
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia mestského výboru č.6,  

konaného dňa 20.4.2022 

 

Prítomní:  viď prezenčnú listinu 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Odsúhlasenie zámeru použitia prostriedkov z rozpočtu pre MsV 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

K bodu č. 1: Predseda výboru Michal Šúrek privítal zúčastnených a následne bol 

jednohlasne odsúhlasený program zasadnutia. 

 

K bodu č. 2: Členovia výboru prerokovali možnosti využitia pridelených peňazí 

z participatívneho rozpočtu, určených pre obvod č. 6 (3.300,- eur). 

Jednohlasne bol odsúhlasený návrh navýšenia rozpočtu na úpravu plochy na 

ul. L. Novomeského – projekt odsúhlasený v roku 2021. Konkrétna podoba – 

výsadba lúčnych kvetov, okrasných drevín alebo inej zelene sa upraví po 

dohode s p. Gavorovou. 

 

K bodu č. 3: V rámci diskusie bol prizvaný hosť zástupca primátora p. Lackovič, ktorý 

účastníkov zasadnutia oboznámil zo stavom zatiaľ nezrealizovaného projektu 

z roku 2021 - úprava plochy na ulici. L. Novomeského. 

-  p. Lasica sa p. Lackoviča dopytoval na dobudovanie príjazdovej cesty na IBV 

Mlyny, podľa odpovede p. zástupcu by táto mala byť dobudovaná v roku 

2022 

-  P. Lasica poukázal na prepadnutú cestu „jamu“ po úprave na križovatke ul. L. 

Novomeského / ul. Sadová – reklamácia u zhotoviteľa 

-  p. Mikuš poukázal na zvýšenie bezpečnosti na ulici Sotinská, z dôvodu 

množstva prechodov pre chodcov a vysokej premávky vozidiel, ktoré 

nedodržujú maximálnu povolenú rýchlosť 

-  p. Búzková sa dopytovala na možnosť osadenia zrkadiel na križovatky v časti 

IBV Mlyny – odpoveďou p. zástupcu bola, že vzhľadom na to, že tieto 

pozemné komunikácie nie sú majetkom mesta, tak osadenie zrkadiel je vo 

finančnej réžii prípadného žiadateľa 

- P. Lasica poukázal na chyby na ihrisku na vnútrobloku S. Jurkoviča, po dohode 

s p. zástupcom sa stretnú na mieste osobne a tieto chyby si prejdú 

v termíne prvého májového týždňa 



 

K bodu č. 4: Predseda výboru Michal Šúrek poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie 

výboru ukončil. 

 

V Senici dňa 20. 4. 2022      Michal Šúrek 


