhodobo.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Ďakujem pekne.  

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

Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. Schvaľuje prebytok rozpočtu vo výške 2 988 964,39 € zistený podľa ustanovenia §10 

ods. 3, písm. a) a b), zákona č. 583/2004 zbierky o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 251 261,27 € a takto zistený 

prebytok vo výške 1 737 703,12 € použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 737 703,12 

€. Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 zbierky 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vo výške – 1 484 438,06 € vysporiadať z rezervného fondu vo 

výške 1 484 438,06 €. Berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2021, Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Záverečný účet mesta bol SCHVÁLENÝ. 

Uznesenie č. 698: 

MsZ v Senici 

a/  s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet mesta za rok 2021 a celoročné hospodárenia bez výhrad. 

 

b/  s c h v a ľ u j e  

Prebytok rozpočtu vo výške 2 988 964,39 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
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prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 251 261,27 Eur a takto zistený prebytok vo výške  

1 737 703,12 Eur použiť:  

     -na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 737 703,12 Eur 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vo výške - 1 484 438,06 Eur vysporiadať: 

                  -z rezervného fondu vo výške 1 484 438,06 Eur          

  

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

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:20   za:20        proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25 

 

Bod č. 6.1 – Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania, predĺženie zmluvy 

o kontokorentnom úvere  

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

bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania, predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Stanovisko sme VZALI na vedomie.  

Uznesenie č. 699: 

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 – predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 6.2 – Návrh na predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere 

mesta 

 
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:   Mesto Senica má dlhodobo prijatý 

kontokorentný úver vo VÚB s aktuálnym úverovým rámcom vo výške 400 000 € s dobou 

platnosti na jeden rok. Platnosť aktuálnej zmluvy končí 12.06. tohto roku a z tohto dôvodu 

predkladáme návrh na predĺženie jej platnosti na ďalšie obdobie o jeden rok s tým, že úroková 

sadzba je znížení z pôvodných 0,69 % na hodnotu 0,34 % plus jednomesačný euribor. A úroky 

reálne mesto platí len z reálnej čerpanej čiastky.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?  

 

Ing. Roman Sova, poslanec:  Ďakujem. Len jednu otázku. A my tento kontokorent reálne aj 

čerpáme alebo sme proste na nejakom, určite sme v mínuse v kontokorente, áno?  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Áno, ako ste videli aj z prehľadu 

Záverečného účtu minulý rok, to čerpanie bolo, alebo to použitie kontokorentu bolo len vo 

výške 60 000 €, ale tento rok aktuálne ho čerpáme na úrovni 300 000 € v aktuálnom v tomto 

mesiaci.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem. Neevidujem ďalší záujem 

o diskusiu. Informácia, prerokovala finančná komisia bez pripomienok, odporúča predložiť na 
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schválenie a MsR bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie. Predkladám návrh na 

uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo VÚB, 

a.s. s úverovým rámcom 400 000 € s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Platnosť sme PREDĹŽILI. 

Uznesenie č. 700: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej banke a.s. 

s úverovým rámcom 400 000 Eur, s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 7.1 – Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania - investičný úver 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Materiál bol prerokovaný. Stanovisko HK 

ste dostali v písomnej podobe. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – investičný úver. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Stanovisko sme ZOBRALI na vedomie. 

Uznesenie č. 701: 

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

 

Bod č. 7.2 – Návrh na prijatie investičného termínovaného úveru 

mesta 

 
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Ďakujem za slovo. 14.12.2021 bol 

schválený programový rozpočet mesta Senica na rok 2022. V tomto rozpočte bolo schválené aj 

prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 2 200 000 € ako jeden zo zdrojov krytia 

kapitálových výdavkov mesta na rok 2022. Investície na rok 2022 sú rozpočtované v celkovej 

výške 7 350 000 € a ďalšími zdrojmi krytia týchto investícií sú v schválenom rozpočte 

kapitálové transfery z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 4 064 000 €, ďalším zdrojom 

sú kapitálové príjmy mesta vo výške 120 000 €. Rozpočet hovorí, že zapojíme rezervný fond 

mesta Senica vo výške 800 000 € a taktiež ďalším zdrojom krytia týchto investičných výdavkov 

je aj prebytok bežného rozpočtu vo výške 166 000 €. Vzhľadom na schválené prijatie úveru 

v rozpočte sme požiadali 4 bankové subjekty o predĺženie indikatívnej ponuky na investičný 

úver vo výške 2 200 000 € s alternatívnou dobou splatnosti úveru na 8 a 10 rokov. Tieto 

indikatívne ponuky boli vyhodnotené z hľadiska hospodárnosti vynakladania finančných 

prostriedkov z pohľadu najvýhodnejšej úrokovej sadzby a ďalšími nákladmi na poplatky za 

poskytnutý úver. Na základe uvedených kritérií ako najvýhodnejšia bola vyhodnotená ponuka 

VÚB s úrokovou sadzbou 0,06 % + 12-mesačný euribor. Hodnota euriboru je dlhodobo 

záporná, teda nulová sadzba s dobou splatnosti na 8 rokov od januára 2023 a s nulovými 
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poplatkami za spracovanie, správu a províziu úveru.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Finančná komisia prerokovala a bez 

pripomienok odporúča predložiť na schválenie. MsR taktiež bez pripomienok odporúča 

predložiť na schválenie. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje prijatie termínovaného úveru na financovanie investičných akcií mesta 

vo VÚB, a.s. vo výške 2,2 milióna eur so splatnosťou 96 mesiacov a ručenie za úver formou 

blankozmenky. Poveruje primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie 

termínovaného úveru a k podpisu blankozmenky. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ. 

Uznesenie č. 702: 

MsZ v Senici 

a/ s c h v a ľ u j e 

prijatie termínovaného úveru na financovanie investičných akcií mesta vo Všeobecnej úverovej 

banke a.s. vo výške 2 200 000 Eur so splatnosťou 96 mesiacov a ručenie za úver formou 

blankozmenky 

 

b/ p o v e r u j e 

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie termínovaného úveru a  

k podpisu blankozmenky 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 8.1 – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2021 

Zmenou rozpočtu mesta č. 4/2021 

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

o vykonanej zmene rozpočtu na rok 2021 a to zmenou rozpočtu mesta č. 4/2021, ktorá bola 

vykonaná z dôvodu účelovo určených finančných prostriedkov z transferov zo štátneho 

rozpočtu a zapojením z finančných zábezpek do rozpočtu, ktoré boli účelovo premietnuté aj do 

výdavkovej časti rozpočtu. Celkové výdavky sa zvýšili o 974 474 € a prebytok rozpočtu zostal 

nezmenený vo výške 508 000 €. Informácia o zmene sa predkladá MsZ na vedomie.  

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

k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 zmenou 

rozpočtu mesta č. 4/2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme ZOBRALI na vedomie.  

Uznesenie č. 703: 

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 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19         proti:0         zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 8.2 – Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2021 

Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/2021 

 
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Poslednou, desiatou zmenou rozpočtu 

v roku 2021 bola zmena, ktorá bola vykonaná rozpočtovým opatrením primátora č. 4/2021 

a bola vykonaná presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami v rámci 
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schváleného objemu výdavkov rozpočtu mesta. V rámci presunu sa znížil objem kapitálových 

výdavkov o 25 000 €, ktoré sa presunuli do bežných výdavkov. Celkový prebytok rozpočtu 

zostal nezmenený v konečnom čísle s prebytkom 508 438 €. Kompetencia primátora na výkon 

zmien rozpočtu vo výške 4 % z celkového objemu výdavkov, ktorá je schválená v zásadách 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica bola v priebehu roku 2021 štyrmi 

opatreniami naplnená na 85 %. Informácia o zmene sa predkladá MsZ na vedomie.  

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

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Ja sa chcem opýtať k programu 7. – Miestne 

komunikácie, konkrétne rekonštrukcia parkoviska Kolónia. Bolo tam upravené rozpočet, 

pôvodný rozpočet 0, upravený 5 399 €. Keď z dodatočných materiálov, ktoré sme si vyžiadali 

bolo zrejmé, že objednávka na toto parkovisko už bola vystavená v decembri 2020. Že ako je 

možné, že sa to nedostalo do pôvodného rozpočtu, keď objednávka bola 01.12.2020 s firmou 

Hílek a podmienka bola dokončenie prác 20.12.2020. Či boli dokončené 2020 neviem, ale keď 

už bola objednávka vystavená, dokonca sa tam policajti vyjadrovali v októbri 2020, takže 

všetky procesy boli sprocesované do konca roka 2020, tak prečo sme to do rozpočtu nezahrnuli.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Hovoríte, že to bola zmluva uzavretá 

v decembri 2020. So 100 % pravdepodobnosťou finančné plnenie prišlo v roku 2021 a tým, že 

rozpočet máme na cestnú dopravu na funkčnej klasifikácii 0451 a podpoložka 717 002 bola 

v rámci celého rozpočtu na úrovni, teraz nemám pri sebe to číslo, sme boli v rámci schváleného 

objemu týchto finančných prostriedkov na danej podpoložke. Takže nebol dôvod na to, aby 

som vykonával túto zmenu. Tú zmenu som vykonal až na konci roka, keď teda na tejto 

podpoložke tie finančné prostriedky chýbali z dôvodu realizácie aj iných investícií. Keby sme 

si pozreli schválený rozpočet a podpoložku v programe cestná doprava 0451 a podpoložku 

717 002, určite by ste tam našli, že ten rozpočet bol v takej výške, hovorím, rád by som vám 

povedal to číslo, ale na realizáciu tých komunikácií, tam sme určite rozpočtovali nejakú 

hodnotu, určite 200 000 €, tam sme boli v rámci toho schváleného rozpočtu, aj keď sme tú 

investíciu zaplatili v januári. Túto konkrétnu.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Takže vlastne sa vám to tam nedalo, tak ste až v rámci 

toho upraveného rozpočtu.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Nie, že nedalo, v rámci schváleného 

rozpočtu na danej podpoložke neprišlo k prečerpaniu danej položky.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Ale ako keď už táto objednávka bola, tak predsa to už 

malo byť zahrnuté v rozpočte.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenie:  Objednávka bola, hovoríte, podpísaná 

v decembri. Rozpočet pripravujeme koncom októbra, keď ho dávame už vlastne, alebo 

začiatkom novembra, keď ho dávame do komisií a MsR.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Ale vyjadrenia všetky boli v októbri.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Pracujem s číslami, ktoré sa mi v rámci 

príprav rozpočtu v tom danom čase dostanú do rúk.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Rozpočet bol schválený 10.12. 

 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Ale materiály sú pripravené už koncom, 

na rozhraní októbra a novembra. Ale viem vám ešte dodatočne povedať toto číslo, aký bol 

schválený rozpočet na danej podpoložke v tom návrhu rozpočtu na rok 2021. Teraz ho aktuálne 

nemám pri sebe.  

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

Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 

Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/021. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie:  Informáciu sme VZALI na vedomie. 
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Uznesenie č. 704: 

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 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21 
H l a s o v a n i e : prítomných:18        za:18              proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 

Bod č. 8.3 – Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

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

rozpočtu mesta na rok 2022. Dôvody na zmenu by som zhrnul do takých dvoch hlavných 

oblastí. Prvou oblasťou je oblasť školstva, kde v rámci ktorého zapájame do rozpočtu cez 

príjmovú a výdavkovú časť zvýšené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu na rok 2022, ďalej finančné prostriedky na originálne kompetencie 

a nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v celkovej výške 658 654 €. Druhou 

dôležitou oblasťou je riešenie situácie v rámci verejného osvetlenia v meste a to v celkovej 

výške 992 000 €. Prioritou riešenia verejného osvetlenia je fakt, že náklady na elektrickú 

energiu na verejné osvetlenie vzrastú tento rok podľa nákladov za 1. štvrťrok tohto roku zhruba 

o 120 – 130 000 €. Ďalšie náklady vynakladáme na údržbu a výmenu pôvodných svetelných 

bodov a to priemerne 60 000 €/ročne. Z týchto dôvodov predkladáme návrh na rozpočtovanie 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu druhej časti verejného osvetlenia, 

ktorej prvá časť bola zrealizovaná v roku 2015, ktorá pozostáva z modernizácie 1 443 

svetelných bodov v celkovej výške 792 000 € a realizáciu nového verejného osvetlenia 

v lokalitách Kaplinské pole a Kasárenská ulica v celkovej výške 200 000 €. Ako zdroje krytia 

týchto investícií rozpočtujeme cez príjmové finančné operácie, zapojenie finančných 

prostriedkov z environmentálneho fondu na zateplenie budovy ZŠ V. P. Tótha, ktoré sme 

získali ešte koncom roka 2021 vo výške 398 841 €. Keďže sme mali v návrhu rozpočtu na rok 

2022 investíciu zateplenia 1. ZŠ krytú z iných zdrojov, tak sa nám v rozpočte vytvorila rezerva 

v tejto výške na financovanie iných výdavkov. A na dofinancovanie investícií verejného 

osvetlenia rozpočtujeme príjem z poplatku za rozvoj a to vo výške 600 000 €. V rámci zmien 

rozpočtu ešte zapájame finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 52 500 € a na 

kapitálové výdavky 23 000 €, nákup autobusových prístreškov. Na základe týchto vykonaných 

zmien sa celkový prebytok rozpočtu zníži o 58 659 € a rozpočet bude zostavený s celkovým 

prebytkom 453 992 €. Ďakujem.  

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

prerokovala tento materiál, bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie. Finančná 

komisia odporúča predložiť návrh na schválenie s pripomienkou, aby na položke 13 305 za 

rozvoj bol mínus 600 000 €, na položke 717 001 realizácia verejného osvetlenia mínus 200 000 

€ a na položke 717 002 rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia mínus 792 000 €.  

Ing. Roman Sova, poslanec:   Ja sa chcem iba spýtať. Tá jedna položka, to je jasné, tam to 

Kaplinské pole, to je vybudovanie pravdepodobne nového osvetlenia a tá ďalšia položka, skoro 

tých 800 000, tých 1 400 svetelných bodov, to je zvyšok Senice alebo to je ešte iba nejaké časti, 

niečo zostane, alebo to už je komplet?  

 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  V rámci celého verejného osvetlenia 

v rámci mesta Senica, ako som spomínal v roku 2015 bola zrekonštruovaná alebo 

zmodernizovaná prvá časť mesta a toto je ten zostatok verejného osvetlenia v rámci mesta. 

Toho pôvodného starého.  

Ing. Roman Sova, poslanec:  To už by malo byť všetko vymenené. A počíta sa s výmenou 

komplet aj kandelábrov aj všetkých týchto vecí alebo svetelné body?  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Rozpočet uvažuje s výmenou všetkých 
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svetelných bodov. Je tam myslím 35 kusov rozvádzačov a doplnenie niektorých výložníkov.  

Ing. Roman Sova, poslanec:  Takže tie kandelábre zostanú také ešte tie staré.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD:  Hlavne sa teda sústreďujeme na výmenu svietidiel, ale 

sú niektoré svetelné body ako stožiare, ktoré sú v zlom stave, tak tam sa počíta s pár stĺpmi, že 

sa vymenia.  

Ing. Roman Sova, poslanec:  A výmena tých stĺpov, to by rádovo ešte pomohlo viac, áno?  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD:  To je v tom.  

Ing. Roman Sova, poslanec:  Šak to sa pýtam, či aj tie stĺpy sa budú meniť alebo či iba svetelné 

body.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD:  Tam sú stĺpy, ktoré sú zlé, na Vajanského ulici a na Dlhej 

pár stĺpov. Tzn. že ktoré tam ostali staré, časť sa vymenila už tento rok aj v rámci cyklotrasy aj 

v rámci mesta. Takže tam zostáva asi 16 stĺpov.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Lebo aj na Brezovej ulici napr., tam sú ešte z roku 22 minulého 

storočia tie stĺpy, tak neviem, či sa to týka aj toho alebo nie.  

Pán Šteffek, vedúci odd. OVŽPaD: Tam sú stĺpy betónové, takže tam by sa vymenili len 

svietidlá a doplnili. Výložníky by sa doplnili na tie existujúce body.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Ďakujem za slovo. Vážené zastupiteľstvo, aktuálne sa v Senici 

začala výstavba najväčšieho závodu za posledných 50 rokov. Po dobudovaní bude spoločnosť 

Vaillant zamestnávať do tisíc ľudí v trojsmennej prevádzke. Toto bude kľúčová fabrika pre 

budúcnosť Senice. Prinesie prácu s vyššou pridanou hodnotou, prinesie impulzy pre 

dodávateľský reťazec, ale aj pre dodávateľov služieb a samozrejme, a to predovšetkým pre naše 

mesto. Navrhujem preto systémovú zmenu, ktorá bude zdôrazňovať pripravenosť nášho mesta 

poskytnúť maximálnu súčinnosť per každého investora, ktorý príde do Senice. Preto navrhujem 

zriadenie mestského investičného fondu, ktorý bude vytváraný samotnými investormi cez 

poplatok za rozvoj, príspevkami z mestského rozpočtu v nateraz neurčenej výške a ďalšími 

príspevkami napr. od štátu a iných právnických osôb. Tento fond bude slúžiť na vytvorenie čo 

najlepších podmienok pre investorov tak, aby boli pre nich atraktívne pri ich rozhodovaní 

o budúcich investíciách. V tomto konkrétnom prípade navrhujem presun 600 000 € od 

spoločnosti Vaillant z poplatku za rozvoj do tohto novovytvoreného fondu, z ktorého sa budú 

financovať výdavky mesta spojené s príchodom Vaillantu do Senice. Napr. rekonštrukciu 

betónovej cesty v priemyselnom parku alebo dobudovanie kanalizácie v priemyselnom parku, 

alebo zriadenie služieb, ktoré dnes v parku nie sú a v budúcnosti ich môže investor požadovať. 

Mám na mysli linku MHD, ktorá by pokrývala priemyselný park, vybudovanie zastávok MHD, 

vybudovanie odkladacích priestorov pre bicykle, vybudovanie zázemia pre vodičov kamiónov, 

ktorí budú navážať materiál do výroby a odvážať finálne výrobky a iné služby, o ktorých dnes 

ešte nevieme, pretože sme doposiaľ takúto veľkú investíciu s tak veľkým dosahom v meste ešte 

nemali. Základná myšlienka teda je, aby sa všetky prostriedky, ktoré nám akýkoľvek investor 

uhradí do mestského rozpočtu cez poplatok za rozvoj, spolu s čiastkou, o ktorú tento poplatok 

navýši naše mesto, vrátili do služieb, ktoré budú priamo súvisieť s daným investorom. S týmto 

návrhom jednomyseľne súhlasila Finančná komisia a máte ho v materiály uvedený v časti 

prerokovania komisia, odporúča predložiť na schválenie s pripomienkou. To sú tie tri 

pripomienky, ktoré pán primátor prečítal. Takže dávam návrh, aby sa teda konkrétne takto 

zmenil tento návrh zmeny rozpočtu na rok 2022. Myslím, že je to jasné, keby niečo nie je jasné, 

nech sa páči, pýtajte sa. Ďakujem pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pán poslanec, ja by som využil tú poslednú 

vetu, že môžeme sa pýtať. Ja by som sa teda opýtal v rámci tejto zmeny, ktorú navrhujete. Ako 

plánujete zabezpečiť verejné osvetlenie budúci rok v meste Senica, keďže pôvodne sme platili, 

ako ste videli, okolo 165 – 170-tisíc eur. Tento rok to bude zhruba na úrovni 300 000 €. Pri 

cenách energií, ktoré sú, pokiaľ by sme išli na úplný peak, tzn. na maximum, tak sme krát 9. 

Pokiaľ pôjdeme na nejaký priemer, budeme krát tri, krát štyri. To bude cena energie, ktorú 
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vysúťažíme pravdepodobne budúci rok. Verím tomu, že to bude menej, ale moc tie prognózy 

nevyzerajú ružovo. Tzn. verejné osvetlenie nás budúci rok bude stáť 900-tisíc, 1,2 milióna. 

Odkiaľ zoberieme verejné zdroje, aby sme vôbec mohli ľuďom svietiť, ak nevymeníme verejné 

osvetlenie? A ako máte toto domyslené, veľmi rád by som sa opýtal. A potom asi prejdeme ešte 

k tomu fondu, ale aby sme to nemiešali. Ďakujem.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Aby sme to nemiešali, presne to je tých 600 000 €, ktoré 

sťahujem. Tie ostatné položky sú samozrejme na diskusiu, že či 200-tisíc, ktoré sú tam na 

Kaplinské pole a na Kasárenskú ulicu, kde teda osvetlenie nie je, či spraviť alebo nespraviť. Ja 

sa teraz rozprávam o 600 000 €, ktoré budú tvoriť základ investičného fondu, aby každý 

investor, ktorý sem príde, vedel, že toto mesto je pripravené peniaze, ktoré nám sem dá, 

poskytnúť naspäť v nejakej forme. O tom rozprávam, to je hlavná myšlienka celého 

investičného fondu. Že tam sú dve položky celkovo za 1 milión eur, nech sa páči, nech je 

osvetlenie v nejakej miere spravené alebo spravme úspory niekde inde. To nie je podstatná 

otázka, podstatná otázka, ktorú ja teraz robím a ktorú chcem, aby bolo zabezpečené, aby mesto 

vyzeralo ako dôveryhodný partner pre kohokoľvek, aby sme vytvorili nejaký investičný fond, 

kde peniaze, ktoré nám sem ten daný investor dá do mesta, aby vedel, že ich dostane naspäť. 

Že mesto bude spolu súčinné na to, aby s ním kooperovalo ďalej. To je hlavná myšlienka tohto 

fondu. Či je tam teraz dané, že je osvetlenie, samozrejme, nech sa páči.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tá odpoveď ale v tej vašej reči odpoveď 

nezaznela, akým spôsobom to zafinancujeme a ako to poriešime. Keď ideme vyfinancovať 

budúce úspory a z tých úspor môžeme financovať ďalšie a ďalšie veci. Ak tie úspory nebudú, 

tak jednoducho tie peniaze sa iba v prevádzke minú a už nikdy ich neuvidíme. Ak ich teraz 

investujeme, budúci rok máme úspory a budeme musieť hľadať ako vyhovieť, niekde nájdeme 

úspory, tak nájdeme ďalšie, ďalšie a môžeme vyskladať väčší balík peňazí. Takže stále ste ale 

nepovedali to riešenie. Tým pádom váš návrh hovorí o tom, že budúci rok nám hrozí, že 

nebudeme chcieť, pokiaľ teda vláda nepríde s nejakým veľkým riešením, možno budú na to 

eurofondy, ale pokiaľ ich budú vyhodnocovať tri roky, tak zatiaľ nesvietime. Takže stále 

neviem tú odpoveď, že ako máte vymyslené, že by sme svietili, keď teraz túto položku zrovna.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Rozumiem, pán primátor. Tento materiál bol zaradený pred 

dvomi týždňami do zmenu rozpočtu. Reagujem na to, čo ste dali pred dvomi týždňami do 

verejnej diskusie. Pre mňa je podstatné to, aby každý investor, ktorý sem dôjde s tisícľuďovou 

fabrikou, vedel, že toto mesto je pripravené mu pomôcť. Že ste tam teraz dali do toho, že 

v decembri nebolo podstatné, že ideme vymieňať svietidlá a v apríli to je podstatné, to svedčí 

o tom, ako máme premyslené v meste, čo budem robiť, keď už sme takto. Takže čo sa týka 

energií, je úplne zbytočné o tom hovoriť, tie materiály sme od vás chceli v jeseni minulého 

roku. Do dnešného dňa sme ich nedostali. Teraz prvýkrát počujeme, aké budú nárasty cien. Ja 

osobne som teda nevidel materiál, ktorý hovorí o tom, aké úspory budú dosiahnuté pri 

rekonštrukcii napr. toho osvetlenia. Takže vy chcete odo mňa nejaké návrhy riešenia, niečoho, 

čo som počul pred dvomi týždňami, a keď som sa pýtal na to, že teda aký je ten projekt, koľko 

to prinesie úspor, ako sa to splatí, ako je to finančne náročné, tak sme odpovede nedostali. Takže 

dajte materiály, zamyslíme sa určite nad tým a dáme návrhy riešenia. Ale to nie je podstatné 

pre túto chvíľu. Ja hovorím, že pre mňa je podstatné to, aby sme ukázali firme, ktorá je najväčšia 

a ktorá bude zamestnávať dvojnásobok ľudí zo všetkých fabrík, ktoré sú v priemyselnom parku 

dnes, že sme vďační, že sem príde a my im tie peniaze vrátime naspäť. To je hlavný dôvod 

toho, čo ja navrhujem. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  My sme materiál riešili, preto ho máme 

pripravený, lebo sme chceli garantovanú energetickú službu, ktorá je však výrazne drahšia, ako 

keď si to zafinancujeme sami, takže preto ideme týmto riešením. A teda riešenie od vás nemám. 

Pokiaľ by ste mali záujem, mohli ste sa pýtať, tak ako sa pýtate na mnoho iných vecí, mohli ste 

bez problémov toto riešiť.  
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Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Pýtali sme sa, pán primátor. Pýtali, ale nedostali sme prepočet 

efektívnej návratnosti tých prostriedkov.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pokiaľ by ste ho žiadali, u pána Šteffeka je 

prepočet, myslím si, že máme na to audit, lebo sme to práve robili pre garantovanú energetickú 

službu. Tie firmy to proste požadujú a ja sa teraz priznám, že neviem, či je to 5,4 roka, alebo 

taká nejaká. V prípade, že by to bolo cez GAS, by to bolo 8 rokov, takže je to výrazný rozdiel. 

A ten materiál je, takže to vieme dodať. Tam si myslím, že nikto vám v ničom nebráni, že by 

sme vám nechceli dať akýkoľvek materiál. Poďme k tomu fondu, lebo tu sa asi neposunieme 

ďalej. Idete si svoje a riešenie nie je. Ten fond, tak ako ste ho vy popísali, je presne to, čo sa 

spraviť nesmie. Resp. každá jedna fabrika sa toho bude báť. Volá sa to dvojitá štátna pomoc, 

neoprávnená pomoc. Vy nemôžete takto podniku pomôcť, keď on získava iné dotácie. On by 

prišiel aj o tú prvú dotáciu. Vy mu nemôžete tieto peniaze takto vrátiť, ako vy ich chcete vrátiť. 

Šak oni by museli vrátiť tam tie ostatné dane. Treba si to len doštudovať. Oni to ani nechcú 

späť. Oni by sa toho báli, lebo oni, my sme sa o tom rozprávali, že my im tam urobíme 

autobusovú zastávku a iné veci. Oni povedali, že oni tieto veci nechcú, pretože boli na to 

upozornení, že by museli tie peniaze, ktoré im vláda SR priznala, tak by mohli o ne prísť. Takže 

oni berú, že tento poplatok tu je, sú radi, že sa využije v prospech pozitívnych vecí a rokujeme 

s firmou, aby sme boli dobrým partnerom a hľadáme im riešenia tak, aby to bolo v poriadku. 

Ale v rámci zákona. Nie mimo zákona, aby sme ohrozili ich investície, resp. ich dotácie. To je 

základ, ktorý si treba veľmi dobre pozrieť a v žiadnom prípade to takto, ako vy poviete, že 

vrátime im naspäť financie, to neexistuje. Pokiaľ to niekto tak spraví, tak veľmi ohrozí danú 

fabriku a myslím si, že to nie je záujem nikoho. Takže treba najprv premyslieť tie kroky, akým 

spôsobom sa to dá, ale aby vy ste prezentovali, že ide niekto niekomu vrátiť financie, veď oni 

by sami boli proti sebe. Takto to nefunguje. Je mi to ľúto. A ešte, že oni by o tých peniazoch 

rozhodovali, ako ste to povedali na začiatku svojej reči, tak to už si myslím, že sme úplne niekde 

inde. Jednoducho, nemôže to takto fungovať. Je zákonný limit, ktorý je daný, na čo sa tieto 

financie môžu použiť. My ho budeme rešpektovať, je to v prospech nie jednej fabriky, ale 

všetkých, ktoré tam sú a bude to verejné osvetlenie, ktoré táto fabrika je environmentálna, oni 

si dávajú extrémne záležať na tom, aby všetky ich procesy, ktoré mali, boli maximálne 

environmentálne zamerané. Tzn. či už je to pri výstavbe, aj samotná prevádzka a následnej aj 

ich produkt je tepelné čerpadlo, je vysoko environmentálne prívetivý. A to je to, čo sme sa tu 

kedysi pred dvomi rokmi rozprávali, keď vy ste hovorili, že nepredávajme pozemky a nájdite 

firmu, ktorá je. My sme tú firmu našli napriek tomu, že mala veľký odpor od určitých ľudí 

a nechceli ju dostať do Senice. Chceli ju dostať na východ, nám sa ju podarilo ju dostať sem do 

Senice. My sa tomu strašne tešíme. Robíme tak, aby povoľovací proces, ako sme urobili, 

mimoriadne zastupiteľstvo, aby nemuseli čakať. My im tie kroky, ktoré sú v súlade so zákonom 

všetky urobíme. Ale tie, ktoré sú v súlade so zákonom, aby sme neohrozili ich investíciu a ich 

dotácie, ktorá majú iné, ktoré sú vo výrazne vyššej sume ako je 600 000 €.  

 

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Chápem. To ak je treba, tak to prečítam ešte raz, čo mám 

napísané. Asi každý rozumie v tomto zastupiteľstve, že mesto nemôže investovať do majetku, 

ktorý mu nepatrí. To je asi prvá vec. Ja som čítal veci, napr. cesta, ktorá je majetkom mesta, 

kanalizácia, ktorá je majetkom mesta, nejaké zastávky, ktoré budú majetkom mesta, ktoré sú aj 

majetkom mesta, aby sme rozumeli tomu, že je samozrejmé, že investujeme do mestského 

majetku. Do žiadneho iného majetku nemôžeme ani investovať. Takže ten investičný fond bude 

slúžiť na toto. Ale bude slúžiť samozrejme na to, že tá cesta, do toho priemyselného parku asi 

je potrebné ju opraviť. Všetci to chápeme v tejto miestnosti. Všetci vieme, že kanalizácia, ktorá 

je dovedená len po úroveň bývalej starej Mliečkarne, treba ju posunúť ďalej, a je v našom 

majetku, tak asi zase ju budeme my spraviť tú kanalizáciu napr. Po úroveň napojenia sa 

Vaillantu. Čiže nehovorím o tom, že my budeme niečo vracať peniaze na účet Vaillantu. 
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Samozrejme nie, je to neoprávnená investičná pomoc, takže neni o čom debatovať. Rozprávam 

o tom, že budeme investovať do majetku, ktorý je priamo v spojení s tým územím, na ktorom 

ten daný investor podniká, na ktorom chce investovať. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Povedali ste to inak, ale nevadí. Kanalizáciu, 

napojenie si Vaillant rieši vo svojom projekte, tak ako cyklotrasu si rieši vo svojom projekte, 

tak ako si riešiť verejné osvetlenie vo svojom projekte. My sa na tieto veci napájame a čo sa 

týka cesty, áno, budeme musieť do nej investovať, to nám je všetkým zrejmé a musíme nájsť 

spôsob, ktorý je najlepší. Len tu sa bavíme o tom, ktorým spôsobom sa to vôbec dá urobiť a sú 

mestá, ktoré mali obdobný problém a riešili ho. Niektorým sa to podarilo lepšie, niektorým 

horšie a riešime, že prečo to niekomu vyšlo a niekomu nevyšlo. Že kde bol ten rozdiel, aby sme 

neurobili niečo, že investujeme finančné prostriedky, za tri roky budeme v obdobnom stave. 

Takže my si uvedomujeme, že tá cesta nie je ideálna napriek tomu, že máme na ňu ešte 

dlhodobý úver a budeme ho splácať, ale jednoducho musíme ju riešiť. Ale to ostatné všetko, čo 

ste povedali, že im vrátime. Ja som si to vyslovene poznamenal, že im vrátime peniaze naspäť, 

to si môžete potom aj pozrieť, tak jednoducho, to sú neprípustné veci, ktoré možno aj teraz 

týmto ešte sa nám to trošku sťaží, ale my neplánujeme nikomu vracať peniaze naspäť, aby sme 

ohrozili jeho investíciu, a za druhé, aby sme ju použili v rozpore so zákonom. Takže určite ju 

použijeme tak, aby to bolo v súlade so zákonom a môžeme hľadať.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Netreba sa hrať so slovíčkami. Ja myslím, že všetkým je jasné, 

o čo ide. Peniaze, ktoré nám sem niekto prinesie, veľký investor, tak jednoducho nie vrátiť mu 

ich naspäť, ale investovať tie peniaze do mestského majetku, ktorý priamo súvisí s tým miestom 

nejakého podnikania, kde je ten investor, čo je asi prirodzené. Veď ten poplatok za rozvoj sme 

im my vyrúbili, my poslanci sme povedali, že nám uhradia 600 000 €.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  My väčšinou tie investície tam nechávame. 

Čo sa týka, zoberte si pri III. ZŠ sa tiež bude robiť cez prázdniny zvýšený prechod pre chodcov, 

aby bol bezpečný a je to z poplatku, ktorý sme vybrali z tých bytoviek, ktoré tam sú. Tzn. my 

ich niekde v blízkosti investujeme, niekedy viac bližšie, niekedy ďalej, ale nesúvisí to s danou 

investíciou, že to slúži. My to robíme hlavne kvôli tomu, že tam máme školu a aby sa nám deti 

dostávali do školy, nie to, aby sa ľudia dostávali bezpečne do jednej z bytoviek. Takže hľadáme 

ten spôsob, komunikujeme s investorom, aby bol spokojný, aby sa mu v meste Senica páčilo 

a aby tú svoju investíciu dotiahol a poprípade do budúcna mohol aj rozšíriť. Takže určite toto 

je pre nás základ, aby investor bol spokojný, ale v rámci zákonných možností.  

Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Tak isto ako pri III. základke, tak isto to riešime aj s ohľadom 

mále, tak isto ten poplatok za rozvoj ostáva tam. Bude sa robiť prechod pre chodcov, bude sa 

opravovať chodník, ktorý je tam a rokuje sa s každým investorom, ktorý tento poplatok platí 

a tak isto sa rokuje aj s Vaillantom. Takže nechápem tú argumentáciu. Rozumiem vám z časti, 

len jeden dovetok ešte, čo ste hovoril predtým, čo sme mali len 200-tisíc na osvetlenie 

v rozpočte. Lebo v novembri a októbri minulý rok naozaj nikto netušil, že tie ceny budú 10-

násobné. Nič tomu nenasvedčovalo. Takže preto sme si mysleli, že pôjdeme týmto smerom, len 

doba sa zmenila, časy sa zmenili a musíme reagovať a myslím, že nemáme čas na to teraz ísť 

po krokoch, ale musíme to spraviť celé. To je môj názor, myslím osvetlenie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ja by som len, pán poslanec Kalman, aby 

sme mali poznačený správne ten návrh na tú zmenu. Ako má znieť? Lebo to bude zmena, 

o ktorej budeme prvej hlasovať.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Nech sa páči, môžete ju odpísať z toho materiálu. Na položke 

za rozvoj mínus 600 000 € a všetky peniaze, ktoré tam vzniknú budú prebytok rozpočtu.  

PhDr. Miriam Madunická, PhD, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som v podstate už 

dostala tie odpovede, keď som sa hlásila. Som chcela vedieť tú filozofiu, alebo tie možnosti 

použitia týchto peňazí z fondu rozvoja, pretože ja si myslím, tým, že to je dobre, že je tu 

investor, bude tu zamestnanosť, ale veľa obyvateľov alebo častí bude tým svojím spôsobom 
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trošku aj trpieť, tak si myslím, že tým, že tento poplatok nepôjde len v tej časti, alebo že by, tá 

filozofia by nemala byť podľa mňa taká, že teda len v rámci toho podniku alebo len pre tých 

zamestnancov, ale v rámci toho poplatku by mali mať z toho určité výhody všetci obyvatelia 

mesta. A tým osvetlením v podstate budú. Ja neviem, to je môj názor. Ja som len to chcela 

vedieť, že akým spôsobom, že teda, aká filozofia je toho použitia a už som dostala odpoveď, že 

naozaj by to tak nemalo byť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Faktická, pán Kalman. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec:  Tá filozofia samozrejme musí byť taká, že tie peniaze dostane 

naspäť ten investor vo forme, že to investujeme do mestského majetku. V tomto meste sa 

snažíme 20 rokov dostať veľkého investora, ktorý zabezpečí to, že toto mesto sa bude rozrastať. 

Každý ten investor na dani z nehnuteľnosti a rôznych iných poplatkoch, ktoré samospráva 

vyberá, bude dostávať tie peniaze späť. Nezanedbateľnou časťou je to, že tu bude robiť tisíc 

ľudí, ktorí časom si budú meniť bydlisko a na nich musíme zase vytvoriť nejaké mechanizmy, 

aby tí ľudia mohli prísť do Senice bývať. Tým sa zvýši počet obyvateľov, znovu sa dostaneme 

na 20 000 ľudí, znovu budeme dostávať viac peňazí na podielových daniach do rozpočtu. 

Jednoducho, to sú spojené nádoby. Keď tu nebude ten investor, tak toto mesto nepôjde dopredu. 

Keď tu bude ten investor a bude ich tu viac, a to je výroba, ktorá nie je ekologicky náročná. Je 

to naozaj to najlepšie, čo sa dnes vo svete robí vzhľadom na plynovú krízu a všetky ostatné 

veci, ktoré asi chápeme, čo sme tu, tak ako ja neviem, čo lepšie by sme tu mali chcieť. A preto 

hovorím, že musíme mu dať do posledného centa tie peniaze naspäť. V akej forme, to tu 

vymyslíme. A to, že dostanú potom peniaze ľudia naspäť, jasné, že dostanú, mnohonásobne 

viac ich dostanú. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pán poslanec, ja fakt nechcem ísť do 

detailov, lebo budem musieť hovoriť konkrétne mená, kto bojoval proti tomu, aby takýto závod 

bol v Senici a nebude sa nám to všetkým páčiť. Alebo mnohým sa to nebude páčiť. Ale poďme 

na to inak. Ja teda vo vašej forme som to pochopil ako pochvalu na nás, že sme zabezpečili 

takúto firmu, veľmi pekne ďakujem, pretože hľadali sme firmu, ktorá bude environmentálne 

zodpovedná a má aj environmentálne zodpovedný výrobok, bude nám platiť dane 

z nehnuteľností, ale naozaj forma, že im to ideme vrátiť. Riešili sme to viackrát, ja mám 

stanovisko aj z ich advokátskej kancelárie, kde oni to proste nepožadujú, nechcú a oni sa tomu 

vyslovene budú brániť a myslím si, že po tomto zastupiteľstve ešte viac budú nás žiadať, aby 

sme nerobili nič okolo nich, aby sme neohrozili ich investíciu. Normálne už to čakám, že ešte 

aj toto od nich príde. Ale nevadí.  

Ing. arch. Martin Čonka, poslanec:  Ja iba by som nadviazal na kolegyňu Madunickú s tým, 

že samozrejme, že všetci sme radi, všetci sa tešíme z tejto investície, ale samozrejme, neni iba 

o plusoch. Musíme si všetci poctivo priznať, že sú tu aj mínusy, že je tu obrovský záber ornej 

pôdy, že tu bude obrovská automobilová záťaž, aj čo sa týka nákladnej dopravy, aj čo sa týka 

zamestnancov, aj čo sa týka, nevyužívajú železnicu, nevyužívajú Braunfield senický, tzn. určite 

tí obyvatelia si zaslúžia, aj obyvatelia si zaslúžia nejakú pridanú hodnotu.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tak aby som to odľahčil, tak poviem, že boli 

veľké investície, ktoré nás ovplyvnili aj v Trnave a tie kamióny a všetka doprava ide cez nás 

a nemáme z toho nič. Takže buďme radi za takúto investíciu a myslím si, že bude vhodné, 

vidím, že sa nikto nehlási, ukončiť diskusiu. A teda poďme na hlasovanie. Posledný návrh pána 

poslanca bol, že odporúča, aby tento materiál bol schválený s pripomienkou. Položka 13 305 

za rozvoj mínus 600 000 €, položka 717 001. Pán poslanec?  

Mgr. Peter Hutta, poslanec:  Len jednu otázočku, tam si pán primátor hovoril o tom, že 

Finančná komisia odporúčala túto zmenu, ktorá je tam navrhnutá. Jednomyseľne. Čiže určite 

by na to, tá Finančná komisia, jej odporúčanie mať nejakú váhu. V tomto prípade asi nemá.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  MsR zase po Finančnej komisii dala 

odporúčania tento materiál schváliť. Ja žiadam zastupiteľstvo, aby tento materiál schválilo tak, 
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ako bol pôvodne predložený, pretože si myslím, že v rámci prevádzkových nákladov je to 

najlepšie riešenie, ktoré momentálne môžeme urobiť, aby sme mohli budúci rok svietiť. Takže 

ešte faktická, pani poslankyňa Mičová.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa:  Ja by som len reagovala na pána Huttu. Ja som vo Finančnej 

komisii, kde som bola za tento návrh pána Kalmana, avšak na MsR nám to bolo lepšie, 

detailnejšie vysvetlené a tak som tam hlasovala za pôvodný návrh.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Nikto iný sa do diskusie nehlási. 

Ukončujeme diskusiu, nech môžem prečítať návrh.  

Návrh je: odporúča sa schváliť zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 s pripomienkou a) na 

položke 13 305 za rozvoj mínus 600 000 €, na položke 717 001 realizácia verejného osvetlenia 

mínus 200 000 €, na položke 717 002 rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia mínus 

792 000 €. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh NEBOL SCHVÁLENÝ. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Prechádzame na pôvodný návrh. Návrh, ako 

ste dostali v písomnej podobe znie.  

MsZ v Senici schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2022. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ. 

Uznesenie č. 705: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:17      proti:0        zdržal sa:2                 počet poslancov:25 

 

Bod č. 9 – Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2021 

 
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia:  Na základe vydaného príkazu primátora 

bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov mesta Senica k 31.12.2021. Celú túto činnosť 

riadila Ústredná inventarizačná komisia, ktorá inventúrne súpisy odsúhlasila s účtovnou 

evidenciou, pričom neboli zistené žiadne rozdiely. Z jednotlivých čiastkových výsledkov 

možno stojí za zmienku spomenúť, že medziročne hodnota neobežného majetku mesta vzrástla 

o 1,3 milióna eur na hodnotu 79,3 milióna eur. Hodnota na finančných účtoch na konci roka 

bola 3,1 milióna eur, pohľadávky mesta boli vo výške 1 091 000 €, dlhodobé záväzky sa nám 

podarilo medziročne znížiť o takmer 450 000 € na hodnotu 6,54 milióna a krátkodobé záväzky 

boli vo výške 2 094 000 €.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem vedúcemu finančného oddelenia. 

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

MsZ v Senici schvaľuje inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Inventarizácia BOLA SCHVÁLENÁ. 

Uznesenie č. 706: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 10. – Schvaľovanie žiadosti o dotácie z fondu Pro Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Materiál prechádzal cez komisie, či už je to 

Komisia športu, taktiež Komisia pre ochranu verejného majetku a životného prostredia, 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti. Tieto komisie 
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prerozdelili finančné prostriedky do veľkých projektov s tým, že k malým projektom niektoré 

už zasadali, niektoré ešte zasadať budú. Vidíte návrh komisií a následne vidíte aj návrh z MsR. 

Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie.   

MsZ v Senici schvaľuje žiadosti o dotácie z fondu Pro Senica, Plavecký klub Aqua Senica, 

Slovenský pohár v diaľkovom plávaní, Kunovská priehrada – 2 000 €, Dobrovoľný hasičský 

zbor Senica – 0. FK Senica – futbalový rok 2020 – 80 000 €, Ján Hromek – Kniha Sotina – 

1 000 €, Občianske združenie pivárov Štramák – 5 000 €, Tenisový klub Senica – 6 000 € 

a Senický hokej – 20 000 €. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Žiadosti BOLI SCHVÁLENÉ. 

Uznesenie č. 707: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica 

 
 

 

P. č. 

 

 

Organizácia a názov projektu 

 

 

Žiadaná 

suma 

 

 

Uznesenie 

MsZ  
 

1. 
Plavecký klub Aqua Senica - Slovenský 

pohár v DP - Kunovská priehrada 

 

5.000 € 
 

2.000 € 

 

2. 
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - 

Záchrana na vodnej hladine 

 

6.500 € 
 

0 € 

 

3. 
FK Senica, a.s. - Futbalový rok 2022 

v meste Senica 

 

185.000 € 
 

80.000 € 

 

4. 
Ján Hromek, živnostník - Kniha 

SOTINA 

 

5.000 € 
 

1.000 € 

 

5. 
OZ pivárov Štramák - ŠTRAMÁK Fest 

2022 

 

8.000 € 
 

5.000 € 

 

6. 
Tenisový klub Senica - Podpora 

rekreačného a závodného tenisu 

 

10.000 € 
 

6.000 € 

 

7. 
Senický hokej, s.r.o. - Návrat značky 

HC DUKLA Senica na hokejovú mapu 

 

30.000 € 
 

20.000 € 

 
 

SPOLU 

 

249.500 € 
 

114.000 € 
 
H l a s o v a n i e „en bloc“: prítomných:20       za:19         proti:1    zdržal sa:0      počet poslancov:25 

 

Bod. č. 11 – Návrh zmluvy o pôsobnosti MsP Senica v obci Šajdíkove 

Humence 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Je tu aj náčelník MsP, aby MsP mohla 

zasahovať tam, kde je majetok mesta, tzn. letisko Senica, ktoré je v časti katastra Šajdíkove 

Humence. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem. MsR odporučila návrh predložiť na 

schválenie s pripomienkou nahradenia textu v článku 7, ods. 3. „zverejnenie na webovom sídle, 

zverejnenie v centrálnom registri zmlúv“, pripomienka bola zapracovaná. Keďže neevidujem 

záujem o diskusiu, predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje zmluvu o pôsobnosti MsP Senica v obci Šajdíkove Humence. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Zmluva BOLA SCHVÁLENÁ.  
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Uznesenie č. 708: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zmluvu o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Šajdíkove Humence 
H l a s o v a n i e : prítomných:17   za:16    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25 

 

Bod č. 12 – Návrh VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania 

finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Návrh VZN č. 74/2022 bol zverejnený na 

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

stanovenej lehote. K návrhu bola vznesená pripomienka na Finančnej komisii, ktorá nebola 

akceptovaná. Ďalej prerokovala Komisia pre sociálnu, zdravotnú, bytovú oblasť, koordináciu 

prevodu a prideľovania nájomných bytov bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie. 

Finančná komisia, tak ako som povedal, s pripomienkou výšky poskytovaného príspevku 

a MsR odporúča predložiť na schválenie bez akceptovania pripomienky z Finančnej komisie. 

Ide o nové VZN, kde budeme môcť poskytnúť finančné prostriedky práve na dopravu do 

centra pre deti a rodiny. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 

na dopravu do Centra pre deti a rodiny. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie:  VZN BOLO SCHVÁLENÉ.  

Uznesenie č. 709: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č.74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 

na dopravu do centra pre deti a rodiny 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 13.1 – Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej 

zmene v štruktúre MsÚ- Múzeum Senica a Turisticko-informačná 

kancelária Infosen 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako sme dlhodobo avizovali a máme 

k tomu pripravený aj rozpočet, kde je samostatne evidované múzeum, je záujem, aby múzeum 

prešlo organizačne pod MSKS a taktiež Turisticko informačná kancelária Infosen by 

zastrešovalo MSKS s tým, že zatiaľ tam ostáva aj z Rekreačných služieb, ale je záujem, aby 

celú túto agendu, keďže ide najmä o aktivity, ktoré súvisia s MSKS, aby si ich zastrešovalo 

práve MSKS, aby aj tá organizácia s jednotlivými ďalšími organizáciami, ktoré robia podujatia, 

aby sa nám neprekrývali, boli zastrešené práve cez MSKS, ktoré nám zastrešuje podujatia 

v meste. Je záujem o diskusiu k tomuto bodu? MsR prerokovala bez pripomienok a odporúča 

zobrať na vedomie.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa:  Ja by som sa chcela opýtať len na jednu vec, čo sa 

týka personálneho obsadenia toho múzea, ktoré doteraz fungovalo s tým, že tam je jeden človek 

plus, plus jeden človek cez Sociálny podnik, či sa to bude dať zachovať aj naďalej, pretože 

momentálne dostal výpoveď cez Sociálny podnik, Tomáš.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tam sú nejaké administratívne veci asi čo 

sa týchto vecí týka. SP tam vykonáva práve zdravotne znevýhodneného zamestnal človeka, 
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ktorý mal obľubu práve v histórii a vykonáva práce v podstate vyhľadávania v archívoch 

a našiel veľmi zaujímavé už teraz materiály práve pre múzeum. Pani riaditeľka je momentálne 

na dovolenke. Myslím si, že v rámci týchto vecí to budeme vedieť, len tam musí byť zmena 

u zamestnávateľov, takže tam to budeme musieť nejak doladiť. Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene 

v štruktúre MsÚ - prevod Múzea Senica, Turisticko informačná kancelária Infosen na MKS 

Senica a ostatné organizačné zmeny na MsÚ s účinnosťou od 01.04.2022. Prosím o hlasovanie.   

Hlasovanie: Informácia BOLA VZATÁ na vedomie.  

Uznesenie č. 710: 

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 MsÚ – prevod Múzea 

Senica a Turisticko - informačnej kancelárie Infosen na Mestské kultúrne stredisko Senica 

a ostatné organizačné zmeny na MsÚ s účinnosťou od 01.04.2022 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0         zdržal sa:0        počet poslancov:25 

 

Bod č. 13.2 – Zmena zriaďovacej listiny a Štatútu MSKS Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Komisia pre kultúru, vzdelávania, zbor pre 

občianske záležitosti odporučila schváliť bez pripomienok a MsR taktiež. Má niekto záujem 

o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.   

MsZ v Senici schvaľuje zmenu Zriaďovacej listiny MSKS Senica, prevod Múzea Senica, 

Turistickej informačnej kancelárie Infosen na MKS Senica. Hlasujeme iba za bod a). Poprosím 

o hlasovanie.   

Hlasovanie: Zmena BOLA SCHVÁLENÁ. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Bod b). Návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje zmenu Štatútu MSKS Senica prevod Múzea Senica a Turistickej 

informačnej kancelárie Senica na MSKS Senica. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Zmena BOLA SCHVÁLENÁ.  

Uznesenie č. 711: 

MsZ v Senici 

a/ s ch v a ľ u j e 

Zmenu Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska Senica - prevod Múzea Senica a 

Turisticko – informačnej kancelárie Infosen na Mestské kultúrne stredisko Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0       zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 

b/ s ch v a ľ u j e 

Zmenu Štatútu Mestského kultúrneho strediska Senica - prevod Múzea Senica a Turisticko – 

informačnej kancelárie Infosen na Mestské kultúrne stredisko Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 13.3– Návrh na zverenie majetku do správy MSKS 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Je to zverenie majetku budovy, prípojky 

plynu a hnuteľný majetok. Neprevádzajú sa pozemky, ktoré ostávajú zatiaľ v správe mesta 

Senica, pretože práve naňho čakáme, dúfam, že tento rok začneme čerpať finančné prostriedky 

na obnovu parku Sokolovňa, resp. Múzeum Senica. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto 

bodu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.  
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MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku – budova so súp. č. 724 Dom „Sokolovňa“, postavená 

na pozemku CKN parc. č. 94 v k. ú. Senica v hodnote 1 119 166,37 €, prípojka plynu a prípojka 

vody v budove v hodnote 519 028 € a hnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu 

v hodnote 239 658,37 € do správy subjektu MSKS, Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 

Senica. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ. 

Uznesenie č. 712: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 

1. zverenie majetku: 

a) budova so súp. číslom 724 – Dom „Sokolovňa“, postavená na pozemku CKN parc.č. 

94 v kat. území Senica v hodnote 1 119 166,37 € 

b) prípojka plynu a prípojka vody k budove v hodnote 519,28 € 

c) hnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu v hodnote 239 658,37 € 

do správy subjektu: Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0         zdržal sa:0        počet poslancov:25 

 

Bod č. 14 – Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku 

mesta Senica za rok 2021  

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  MsR odporúča zobrať na vedomie bez 

pripomienok. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok 

odporúča zobrať na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2021. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: ZOBRALI sme na vedomie.  

Uznesenie č. 713: 

MsZ v Senici 

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

Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18             proti:0       zdržal sa:0           počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.1 – Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na 

pozemkoch reg. C, parc. č. 2866/72, 2866/73, 2866/74 v k. ú. Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Sú to pozemky, ktoré sa nachádzajú pod 

bytovým domom na Hviezdoslavovej ulici, kde majú záujem vlastníci jednotlivých bytov si 

kúpiť podľa podielov pozemok pod svojím bytovým domom, kde mesto Senica ešte dlhodobo 

má podiely na pozemkoch. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch reg. C, parc. podľa 

predloženého návrhu a schvaľuje prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti 

v zmysle zákona č. 138/1991 zbierky v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ. 

Uznesenie č. 714: 

MsZ v Senici 
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a/ s ch v a ľ u j e 

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch C KN   

parc. č. 2866/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 224 m2 

parc. č. 2866/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 225 m2 

parc. č. 2866/74, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 225 m2 

v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 470 na ulici  

Hviezdoslavova v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve za cenu:  

30 €/m2  
 

b/ s ch v a ľ u j e 

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

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

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

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný 
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17      proti:0             zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.2 – Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na 

pozemku reg. C, parc. 3565/80 v k. ú. Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Opäť sa nachádzame pod bytovým domom, 

kde vlastníci jednotlivých bytov majú záujem si kúpiť pod svojou bytovkou podiel na pozemku 

na ulici Gen. L. Svobodu. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Komisia pre správu 

mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok odporúča odpredať spoluvlastnícke 

podiely na pozemku. MsR bez pripomienok odporúča odpredať spoluvlastnícke podiely na 

pozemku. Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku reg. C, parc. č. 

3565/80 v k. ú. Senica podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod spoluvlastníckych 

podielov na nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý 

je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.  

Uznesenie č. 715: 

MsZ v Senici 

a/ s ch v a ľ u j e  

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 3565/80, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 550 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov 

v bytovom dome so súp. číslom 1358 na ulici Gen. L. Svobodu v Senici podľa výšky ich 

podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve 

za cenu:  

30 €/m2  

 

b/ s ch v a ľ u j e 

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

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

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

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný 
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25 
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Bod č. 15.3 – Návrh na odkúpenie pozemkov v k. ú. Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Máme záujem po trochách stále odkupovať 

pozemky, resp. po podieloch, ktoré sa nám darí získať pod komunikáciami. Tu je komunikácia 

na Sládkovičovej ulici a následne časť pod komunikáciou na Dlhej ulici. MsR bez pripomienok 

odporúča odkúpenie pozemkov a Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb 

bez pripomienok odporúča odkúpenie pozemkov. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

 

MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie pozemkov podľa reg. E, parc. č. 1627/3, 1627/17 a na LV 

7610 v k. ú. Senica podľa predloženého návrhu a taktiež reg. E, parc. č. 1646/3 v k. ú. Senica 

podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ. 

Uznesenie č. 716: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 

1) odkúpenie pozemkov EKN parc.č. 1627/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo   

výmere 253 m2 a parc.č. 1627/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie  vo výmere 2122 

m2, evidovaných na LV č. 7610 v kat. území Senica od vlastníka za cenu: 18 €/m2 

2) odkúpenie pozemku EKN parc.č. 1646/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 491 m2, 

evidovaného na LV č. 4471 v kat. území Senica od vlastníkov za cenu:  18 €/m2 
H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 
 

Bod č. 15.4 – Návrh na odkúpenie pozemkov v k. ú. Kunov 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Tak ako predchádzajúce zastupiteľstvá 

predkladáme návrhy jednotlivých parciel na odkúpenie v k. ú. Kunov pod športovým 

futbalovým ihriskom. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie pozemku reg. E v k. ú. Kunov podľa predloženého návrhu 

a taktiež aj ďalších pozemkov podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh PREŠIEL. 

Uznesenie č. 717: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku EKN  v kat. území Kunov: 

parc.č. 1451/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 3552 m2, evidovaného na LV č. 929 

od vlastníkov za cenu:                                         

 -  20 €/m2 za  zastavané časti pozemku v celkovej výmere 390 m2, ktorým zodpovedá    

     evidenčná parcela č. 354/1 vo výmere 161 m2  pod prevádzkovou budovou so súp. číslom  

     150 a evidenčná parcela č. 357/2 vo výmere 229 m2 pod spevnenými plochami pred    

     budovou;  

  -  10 €/m2  za  zvyšnú časť pozemku v celkovej  výmere 3162 m2 

 

odkúpenie pozemkov EKN  v kat. území Kunov: 

parc.č. 1455/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1271 m2, evidovaného na LV č. 886  

parc.č. 1456/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 999 m2, evidovaného na LV č. 1541  

od vlastníkov za cenu:   
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10 €/m2 
H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0        zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.5 – Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Senica a Kunov 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Jedná sa o terasy, ktoré sa nachádzajú 

v meste a majú záujem o prenájom letných terás. Robíme to takto všeobecne, aby keď sa ešte 

niekto teraz spamätá, aby ich mal možnosť ešte si zriadiť letnú terasu. Komisia pre správu 

mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok odporučila nájom pozemkov. Komisia 

pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu bez pripomienok odporúča nájom pozemkov a MsR 

bez pripomienok odporúča nájom pozemkov. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje nájom pozemkov, resp. časti pozemkov v k. ú. Senica a Kunov vo 

vlastníctve mesta Senica pri prevádzkach, občerstveniach prevádzkovateľom prevádzok za 

účelom zriadenia prevádzkovania letných terás za podmienok nájmu, ktoré sú uvedené 

v materiály a schvaľuje nájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 

MsZ rozhoduje v 3/5 väčšine podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI. 

Uznesenie č. 718: 

MsZ v Senici 

a/ s ch v a ľ u j e 

1. nájom pozemkov, resp. častí pozemkov v kat. území Senica a Kunov vo vlastníctve mesta 

Senica pri prevádzkach občerstvenia prevádzkovateľom prevádzok za účelom zriadenia 

a prevádzkovania  letných  terás. 

 

2.Podmienky nájmu: 

a) zmluvy o nájme budú  uzatvorené po podaní žiadosti záujemcu  na dobu  určitú  v období  

od  01.05.2022 do 31.10.2022  

b) nájomné  za sezónne užívanie  pozemkov v období od 01.06. do 15.09.  je 0,20 € /m2/deň 

a nájomné za mimosezónne užívanie pozemkov v období  od 01.05. do 31.05. a  od 

15.09. 

do 31.10.  je  0,05  € /m2/deň, 

c) za zriadenie letnej terasy sa pokladá umiestnenie stolov a stoličiek vrátane ochrany proti 

slnku (slnečníky),  

d) uzatvoreniu nájomnej zmluvy na  zriadenie  terasy  zasahujúcej  do chodníkov bude 

predchádzať vydanie povolenia  na špeciálne užívanie  pozemných komunikácií, 

e) uzatvoreniu nájomnej zmluvy bude predchádzať súhlas povereného zamestnanca 

referátu investičnej výstavby a územného plánovania, ktorý posúdi možnosť 

a vhodnosť zriadenia letnej terasy podľa jednotlivých žiadostí a návrh letnej terasy 

z hľadiska estetických kritérií. 

  

b/ s ch v a ľ u j e  

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

predpisov  

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

rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Letné terasy pri prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných 

služieb, sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na 

plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos. 
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H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18         proti:0      zdržal sa:0                počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.6 – Návrh na nájom pozemkov reg. C, parc. č. 3565/508, 

3565/510 v k. ú. Senica 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Nachádzame sa na sídlisku L. Novomeského, 

resp. bývalá Sida, tak ako vidíte, kde je záujem, ako máte v materiály, od spoločnosti 

vybudovať garážový dom a zároveň aj bytovku. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie 

a dopravu, Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb, MsR bez pripomienok 

odporúčajú nájom pozemkov. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje nájom pozemkov v k. ú. Senica parc. č. 3565/508, 3565/510 podľa 

predloženého návrhu a schvaľuje nájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.  

Uznesenie č. 719: 

MsZ v Senici 

a/ s ch v a ľ u j e 

nájom pozemkov v kat. území Senica parc.č. 3565/508, druh pozemku zast. plocha a nádvorie 

vo výmere 348 m2  a parc.č. 3565/510, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere  

950 m2, spolu vo výmere 1298 m2 spoločnosti: STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o., Nám. Mieru 

20, 908 51 Holíč, IČO: 36 234 311 za účelom vybudovania parkovacích plôch a príjazdovej 

komunikácie k plánovanej stavbe garážového domu a bytového domu Pegas v zmysle 

projektovej dokumentácie  na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 

3€/m2/ročne s uplatnením inflačnej doložky (v zmysle údajov štatistického úradu) 

 

b/ s ch v a ľ u j e  

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

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

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 

Pouličné parkovanie spôsobuje problémy statickej i  dynamickej dopravy v meste, pretože 

s pribúdajúcim počtom vozidiel nie je možné vytvoriť zodpovedajúci počet parkovacích miest. 

Riešením problémov parkovacej politiky v meste je realizácia parkovacieho alebo garážového 

domu, ktorého výstavba  je odôvodnená práve na sídlisku Sotina. 
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0         zdržal sa:0        počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.7 – Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy 

o zriadení vecného bremena na pozemkoch podľa predloženého 

návrhu a taktiež zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti 

pozemkov reg. C, parc. 1942/1 a reg. E, parc. 360/1 v k. ú. Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Sme pri pozemkoch, ktoré potrebuje 

distribúcia elektrickej energie. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto 

záujem. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, Komisia pre správu mestského 

majetku, obchodu a služieb, MsR bez pripomienok odporúčajú schváliť uzatvorenie zmlúv. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in 
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persona podľa predloženého návrhu a taktiež uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, 

predmetom ktorej bude odpredaj časti pozemkov podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.  

Uznesenie č. 720: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 

1. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na 

pozemkoch CKN p.č. 1853/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2480 m2, p.č. 

1942/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 7827 m2, p.č. 2296/2, druh pozemku 

zast. plocha a nádvorie vo výmere 2435 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 312, druh pozemku 

ostatná plocha vo výmere 5570 m2, p.č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16840 

m2 a p.č. 567/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1271 m2 v kat. území Senica 

v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  

IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť: 

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

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

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom 

v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 583  m. 

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor v porealizačnom geometrickom 

pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. predloží mestu Senica po ukončení 

a skolaudovaní stavby. 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý 

aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného  geometrickým plánom. 

 

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odpredaj častí   spolu 

výmere cca 32 m2 pozemku CKN parc. č.1942/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie  

vo výmere 7827 m2  a pozemku EKN parc. č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 

16840 m2 v  kat. území Senica  v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné 

povolenie spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 za cenu určenú znaleckým posudkom. Presnú výmeru určí porealizačný 

geometrický plán, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.  spolu so znaleckým 

posudkom predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby distribučnej trafostanice. 

Podmienkou dohodnutou v budúcej kúpnej zmluve bude vytýčenie  plánovanej stavby 

trafostanice v teréne za účasti poverených zamestnancov mesta Senica z dôvodu potreby 

kontroly zachovania priestorových podmienok pre prípadnú budúcu výstavbu aj inej 

infraštruktúry v danej lokalite. 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18         proti:0        zdržal sa:0              počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.8 – Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a zmluvy o budúcej zmluve odpredaji 

časti pozemkov 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Teraz sa nachádzame pri plavárni, kde má 

distribúcia záujem si zriadiť novú rozvodnú stanicu a tým pádom jemný posun, pretože 

momentálne sa nachádzajú v budove plavárne. Je záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem záujem. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, Komisia pre správu 

mestského majetku, obchodu a služieb, MsR bez pripomienok odporúčajú schváliť uzatvorenie 
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zmlúv. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje uzatvorenie zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena im 

personam podľa predloženého návrhu a taktiež uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.  

Uznesenie č. 721: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 

1. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na 

pozemkoch CKN p.č. 3052/13, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 549 m2,  

p.č.3052/15, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 110 m2, p.č. 3052/17, druh 

pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 396 m2, p.č. 3053, druh pozemku zast. plocha 

a nádvorie vo výmere 1231 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 161/3, druh pozemku zast. plocha 

a nádvorie vo výmere 742 m2, p.č. 214, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 241 m2, a p.č. 

215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica v prospech: 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude 

spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť: 

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

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

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom 

v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 103 m. 

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor  v porealizačnom geometrickom 

pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby. 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý 

aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom. 

 

2.  uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odpredaj časti vo 

výmere cca 48 m2 pozemku CKN parc.č. 3052/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo 

výmere 396 m2 v kat. území Senica v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné 

povolenie spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 za cenu určenú znaleckým posudkom. Presnú výmeru určí porealizačný 

geometrický plán, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. spolu so znaleckým 

posudkom predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby distribučnej trafostanice 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18         proti:0         zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.9 – Návrh na zverenie majetku do správy MSKS 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Jedná sa o zverenie modernizácie amfiteátra 

Senica, etapa 1 v celkovej hodnote 88 179,81 € a pozemku do správy MSKS. Má niekto záujem 

o diskusiu k tomuto bodu? Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb, MsR 

bez pripomienok odporúčajú schváliť zverenie majetku do správy. Neevidujem takýto záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku, modernizácia amfiteátra Senica, prvá etapa, aj 

pozemok, parc. č. 3577/6 do správy MSKS podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.  

Uznesenie č. 722: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 
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zverenie majetku: 

1. „ Modernizácia amfiteátra Senica – I. etapa“ v celkovej hodnote 88 179,81 € 

2. pozemok CKN parc. č. 3577/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

124 m2  v kat. území Senica v celkovej hodnote 1 270 € 

 do správy subjektu: Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica 
H l a s o v a n i e : prítomných:19    za:17     proti:0   zdržal sa:0; 2 nehlasoval       počet poslancov:25 

 

Bod č. 16 – Zmena v Mestskom výbore č. 2 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Ukončil pracovný pomer pán Ferdinand 

Jakubovič za MsP a bol nahradený pani Monikou Ňukovičovou, takže preto takto navrhnutá 

zmena.  Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám 

návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva Ferdinanda Jakuboviča v mestskom výbore 

č. 2.  Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme VZALI na vedomie.  

MsZ volí Moniku Ňukovičovú za členku mestského výboru č. 2. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme VZALI na vedomie.  

Uznesenie č. 723: 

MsZ v Senici 

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

vzdanie sa členstva Ferdinanda Jakuboviča v Mestskom výbore č.2 
H l a s o v a n i e : prítomných:19      za:19        proti:0          zdržal sa:0                 počet poslancov:25

   

b/ v o l í 

Moniku Ňukovičovú za členku Mestského výboru č.2 
V o ľ b a : prítomných:19                      za:19                     proti:0                             počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Prosím predsedu mandátovej komisie 

o potvrdenie voľby člena mestského výboru č. 2.  

Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na 

svojom 23. zasadnutí konanom dňa 21.04.2022 zvolilo počtom hlasom 19 z 19 zúčastnených 

poslancov MsZ Moniku Ňukovičovú za členku mestského výboru č. 2. Gratulujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Ďakujem predsedovi mandátovej komisie 

za potvrdenie voľby. Verím, že bude platným členom mestského výboru.  

 

Bod č. 17.1 – Informácia o plate primátora, plate HK a odmene 

zástupcu primátora na rok 2022 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Informácia sa predkladá v tomto období, 

keďže v mesiaci marec prišla informácia ohľadom počtu obyvateľov, od ktorého závisí plat 

primátora. V tomto prípade prichádza k zníženiu platu primátora z dôvodu zníženia počtu 

obyvateľov. Na počet obyvateľov je naviazaný aj plat HK a taktiež aj mesačná odmena zástupcu 

primátora mesta Senica. Takže táto zmena sa realizuje spätne od 01.01.2022. Má niekto záujem 

o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o plate primátora mesta Senica na rok 2022 

s účinnosťou od 01.01.2022, berie na vedomie informáciu o plate HK mesta Senica na rok 2022 

s účinnosťou od 01.01.2022 a berie na vedomie informáciu o mesačnej odmene zástupcu 

primátora mesta Senica za rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Informáciu sme VZALI na vedomie.  
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Uznesenie č. 724: 

MsZ v Senici 

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

Informáciu o plate primátora mesta Senica na rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022 

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

Informáciu o plate hlavnej kontrolórky mesta Senica na rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022 

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

Informáciu o mesačnej odmene zástupcu primátora mesta Senica na rok 2022 s účinnosťou od 

01.01.2022 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18         proti:0        zdržal sa:0              počet poslancov:25 

Bod č. 17.2 – Návrh na schválenie pravidelnej mesačnej odmeny HK 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  MsR odporúča bez pripomienok. Navrhol 

som predložiť, aby bola pravidelná mesačná odmeny HK vo výške 10 %, to je 238 € 

s účinnosťou od 01.01.2022. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje pravidelnú mesačnú odmenu HK podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.  

Uznesenie č. 725: 

MsZ v Senici 

s ch v a ľ u j e 

Pravidelnú mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 10 % = 238,- Eur s účinnosťou od 

01.01.2022. 

Základný plat hlavnej kontrolórky na rok 2022 je vo výške 2.374,- Eur + 10 % navýšenie 

odmeny vo výške 238,- Eur = 2.612,- Eur 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19         proti:0         zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.1 – Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2022 
 

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

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie správu o činnosti HK za I. štvrťrok 2022. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Správu sme VZALI na vedomie.  

Uznesenie č. 726: 

MsZ v Senici 

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

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2022 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0         zdržal sa:0        počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.2. – Správa HK o výsledku kontroly odmeňovania 

zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb Senica, n. o. v rokoch 

2020 - 2021 
 

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

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie.  
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MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov 

v Zariadení sociálnych služieb Senica, n. o. v rokoch 2020 - 2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Správu sme VZALI na vedomie.  

Uznesenie č. 727: 

MsZ v Senici 

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

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov v Zariadení 

sociálnych služieb Senica, n.o. v rokoch 2020 a 2021 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18         proti:0        zdržal sa:0              počet poslancov:25 

Bod č. 18.3 – Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania 

a uplatňovania zákona č. 211/2000 zbierky o slobodnom prístupe 

k informáciám v MSKS 
 

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

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie.  

MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania 

zákona č. 211/2000 zbierky o slobodnom prístupe k informáciám v MSKS. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Správu sme VZALI na vedomie.  

Uznesenie č. 728: 

MsZ v Senici 

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

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania z.č. 211/2000 Z.z.  

o slobodnom prístupe k informáciám v MsKS 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.4 – Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole dodržiavania VZN 

mesta Senica č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
 

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

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na 

uznesenie.  

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

nedostatkov zistených pri kontrole dodržiavania VZN mesta Senica č. 6 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Správu sme VZALI na vedomie.  

Uznesenie č. 729: 

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 

zistených pri kontrole dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 6 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17            proti:0          zdržal sa:0         počet poslancov:25 
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Bod č. 19 – Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej 

pohľadávky poskytovateľa NFP 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  V súlade so zmluvou o poskytovaní NFP na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Senici je potrebné určiť 

formu zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytnutia NFP a to vo forme zriadenia 

záložného práva alebo vo forme vlastnej blankozmenky. Predkladáme návrh na zabezpečenie 

prípadnej budúcej pohľadávky vo forme vlastnej blankozmenky. Poskytovateľ NFP nebude 

povinný poskytovať plnenie zmluvy dovtedy, kým prijímateľ, t.j. mesto Senica, nepreukáže 

splnenie všetkých skutočnosti, a to vznikom platného zabezpečenia pohľadávky. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Materiál nám prišiel medzi MsR 

a zastupiteľstvom, takže neprešiel cez komisie, ale záujem o diskusiu neevidujem. Predkladám 

návrh na uznesenie.  

MsZ v Senici schvaľuje v súlade so zmluvou o poskytnutie nenávratných finančných 

prostriedkov podľa predloženého návrhu a poveruje primátora mesta podpísať zmluvu 

o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej 

budúcej pohľadávky poskytovateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných 

prostriedkov. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Materiál sme SCHVÁLILI. 

Uznesenie č. 730: 

MsZ v Senici 

a/ s ch v a ľ u j e  

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-

2019-56/18 zo dňa 21.10.2021, účinnej dňa 21.10.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), 

a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí 

NFP „Všeobecné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, 

zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo 

forme vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení 

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 

00 626 031 (poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, 

Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Zhodnocovanie BRKO v Senici, kód 

projektu v ITMS 2014+: 310010AQR9 

 

b/ p o v e r u j e  

primátora mesta Senica podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú 

blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP 
H l a s o v a n i e : prítomných:17      za:16     proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25 
 

Bod č. 20 - Interpelácie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Interpelácia nám bola dodaná jedna pred 

zastupiteľstvom od pána poslanca Kalmana ešte pred mimoriadnym, resp. predchádzajúcim 

zastupiteľstvom. Na odpovedi sa pracuje a bude zodpovedaná v lehote.  

RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa:  Ja mám otázku od obyvateľov Pároviec, v akom 

stave je ich žiadosť o vybudovanie kanalizácie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Pri rokovaniach s BVS nám dala podmienky, 

že bude musieť sa vybudovať nie tá kanalizácia tak, ako sa plánovala, len napojením, poviem 
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to pred ich budovou v ceste na ich ulici, ale až v priestore ako je Správa a údržba Trnavského 

kraja, čo je výrazne ďalej. Rokovali sme s nimi o tom, že či by túto investíciu vedela BVS si 

zaradiť do investičného plánu, avšak investičný plán budú schvaľovať až na rok 2024 

a medzitým teda hľadá sa spôsob, akým iným spôsobom poriešiť alebo nájsť iné riešenie, ktoré 

by vyhovovalo, pretože riešenie, ktoré tam bolo, bolo riešenie, ktoré by BVS neprevzala 

a muselo by to ostať v správe buď mesta, Mestského podniku služieb alebo nejakej inej 

mestskej organizácie. Takže musíme nájsť spôsob, aby sme dokázali potom následne odovzdať 

tú správu a údržbu, prevádzku BVS, ktorá tam má ďalšie svoje rúry, na ktoré sa to napája.  

Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa:  Ja by som chcela požiadať o zmenu otváracích hodín 

v súvislosti s problémami zákazníkov v pohostinstve Erika. Myslím, že kontaktovali aj vás, pán 

primátor, písomne s touto požiadavkou obyvatelia domu č. 701 na Štefánikovej. Ja som si 

pozerala aj naše VZN a mala by som teda taký návrh, neviem, či by to bolo možné, tak ako 

máme vyčlenený v tomto VZN prevádzkový čas obchodných prevádzok na autobusovej stanici 

v pondelok a piatok od 6 do 20 a v sobotu, nedeľu od 8 do 19, tak aj túto prevádzku dať pod 

ten bod e), aby aspoň v sobotu, nedeľu sa tí ľudia vyspali. Lebo bola aj taká písomná 

požiadavka, že už medzi 5 – 5:30 v sobotu, nedeľu tí ľudia sa tam zgrupujú a dosť hluční 

zákazníci. Takže či by sa aspoň v tomto vedelo pomôcť tým obyvateľom okolitých domov.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  My sme pani, ktorá sa na nás obrátila, tak 

sme jej aj odpísali, že pripravujeme zmenu VZN. Ono sa to nedá urobiť systémom, že jednu 

prevádzku zoberiete, nemôže to byť takto, musí to byť všeobecné. A predpokladám, že v júni 

by sme poriešili práve zmenou VZN otváracie hodiny. Len musíme to nastaviť tak, aby nám to 

fungovalo. Tzn. možno budeme riešiť centrum mesta, budeme to riešiť dokola. Uvidíme, ako 

sa nám to podarí nastaviť, ale pani dostala odpoveď asi dva týždne dozadu, že spracujeme VZN. 

Pán prednostka si to zobral na starosti, aby sme to nachytali a vedeli sme určitým spôsobom 

upraviť tie otváracie hodiny, pretože mesto Senica nepovoľuje otváracie hodiny. Dokáže ich 

regulovať len v rámci VZN a potom oni nás len informujú. Ja viem od MsP, kedy som aj s nimi 

osobne bol, kedy naozaj za dve minúty, za 5 minút 10 už tam bola MsP, pani mala pozatvárané, 

tzn. dodržuje tie otváracie hodiny a musíme to riešiť komplexnejšie. Asi budeme mať aj iné 

ešte tam problémy a verím tomu, že v rámci toho VZN to budeme vedieť poriešiť, aby sme 

aspoň trošku dokázali uľahčiť, pretože ten problém, ktorý sme mali na autobusovej stanici, kedy 

tá prevádzkarka opustila autobusovú stanicu, tak si našla inú prevádzku a to je práve táto 

prevádzka. Takže riešenie sme pravdepodobne našli, ale asi povie viac pán prednosta.  

JUDr. Marek Došek, prednosta:  Ďakujem za slovo. Tak ako spomenul pán primátor, v rámci 

riešenia tohto podnetu sme zatiaľ urobili také opatrenia, že som požiadal pána náčelníka MsP, 

aby zintenzívnil kontroly, najmä teda v ranných a večerných hodinách, či už na dodržiavanie 

nášho VZN o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, 

všeobecne dodržiavania verejného poriadku, čistoty atď., ktoré sa týkajú tých prejavov, ktoré 

sú v tom okolí priamo bezprostredne. S tým, že v súčasnosti taktiež pripravujeme nové VZN 

o tých prevádzkových hodinách, kde teda je ale potrebné to zobrať komplexne a v súčasnosti 

sa zisťuje, ktoré prevádzky spadajú do tých jednotlivých kategórií s tým, že je tam v úmysle 

zadefinovať nové kategórie, ktoré doteraz v tom VZN nemáme. Ale predtým by sme mali 

vedieť, koho sa to týka a získať relevantné informácie, aby to mohlo byť kvalitne pripravené. 

Čiže o tomto probléme vieme a snažíme sa to takto riešiť.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec:  Ja by som chcel upozorniť na jeden taký menší problém. Mali 

sme zasadnutie nášho mestského výboru č. 4 prednedávnom. Tam sme riešili aj koše na 

exkrementy, ktorých je po Senici asi 36. Aj v našom obvode sú poškodené. To som aj napísal 

do zápisnice, sme to riešili s pánom zástupcom. Je tých košov viacero, tento konkrétne je 3. 

Vidíte, kde, podľa tej budovy. Takže viem, že mesto má nejakého dohodára, ktorý roznáša tie 

mikroténové sáčky náhradné k tým košom. A určite by mal mať prehľad o tom, ktorý ten kôš 

je poškodený. Čiže by som poprosil, možno niekde v potoku sa nájde ten kus toho koša, tak by 
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som poprosil, že keby sa to dalo do poriadku aj v tomto smere.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Súťažíme a máme vysúťažené odpadkové 

parkové koše v počte 120 kusov, ktoré budú podopĺňané, povymieňané, pretože niektoré sú po 

svojej životnosti. Predpokladám, že do konca mája by sme ich mali mať aj všetky osadené. 

Takže verím, že toto taktiež odstránime. Súťaž nám trošku dlhšie trvala, lebo sme si ju urobili 

komplikovanejšiu, ale myslím, že v prospech veci, pretože sme si nechali naposielať vzorky, 

že čo nám predkladajú, aby sme nezobrali úplne to najlacnejšie a zároveň by nespĺňalo to tie 

požiadavky, ktoré my sme očakávali. V prvom kole ešte sme tam mali výhrady, takže nám to 

trošku dlhšie trvalo, ako sme očakávali, ale do konca mája by mal byť tento problém odstránený 

a doplnených by malo byť 120 parkových košov. A plus ešte sa dosúťažujú ďalšie do centra 

mesta, ktoré budú obdobné, ktoré máme v centre mesta, aby sa doplnili, aby sme pozamieňali 

niektoré a tie sú myslím v počte 36.  

 

Bod č. 21 – Diskusia 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Kto má záujem o diskusiu k tomuto?  

Ing. Roman Sova, poslanec:   Ďakujem. Ja by som len, pán primátor, ťa chcel poprosiť o jednu 

vec. Tu už bolo spomínané, že počet obyvateľov v Senici sa znížil, tzn. že klesol pod hranicu 

20 000 k 31.12.2021 a z toho vyplývajú určité veci, ktoré sú napojené na počet obyvateľov. 

Tzn. že počet poslancov, ktorí sa budú voliť, pravdepodobne bude znížený z 25 na 19. Tým 

pádom by sa možno mali voliť aj volebné obvody, takže poprosil by som, keby si zvolal nejaké 

pracovné stretnutie k tomuto bodu, kde by sme sa dokázali dohodnúť na spôsobe možno zmeny 

volebných obvodov alebo zmeny počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch. Či už 

budú nové alebo tie isté. Ďakujem.   

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:   Zmenu budeme pripravovať na jún, takže 

môžeme zvolať takéto. Je tam to rozmedzie, že či pôjde od 13 do 19 poslancov môže byť. 

Budeme to riešiť, aby nám to sedelo v rámci tých pomerov, ktoré musíme dodržať a myslím si, 

že nebude tam taká zásadná zmena, na ktorej by sme sa nevedeli dohodnúť. Keďže ono to 

vychádza z určitých parametrov, že ten počet obyvateľov musí byť primeraný k počtu 

poslancov za daný obvod. Takže podľa toho si myslím, že to budeme upravovať, aby nám to 

vedelo. V rámci diskusií už nikto. Ja by som len dal informáciu, že ďakujem tým, ktorí sa aj 

včera zúčastnili. Momentálne sa rieši súdna mapa v meste Senica trošku intenzívnejšie, keďže 

pred tromi týždňami prišla informácia, že po roku a pol, takmer dvoch rokoch po úprave súdnej 

mapy, kedy mesto Senica malo mať okresný súd, ktorý bude sídelným súdom a následne 

Skalica a Malacky mali byť pracoviskom pre Okresný súd Senica, tak nastávajú zmeny a zatiaľ 

neoficiálne, nemáme takéto, len tie indície sú veľmi silné z viacerých zdrojov, že má sa to 

zmeniť na Okresný súd Malacky, by mal byť sídelný a pracovisko by malo byť Senica, Skalica, 

poprípade ešte inak sa to premení. Že ešte budú dokonca dva sídelné súdy, takže tých variantov 

je trošku viac. Tým, že v odbornej diskusii a v odbornom dokumente, ktoré si nechalo 

vypracovať Ministerstvo spravodlivosti vyšlo ako najvhodnejší, keď to zoberieme, či už je to 

demografia, dostupnosť a ostatné parametre, ktoré tam dlhodobo skúmali, tak vyšla najlepšie 

práve Senica, tak sme urobili k tomu vyhlásenia, že máme za to, že ak sa robí reforma, mala by 

sa robiť reforma odborne a táto reforma, pokiaľ sa bude meniť na základe diskusií, tak odborná 

určite nebude. Preto si myslím, že budeme viac ešte vyvíjať tých aktivít, aby práve okresný súd 

mohol ostať v Senici. A preto by som vás všetkých poprosil, ktorí máte akúkoľvek možnosť 

ovplyvniť to, aby okresný súd ostal práve v meste Senica, aby ste tak učili a využili svoje 

možnosti, pretože ak nám sa stane pracoviskom, tak v materiáli je napísané, že potom 

rozhodnutím ministra spravodlivosti, v tomto prípade by to bolo ministerky spravodlivosti, 

môže byť už dané pracovisko zrušené bez toho, že by sa o tom viedla akákoľvek diskusia. Tzn. 

prišlo by k postupným zánikom a na to je naviazaná, či už polícia, prokuratúra, všetko ostatné. 
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Ak odborný materiál, ktorý sa vypracuje na Ministerstve spravodlivosti, hovorí, že to má byť 

Senica, tak si myslím, že reforma by sa mala robiť odborne. Ďakujem.  

 

Bod č. 22 – Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila 

platnosť prijatých uznesení.  

 

Ing. Roman Sova, poslanec: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom 23. 

zasadnutí konanom dňa 21.04.2022 prijalo uznesenia č. 690 až 730.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za 

potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.  

 

Bod č. 23 – Záver 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice:  Prajem vám všetkým ešte krásny deň 

a verím, že v zdraví sa uvidíme na ďalšom MsZ poprípade na ďalších poradách.  

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.                                 JUDr. Marek Došek, v. r.          

       primátor mesta Senica                                                     prednosta MsÚ           

 

 

                             

 

                                                                 

O v e r o v a t e l i a : Ing. Ľubica Vyletelová, v. r.                                       …………...………………   

                                                    

                         Bc. Michal Šúrek, v. r.                                            .………………….……….         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Adela Langová 


