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Zápisnica 

napísaná na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom  

dňa 23. júna 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, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická, 

PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, Mgr. Filip Planka, 

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

Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Petra Morávková, Mgr. Kristína Chudá, Ing. Roman Sova,  

Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna  

 

P r i z v a n í : 

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

Milan Dieneš, Mgr. Natália Mináriková – vedúci odd.; Ing. Ivan Nosko, ved. SOÚ; Mgr. 

Jaroslav Pecha, náčelník MsP; Mgr. Art. Martin Dudáš, vedúci SŠÚ; Ing. Peter Turza, riaditeľ 

TS Senica; Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS; PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana 

Chábelová – riaditelia ZŠ; Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ; Renáta Rýzková, riaditeľka 

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

ZSS, Senica, Ing. Nora Černáčková, konateľka SPS 

 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Juraj Moravčík, RNDr. Ľubica Krištofová, Bc. Michal Šúrek, 

MUDr. Martin Čulen, Ivan Paveska 

 

M é d i á: 

TV Sen, spol. s r.o.; Mgr. Tatiana Moravcová, Naša Senica; PhDr. Vlasta Cigánková, RTVS, 

SRo, Vladimír Miček, TASR 

 

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

 

 

Úvod 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Vážené poslankyne, Vážení poslanci, 

Vážení prítomní. Otváram 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom Vás 

všetkých vítam. Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 17 poslancov, čo je 

nadpolovičná väčšina. Zasadanie mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné, preto otváram 

jeho rokovanie. Ospravedlnení sú pán poslanec Šúrek, pán poslanec Moravčík, pani poslankyňa 

Krištofová a neskôr sa k nám pripojí pani poslankyňa Mičová. Zápisnica z predchádzajúceho 

mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu poslancom. Za overovateľov zápisnice 

určujem pani poslankyňu Chudú a pána poslanca Sovu. Za zapisovateľku zápisnice určujem 

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

Došek, Filip Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. 
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Bod č. 1. – Procedurálne otázky 
 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ideme schváliť program, ktorý bol 

navrhnutý a zverejnený. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie 24. MsZ rokovalo podľa 

predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje program 

24. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 23. júna 2022. Prosím o hlasovanie.  
Hlasovanie: Za hlasovalo 15, 1 nehlasoval, program sme schválili. Má niekto záujem 

o zmenu programu? Neevidujem taký záujem. 

Uznesenie č. 731: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 24. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 23. júna 2022  
H l a s o v a n i e: prítomných:16     za:15      proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25 
 

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

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3.1 Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 23.06.2022 

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 23. zasadnutí MsZ dňa 21.04.2022 

4.2 Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsR dňa 09.06.2022 

5. Určenie počtu poslancov a určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé 

funkčné obdobie vo volebnom období 2022 - 2026 

6. Výročná správa - Technické služby Senica, a.s. za rok 2021 

7. Výročná správa - Mestský podnik služieb, spol. s r.o. za rok 2021 

8. Výročná správa - Stoma Senica, a.s. za rok 2021 

9. Výročná správa - Poliklinika Senica, n.o. za rok 2021 

10. Výročná správa - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2021 

11. Výročná správa - Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2021 

12. Smernica o evidencii pamätihodností mesta - aktualizácia 

13. Návrh sobášnych dní na rok 2023 

14. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 

15.1 Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky 

15.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22 

15.3 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22 

15.4 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

16. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica 

17.1 Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Záhorie pre rok 2022 

17.2 Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie pre rok 2022 

18. Dispozície s majetkom 

19. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022 

20.1 Správa o výsledku kontroly hospodárenia v roku 2021 v Základnej škole Sadová 620, 

Senica 

20.2 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 

21.    Rôzne  

22.    Interpelácie  

23.    Diskusia 
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24.    Uznesenia prijaté na 24. zasadnutí MsZ 

25.    Záver          

 

Bod č. 2. – Voľba návrhovej komisie 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod č. 2, voľba 

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

predsedníčka pani poslankyňa Štítna, následne členka pani poslankyňa Wágnerová a pán 

poslanec Miča. Má niekto záujem o iné zloženie? Iný návrh? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje návrhovú komisiu v zložení pani 

poslankyňa Štítna, pani poslankyňa Wágnerová a pán poslanec Miča. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zvolili sme návrhovú komisiu.  

Uznesenie č. 732: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marta Štítna, Mgr. Viera Wágnerová, Ľubomír Miča 
H l a s o v a n i e : prítomných:17           za:17       proti:0       zdržal sa:0               počet poslancov:25 
 

Bod č. 3 - Voľba mandátovej komisie 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame ďalej na voľbu 

mandátovej komisie. Predkladám návrh na zloženie mandátovej komisie, aby pracovala 

v zložení predseda pán poslanec Tehlár, následne členovia pán poslanec Včelka a pani 

poslankyňa Búzková. Má niekto záujem o iný návrh? Neevidujem takýto záujem. Predkladám 

návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje mandátovú komisiu v zložení predseda pán 

poslanec Tehlár, následne členovia pán poslanec Včelka a pani poslankyňa Búzková. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Máme schválenú aj mandátovú komisiu.  

Uznesenie č. 733: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslav Tehlár, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Lenka 

Búzková 
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. 3.1 - Správa o plnení uznesení MsZ 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 3.1 Správa 

o plnení uznesení MsZ v termínom plnenia do 23.06.2022. Správu ste dostali písomne. Má 

niekto z poslancov pripomienky, záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení MsZ 

a riešení pripomienok. Prosím o hlasovanie.  
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme schválili.  

Uznesenie č. 734: 

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:17        za:17         proti:0         zdržal sa:0               počet poslancov:25 
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Bod č. 3.2 - Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesení MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 3.2, Správa 

hlavnej kontrolórky o plnení uznesení MsZ v Senici č. 19/01/J/2/B v znení uznesenia  

č. 23/2018/703. Správu ste obdržali v písomnej podobe. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto 

bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na 

vedomie správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/B v znení 

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

Hlasovanie: Ďakujem. Takže zobrali sme na vedomie správu hlavnej kontrolórky.  

Uznesenie č. 735: 

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:18         za:18         proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25 
 

Bod č. 4.1 a bod č. 4.2 - Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ            

zo dňa 21.04.2022 a Mestskej rady zo dňa 09.06.2022 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A prechádzame na bod 4.1, 4.2 - 

uznesenia, o ktorých budeme hlasovať spoločne, ide o uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ 

dňa 21.04.2022 a uznesenia prijaté na 23. zasadnutí Mestskej rady dňa 09.06.2022. Má niekto 

záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici 

berie na vedomie uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ dňa 21.04.2022 a uznesenia prijaté na 

23. zasadnutí Mestskej rady dňa 09.06.2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ a 23. zasadnutí Mestskej rady 

boli vzaté na vedomie.  

Uznesenie č. 736: 

MsZ v Senici 

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

1.   Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ dňa 21.04.2022 

2.   Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsR dňa 09.06.2022   
H l a s o v a n i e : prítomných:18      za:17     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval   počet poslancov:25 
 

Bod č.5 - Určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby 

do orgánov samosprávy a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod č. 5 - určenie 

počtu poslancov a určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 

2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 

2022 - 2026. V rámci tohto určenia obvodov a určenia počtu poslancov nám prichádza k zmene, 

myslím si, že môžeme byť pre mnohé samosprávy vzorom, akým spôsobom sme sa k tomu 

zhostili, pretože boli zavolaní všetci poslanci MsZ, ktorí teraz sú a môžu rozhodovať o tomto 

zložení a na základe tohto stretnutia bol dohodnutý stav, že budeme mať 5 volebných obvodov 

s tým, že tieto volebné obvody môžete teraz vidieť a znižuje sa počet poslancov na 19, osobne 

ja som mal teda ambíciu na nižší počet, ale v rámci dohody, ktorá tam bola, väčšina poslancov 

sa zhodla na počte 19. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici určuje počet poslancov 19 MsZ pre volebné 
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obdobie 2022 -2026 a volebné obvody a počty poslancov v nich: volebný obvod č. 1 - 1 

poslanec, volebný obvod č. 2 - 7 poslancov, volebný obvod č. 3 - 6 poslancov, volebný obvod 

č. 4 - 4 poslanci, volebný obvod č. 5 - 1 poslanec a plný úväzok výkonu funkcie primátora mesta 

na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 - 2026. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Takže MsZ uznesením určilo počet poslancov 19 a 5 volebných obvodov na 

volebné obdobie 2022 - 2026. Ďakujem veľmi pekne.  

Uznesenie č. 737: 

MsZ v Senici 

u r č u j e    

a/ počet poslancov 19 mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026  

b/ volebné obvody a počty poslancov v nich: 

VO č.  1 =  1 poslanec 

VO č.  2 =  7 poslancov 

VO č.  3 =  6 poslancov  

VO č.  4 =  4 poslanci  

VO č.  5 =  1 poslanec 

c/ plný úväzok výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie vo volebnom období  

2022-2026 
H l a s o v a n i e : prítomných:19        za:19        proti:0         zdržal sa:0                počet poslancov:25 

 

Bod č.6 - Výročná správa - Technické služby Senica, a. s. za rok 

2021 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod č. 6 Výročná 

správa - Technické služby Senica, a. s. za rok 2021. Mestská rada bez pripomienok odporúča 

predložiť výročnú správu na rokovanie. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu 

a služieb bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie, Finančná komisia bez 

pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie a Komisia pre ochranu verejného 

poriadku a životného prostredia taktiež bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na 

vedomie. Výročnú správu teda by som povedal, že drtivá väčšina poslancov už prerokovala 

v komisiách, respektíve v Mestskej rade, má niekto záujem ešte o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem záujem o diskusiu k tomuto bodu. Takže predkladám návrh na uznesenie: MsZ 

v Senici berie na vedomie Výročnú správu Technických služieb Senica, a. s. za rok 2021. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Vzali sme na vedomie Výročnú správu Technických služieb Senica, 

a. s. za rok 2021.   

Uznesenie č. 738: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Výročnú správu Technických služieb Senica, a. s. 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.7 - Výročná správa - Mestský podnik služieb, spol s r. o. za rok 

2021 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod č. 7 - Výročná 

správa Mestský podnik služieb, spol. s r. o. za rok 2021. Návrh prerokovala Mestská rada bez 

pripomienok, odporúča predložiť výročnú správu na rokovanie. Prerokovala Komisia pre 

správu mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok, odporúča zobrať výročnú 
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správu na vedomie a Finančná komisia bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na 

vedomie. Má niekto záujem ešte o diskusiu k tomuto bodu? Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Tak ako aj iné správy, aj tu som sa dočítal veľmi veľa podnetných 

informácií, chcel by som len informovať, čo som sa tam dozvedel, možno aj verejnosť, aby 

mala trošku prehľad. Ako iste viete, Mestský podnik služieb Senica má na starosti aj správu 

mestských bytov, tam som sa dozvedel napríklad, že správca poslal 448 upomienok pre 

neplnenie si povinností spojených s užívaním bytu. To je veľmi veľké číslo, keď si uvedomíme, 

že tých bytov je niečo vyše 600, ktoré máme, ktoré má Mestský podnik služieb Senica v správe 

a dočítal som sa tam takisto informáciu, že k 30. aprílu 2022 je dlh spojený s používaním bytov 

150 294 eur. To číslo je strašne veľké, keď si uvedomíme, čo všetko sme za posledné dva roky 

prežili, čo nás ešte čaká, tak nezávidím Mestskému podniku služieb Senica tú správu tých 

bytov, samozrejme, tam už aj prichádza ku konkrétnym krokom, aby sa ten dlh znížil aj čo sa 

týka právnych všeliakých správ, upomienok a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tých 150 000 je 

samozrejme veľmi veľké číslo. To len konštatujem, nič nenavrhujem, je to tak, ako to je, deje 

sa to tak, ako sa to má diať aj v rámci vymáhania tých dlhov. Iste je tam aj veľmi veľa nájomcov, 

ktorí sú v poriadku, plnia si svoje povinnosti, ale je tam veľmi veľa ľudí, ktorí si tie povinnosti 

nejak zabúdajú plniť, je tam aj veľmi veľa takých, ktorí majú finančné problémy aj v spojení 

s COVID-om a s tým, ako celá spoločnosť momentálne dražoba a tak ďalej, a tak ďalej, čiže 

tam sa nabaľuje jeden problém za druhým. Čiže určite mestský úrad vie o tom, aká je tá situácia 

a budeme robiť všetko pre to, aby sme to nejakým spôsobom ustáli. Na strane 10 som sa dočítal, 

ja som o tom vedel, ale aby som informoval, že napríklad Mestský podnik služieb sa stará aj 

o údržbu detských ihrísk a ihrísk s umelou trávou, ktoré sú v majetku mesta, s umelou trávou 

sú 4, s umelým povrchom sú ďalšie 2 v Kunove a v Čáčove, tie ihriská sú opravené, pravidelne 

tam chodím sa pozerať na športujúcich, takže Mestský podnik služieb Senica z tohto ohľadu sa 

dobre postaral o čáčovské aj o kunovské ihrisko, je to tam všetko poopravované, nové ploty sú 

tam. Ihriská s umelou trávou by podľa môjho názoru zniesli výmenu povrchu, pretože ten 

povrch, ktorý tam je, už tam je dlhé, dlhé roky a už nespĺňa ani hygienické, ani športové ani 

možno už aj bezpečnostné podmienky na ďalšie užívanie. Takže len toľko, ďakujem. Ináč tá 

správa je vyčerpávajúca, každý sa tam dočíta všetko to, čo potrebuje sa dozvedieť o činnosti 

Mestského podniku služieb Senica. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Pán poslanec Kalman. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som, žiaľ, prišiel na Finančnú komisiu 

trochu neskôr, keď už bol tento bod prerokovaný, preto by som chcel požiadať pána riaditeľa, 

aby mi poslal podnikateľský plán na rekonštrukciu DAV-u. Myslím, že to je posledná vec, ktorá 

mi chýba podľa interpelácie, ktorú som dával vlastne pred dvomi mesiacmi. Ďakujem pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: My sme mali informáciu z Mestského 

podniku služieb Senica, že vám bola zaslaná, ale teda preveríme. Pokiaľ niekde zlyhalo nejaká 

komunikácia, tak určite je to nachystané, takže v priebehu pár dní budete mať odpovedané, aby 

sme to teda prekontrolovali. Čo sa týka pána poslanca Huttu, máme 561 bytov, ktoré má 

Mestský podnik v správe, tých upomienok je veľmi veľa, ale nie je to stav, ktorý by nastal teraz. 

Mnohé upomienky boli tam z minulosti, ktoré nás stále dobiehajú, preto sme robili aj ten krok, 

že sme žiadali tú zábezpeku na 6 mesiacov, pretože v prípade, že niekto neplatí, kým dostane 

výpoveď, následné vysťahovanie, robí nám to problémy, tak aby sme ochránili majetok mesta 

a čo sa týka toho, že tí ľudia majú problémy, treba si povedať, že o tieto byty nie každý môže 

požiadať, respektíve môže požiadať každý, ale nie každému môže byť vyhovené. Veľmi to 

zjednoduším, ak ten človek získa určitý príjem, je tam 4-násobok životného minima 

a samozrejme, sú tam prepočty na deti, je tam tých atribútov viacej, keď konečne by bez väčších 

problémov podľa príjmu mohol platiť ten nájom, tak v mnohých prípadoch kvôli tomu, že 

dostal prémie, tak musí opustiť, pretože Štátny fond rozvoja bývania, v zákone je to takto prísne 

nastavené a snažíme sa to teda riešiť a hľadať spôsoby, ako by sme vedeli tým ľuďom pomôcť. 
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Ale pokiaľ ich ten príjem takto prekročí, tak už im pomôcť nevieme a tí ľudia musia ísť do 

komerčného nájomného, takže snažíme sa, riešime podnety od občanov, pokiaľ je tam niekto, 

kto je menej prispôsobivý, aby sme sa snažili tam urobiť poriadok, ale samozrejme, v rámci 

legislatívy vždy to možno polroka, trištvrte roka trvá, kým tú nápravu zjednáme. Takže, keďže, 

nemá nikto iný záujem? 

Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ďakujem za slovo. Ja sa ešte chcem doplniť možno 

informáciu, čo sa týka tých detských ihrísk, tak momentálne sa pripravuje a bude prebiehať 

mierna obnova detských ihrísk s tým, že všetky tie detské ihriská budú nanovo namaľované. 

Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Ešte pán poslanec Hutta. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Na tie športové, berie sa nejaký ohľad na to, že v budúcnosti 

niekedy by sme mohli tie povrchy vymeniť? Samozrejme, treba to naplánovať, teda do rozpočtu 

a tak ďalej, ale určite by si zaslúžili, už majú odohraté niečo tie ihriská. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Plánujeme, necháme to pripraviť, 

prejde to, v podstate Mestský podnik služieb a na základe vyhodnotenia aktuálnosti to zaradí 

do plánu. Takže keďže nie je nikto ďalší do diskusie, predkladám návrh na uznesenie: MsZ 

v Senici berie na vedomie Výročnú správu Mestského podniku služieb, s. r. o. Senica za rok 

2021. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 739: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Výročnú správu Mestského podniku služieb, spol. s r. o. 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.8 - Výročná správa - Stoma Senica, a. s. za rok 2021 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A prechádzame na bod č. 8. – Výročná 

správa spoločnosti Stoma Senica, a. s. za rok 2021. Opäť, správu ste obdržali v písomnej 

podobe a mestská rada ju prerokovala bez pripomienok, odporúča zobrať na vedomie, Komisia 

pre správu mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok prerokovala a odporúča 

zobrať na vedomie a taktiež Finančná komisia prerokovala bez pripomienok a odporučila 

zobrať na vedomie. MsZ teda má všetky základné informácie. Má niekto záujem o diskusiu 

ešte? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: 

MsZ v Senici berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti Stoma Senica, a. s. za rok 2021. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Zobrali sme na vedomie aj Výročnú správu spoločnosti Stoma 

Senica, a. s. za rok 2021. 

Uznesenie č. 740: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Výročnú správu Stoma Senica, a. s. 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.9 - Výročná správa - Poliklinika Senica, n. o. za rok 2021 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod č. 9. – Výročná 

správa Polikliniky Senica, n. o. za rok 2021. Návrh prerokovala mestská rada bez pripomienok, 

odporúča predložiť výročnú správu na rokovanie, prerokovala ju aj Komisia pre správu 

mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok a odporúča zobrať správu na vedomie, 
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Finančná komisia taktiež bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie 

a Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu, prevodu a prideľovania 

nájomných bytov taktiež správu prerokovala bez pripomienok a odporúča zobrať výročnú 

správu na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu? Pani poslankyňa Morávková. 

Mgr. Petra Morávková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Keďže som členkou dozornej rady 

polikliniky, ja by som veľmi rada poukázala a vyzdvihla činnosť pána riaditeľa, nielenže teda 

za posledný rok poliklinika konečne vykázala aj zisk, ale aj pod vedením pána riaditeľa vlastne 

tento zisk aj pretavila do skvalitnenia poskytovaných služieb. Okrem iného pán riaditeľ vlastne 

vytvoril novú rehabilitačnú ambulanciu, je vytvorená nová výdajňa zdravotných pomôcok 

a vlastne aj skúšobňa v priestoroch existujúcej lekárne a naozaj by som chcela oceniť tento 

trend pána riaditeľa, že poliklinika už sa nespolieha len na poskytovanie tej zdravotnej 

starostlivosti nejakých externých poskytovateľov, ale naozaj, že konečne začíname poskytovať 

aj my sami tú zdravotnú starostlivosť, takže naozaj ďakujem. Ďakujem za slovo.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Pán poslanec Sova. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Síce, ja som predseda správnej rady, ale za správnu radu ja 

môžem tiež potvrdiť, že ten vývoj, ktorý nastolil terajší súčasný pán riaditeľ, sa otočil o 180 

stupňov, ako to bolo za predchádzajúcej pani riaditeľky a o 360 stupňov ako to bolo ešte za 

predchádzajúcej pani riaditeľky, takisto sme o 360 lepšie, o úroveň vyššie. O úroveň vyššie po 

špirále ideme. Takže nechcel by som to bagatelizovať, ale ozaj, veľká vďaka patrí pánovi 

riaditeľovi, pretože doniesol tam takého toho manažérskeho ducha, ktoré sme tam viac-menej 

vítali a žiadali a tá činnosť tej polikliniky je trošku inde aj to riadenie tej polikliniky ako 

organizácie a myslím si, že aj samotní nájomcovia, ktorí tam prevádzkujú svoju činnosť, sú 

spokojní s tým momentálne daným stavom, aký je, takže ďakujeme aj my.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem za pochvaly pre pána 

riaditeľa. Ešte faktická, pán poslanec Hutta. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja len faktickú, to sme pána riaditeľa kedysi, výberová komisia 

odmietla ako nevhodného kandidáta, len toľko.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tak to bolo počas iného volebného 

obdobia, pokiaľ viem, ale taktiež je to tiež jedna z tých výtok, kedy menili sme vedúcich 

pracovníkov a poniektorí to vytýkajú a myslím si, že pomaly sa ukazuje, že tie zmeny neboli 

až také negatívne, ale samozrejme, beriem, že nie všetci to môžu priznať. Takže ďakujem veľmi 

pekne. Keďže nevidím nikoho ďalšieho do diskusie, tak predkladám návrh na uznesenie: MsZ 

v Senici berie na vedomie Výročnú správu Polikliniky Senica, n. o. za rok 2021. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem. Výročnú správu Polikliniky Senica, n. o. za rok 2021 sme vzali na 

vedomie. 

Uznesenie č. 741: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Výročnú správu Polikliniky Senica, n. o. 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.10 - Výročná správa - Rekreačné služby mesta Senica, s. r. o. 

za rok 2021 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod č. 10 – Výročná 

správa Rekreačné služby mesta Senica, s. r. o. za rok 2021. Mestská rada prerokovala túto 

výročnú správu bez pripomienok, odporúča predložiť výročnú správu na rokovanie MsZ, 

taktiež Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok odporúča 
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zobrať výročnú správu na vedomie, Finančná komisia bez pripomienok odporúča zobrať 

výročnú správu na vedomie a Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu?  Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie 

na vedomie Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, s. r. o. za rok 2021. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Výročná správa Rekreačné služby mesta Senica bola schválená. 

Uznesenie č. 742: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. 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.11 – Výročná správa - Sociálny podnik mesta Senica za rok 

2021 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Prechádzame na 

nasledujúcu výročnú správu Sociálny podnik mesta Senica za rok 2021. Správna rada bez 

pripomienok odporúča predložiť výročnú správu na rokovanie, Komisia pre správu mestského 

majetku, obchodu a služieb bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie, 

Finančná komisia taktiež bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie, 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania 

nájomných bytov bez pripomienok odporúča zobrať výročnú správu na vedomie a Komisia pre 

ochranu verejného poriadku a životného prostredia bez pripomienok odporúča zobrať výročnú 

správu na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie Výročnú správu Sociálneho 

podniku mesta Senica, s. r. o. za rok 2021. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem pekne, zobrali sme na vedomie správu Sociálneho podniku mesta 

Senica, s. r. o. za rok 2021. 

Uznesenie č. 743: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Výročnú správu Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o. 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.12 - Smernica o evidencii pamätihodností mesta - aktualizácia 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na nasledujúci bod č. 12 

– Smernica o evidencii pamätihodností mesta, aktualizácia. Návrh prerokovala bez 

pripomienok mestská rada, odporučila ho na rokovanie, taktiež Komisia pre vzdelávanie, 

kultúru, mládež a Zbor pre občianske záležitosti bez pripomienok odporúča predložiť na 

rokovanie. Takže názvoslovie sme upravili, zaktualizovali sme jednotlivé nápisy, jednotlivé 

body, taktiež niektoré nám pribudli, tak verím tomu, že máme dostatočný prehľad 

o jednotlivých pamätihodnostiach, to znamená, sú to súbory, ktoré nie sú pamiatkovo chránené, 

ale máme záujem o ich zachovanie, preto aj jednotlivé sochy, ktoré v meste Senica máme, tak 

prechádzajú postupnou obnovou v rámci možností rozpočtu, minulý rok dokonca sa podarilo 

obnoviť dve a výnimočne nastalo, že dokonca nám aj jeden pamätník pribudol, čo nebýva veľmi 

už časté, tak sa tomu teším a verím tomu, že tak, ako pokračujeme v obnove týchto 

pamätihodností, tak sa k tomu dopracujeme, aby sme ich mali všetky zase v poriadku. Má 
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niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na 

uznesenie: MsZ v Senici zrušuje smernicu evidencie pamätihodností mesta prijatú dňa 

23.09.2021 uznesením MsZ č. 18/2021/580, berie na vedomie info o prijatí smernice 

o evidencií pamätihodností mesta č. 4/2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, takže sme zobrali na vedomie informáciu o prijatí smernice 

o evidencií pamätihodností mesta Senica č. 4/2022 

Uznesenie č. 744: 

MsZ v Senici 

a) z r u š u j e  

Smernicu o evidencii pamätihodností mesta prijatú dňa 23.9.2021 unesením MsZ č. 

18/2021/580 

b) b e r i e   na   v e d o m i e 

Informáciu o prijatí Smernice o evidencii pamätihodností mesta Senica č. 4/2022  
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 - Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2023 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na nasledujúci bod č. 13 

– návrh na určenie sobášnych dní na rok 2023. Takže navrhujeme aj termíny, ktoré môžu byť 

v Múzeu Senica, pokiaľ má niekto záujem o doplnenie niektorých dátumov, poprípade úpravu, 

teraz je príležitosť. Má niekto záujem o diskusiu, predloženie návrhu? Neevidujem taký 

záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje návrh na určenie sobášnych 

dní na rok 2023. Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem, takže určili sme sobášne dni na rok 2023. 

Uznesenie č. 745: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Návrh na  určenie sobášnych dní na rok  2023 
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 - Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Voľba prísediacich pre Okresný súd 

Senica. Mestská rada bez pripomienok odporúča schváliť so zmenou. V čase, kedy už sme mali 

materiály pre mestskú komisiu von, tak prišla ešte informácie, že jedna členka, ktorá mala 

záujem, tak sa odhlásila, že už záujem nemá, preto bola táto zmena a je tu 6 osôb, ktoré majú 

záujem byť prísediacimi na Okresnom súde Senica. Má niekto záujem o diskusiu? Pán poslanec 

Sova. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Ja som sa k tomu vyjadroval už aj minule. Ja nebudem 

hlasovať za nikoho, pretože poznám tam jedinú osobu z toho a zdá sa mi to také, že neviem, 

prečo by to mesto malo schvaľovať, ako tu je napísané, taká zvláštna veta, že títo členovia boli 

odsúhlasení predsedom Okresného súdu Senica. Nepoznám skoro nikoho, takže neviem, 

možnože to vyžaduje zákon, že je to nejaká zákonná podmienka, ale keby to bol aspoň, nebolo 

to v žiadnej komisií, keby aspoň nejaký, tri, štyri riadky o tom človeku, ale ako jedného človeka 

poznám. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Poprosím pána prednostu.  

JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ: Ďakujem za slovo. Čo sa týka voľby prísediacich, tak 

tento postup vyplýva zo zákona o sudcoch a prísediacich, je to prísne formálny postup, kedy čo 

sa týka toho schvaľovania kandidátov, tak to je zákonná podmienka, kde navrhnutých 



11 

 

kandidátov musí predtým schváliť predseda príslušného súdu. Čo sa týka tých kandidátov, my 

sme zvažovali o tom, že akým spôsobom nejaké informácie o tých kandidátoch by sme mohli 

prezentovať, aj keď si všimnete, tak na konci je uvedená poznámka, že ja som vyžadoval od 

každého kandidáta životopis a mali ste možnosť nahliadnuť do týchto životopisov, nakoľko ale 

životopisy obsahujú osobné údaje, ktoré by nemali byť zverejňované takto prostredníctvom 

verejných dokumentov na zastupiteľstve, tak pred voľbou ste mohli prísť na MsÚ nahliadnuť 

si do týchto životopisov a mohli ste sa o týchto ľuďoch dozvedieť základné alebo podstatné 

informácie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Dobre. Ďakujem, odpoveď v prípade, 

že by to bolo potrebné, tak môžeme urobiť prestávku ešte, ak je teda takáto požiadavka, že by 

viacerí niekto chcel ďalší sa pridať a môžeme urobiť prestávku a urobiť k tomu nahliadnutie, 

ale nevidím taký všeobecný záujem o túto činnosť, takže pokračujeme. Keďže nikto iný sa do 

diskusie neprihlasuje, predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici volí prísediacich pre 

Okresný súd Senica podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. Poprosím predsedu 

mandátovej komisie o potvrdenie voľby. Pán poslanec Tehlár. 

Mgr. Miroslav Tehlár, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom 

24. zasadnutí konanom dňa 23.06.2022 zvolilo počtom hlasov 16 z 16 zúčastnených poslancov 

MsZ, 6 prísediacich pre Okresný súd Senica.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem veľmi pekne. Takže máme 

zvolených prísediacich pre Okresný súd Senica.  

Uznesenie č. 746: 

MsZ v Senici 

v o l í  

prísediacich pre Okresný súd Senica:  

1. Zuzana Šimeková, nar. 16.06.1978,  

2. Vlasta Bartoňová, nar. 16.09.1984, 

3. Dušan Rosinský, nar. 08.12.1963, 

4. Terézia Poláková Rosenbergová, nar. 12.02.1980, 

5. Mgr. Viera Jozéfková, nar. 30.03.1964, 

6. Ing. Pavol Radočák, nar. 24.03.1961. 
V o ľ b a : prítomných:16                    za:16                       proti:0                                    počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.1 - Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov                 

na kapitálové výdavky 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 15.1 – Návrh na 

preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky, návrh prerokovala Mestská rada 

bez pripomienok, odporúča predložiť na schválenie, prerokovala Komisia finančná, odporúča 

predložiť návrh na schválenie bez pripomienok. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? 

Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje 

preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu vo 

výške 23 707,39 eur a preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre školskú 

jedáleň pri Základnej škole Sadová vo výške 2 634 eur. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, takže schválili sme preklasifikovanie bežných výdavkov na 

kapitálové. 

Uznesenie č. 747: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 
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Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu vo 

výške 23 707,39 Eur a preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Školskú 

jedáleň pri Základnej škole Sadová vo výške 2 634,00 Eur 
H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0          zdržal sa:0                počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.2 - Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou 

rozpočtu č. 1/22  
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 15.2 – 

Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2022 zmenou rozpočtu mesta č. 1/22. Prerokovala 

to mestská rada bez pripomienok, odporúča predložiť na rokovanie, prerokovala aj Finančná 

komisia bez pripomienok, odporúča predložiť na rokovanie. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Zatiaľ by som poprosil základnú informáciu pána Ing. Mozoliča.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: Ďakujem za slovo. MsZ 

predkladáme informáciu o zmene rozpočtu č. 1/22, a to z dôvodu prijatia účelovo určených 

finančných prostriedkov do rozpočtu mesta, a to z transferov a grantov, ktoré boli v celkovej 

výške 4 654 eur a ďalej sme zapojili finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov 

a finančných zábezpek v celkovej výške 399 050 eur, ktoré boli účelovo premietnuté do 

výdavkovej časti rozpočtu. Na základe týchto zmien sa celkové príjmy a výdavky rozpočtu 

zvýšili o takmer 404 000 eur. Informáciu predkladáme na vedomie.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Neevidujem nikoho 

v záujme o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie 

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 zmenou rozpočtu mesta č. 1/22. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, zobrali sme informáciu o zmene rozpočtu na vedomie.  

Uznesenie č. 748: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22 
H l a s o v a n i e : prítomných:20        za:20         proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25 

 

 

Bod č. 15.3 - Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 

Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na nasledujúci bod 15.3 

– informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22. 

Návrh prerokovala mestská rada bez pripomienok, odporúča predložiť na rokovanie a Finančná 

komisia taktiež bez pripomienok, odporúča predložiť na rokovanie. Má niekto záujem 

o diskusiu k tomuto bodu? Zatiaľ opäť krátku informáciu, požiadam vedúceho finančného 

oddelenia. 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: Ďalšia vykonaná zmena bola 

vykonaná opatrením primátora č. 1/22 s tým, že sme teda zmenu vykonali presunom finančných 

prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami v rámci schváleného objemu výdavkov 

rozpočtu mesta, v rámcu presunov sme zvýšili objem kapitálových výdavkov o 10 000 eur, 

ktoré sa presunuli z bežných výdavkov. Celkový prebytok rozpočtu zostal nezmenený. 

Kompetencia primátora na výkon zmien rozpočtu bola týmto opatrením plnená na 48 % 

z celkového objemu zmien. Opäť predkladáme informáciu na vedomie.  
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Neevidujem od nikoho záujem 

o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie informáciu 

o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem, takže zobrali sme na vedomie aj informáciu o zmene rozpočtu 

rozpočtovým opatrením primátora. 

Uznesenie č. 749: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22 
H l a s o v a n i e : prítomných:20        za:20         proti:0         zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Bod č. 15.4 - Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 15.4 – návrh na 

zmenu rozpočtu mesta na rok 2022. Poprosím o informáciu pána Ing. Mozoliča.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: MsZ predkladáme celkovo 4. návrh 

na zmenu rozpočtu, ktorá je vykonávaná v roku 2022 a tento návrh je v plnej kompetencií MsZ. 

Čo sa týka konkrétnych zmien, v príjmovej časti rozpočtu sme vyššie, bežné príjmy v celkovej 

výške takmer 75 000 eur, kapitálové príjmy rozpočtu sme vyššie o takmer 697 000 eur hlavne 

z dôvodu zapojenia transferu zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu Revitalizácia 

vnútroblokov L. Novomeského a zapájame do rozpočtu aj cez finančné operácie nevyčerpané 

prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 45 055 eur na nákup, na odpad. Čo sa týka 

výdavkovej časti rozpočtu, tak tu navrhujeme vyššie finančné prostriedky na energie z dôvodu 

nárastu cien zhruba o 300 000 eur hlavne do oblasti verejného osvetlenia a na pokrytie nákladov 

rekreačných služieb mesta Senica, mestského kultúrneho strediska a mestských prevádzok. 

Ďalej rozpočtujeme presun finančných prostriedkov pre mestské kultúrne stredisko z dôvodu 

presunu do správy kancelárie Infosen a mestského múzea od 01.05.2022. Ďalej ešte 

rozpočtujeme nákup nádob na odpad vo výške, v celkovej výške 67 000 eur a dobrovoľný 

členský príspevok do OOCR Záhorie vo výške 25 000 eur. Čo sa týka investičnej časti, tak 

v kapitálových výdavkoch rozpočtujeme realizáciu projektu Revitalizácia vnútroblokov L. 

Novomeského takmer vo výške 730 000 eur, ďalej realizáciu polozapustených kontajnerových 

stojísk na ulici L. Novomeského vo výške 60 000 eur a výdavky v rámci realizácie projektu 

cyklodopravnej trasy mesta Senica ako vzniknuté neoprávnené výdavky mimo projektu počas 

realizácie a to vo výške 110 000 eur. Na základe týchto navrhovaných vykonaných zmien sa 

celkový prebytok rozpočtu zníži o takmer 400 000 eur na rozpočet zostavený s celkovým 

prebytkom vo výške 57 000 eur. Ďakujem za pozornosť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Má niekto záujem 

o diskusiu? Pán poslanec Kalman. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Táto rozpočtová zmena je 

prvá veľká zmena v tomto roku. Predpokladám, že nás bude čakať ešte ďalšia, pravdepodobne 

ešte vo väčšom rozsahu a ja mám teda niekoľko otázok. Prvá z nich je, prosím vás, viete nám 

povedať už teraz, aký bude mať vplyv na podielové dane, na výšku na rok 2021, včera 

prelomené veto prezidentky, že teda o koľko menej peňazí dostaneme?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tieto peniaze budeme čakať 

v septembri, asi budeme robiť veľkú zmenu a budeme čakať, aké financie už prídu. Ten odhad 

je niekde na úrovni pol milióna eur.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Na rok 2021 už?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Na rok 2022. 
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Ing. Pavol Kalman, poslanec: Na tento rok, od polroka ďalej, 2021, 2022, 500 000? Okej, 

ďakujem pekne. Veľmi výrazná čiastka vo výdavkoch sú neoprávnené výdavky na cyklotrasy. 

Ja tu teda evidujem, že už sme mali takúto položku raz v minulom roku, a to bolo 50 000 eur, 

to bolo na základe dodatku č. 1 so Swietelskym a teraz existuje teda dodatok č. 2 a je tam 

ďalších 110 000 eur. Chcem sa opýtať, že prečo k tomu došlo a teda čo je, čo stojí za tým, že 

je tam ďalších 110 000 eur, že prečo je to takto?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Boli tam naviac práce, ktoré bolo 

vhodné vykonať, čo sa týka napríklad menili sme stožiare verejného osvetlenia, menili sme 

jednotlivé, dopĺňali, pretože v projekte bolo, že presunieme starý stožiar verejného osvetlenia, 

ale keďže potom už sa prerábalo a všetko a malo sa to zapustiť do zeme a tieto veci, tak tam 

bola takáto položka a mali sme tam najmä položky, ktoré nás prekvapili, napríklad nízko 

položené vysoké napätie, ktoré bolo na ul. Kasárenská, my sme trištvrte roka riešili to, že 

musíme urobiť prekládku tohto vysokého napätia, kde sme museli urobiť projektovú 

dokumentáciu na vlastné náklady, to kompletne preložiť, to bola položka 25 000 eur len táto 

položka, že do toho vysoké napätie pri cyklotrase by mohlo ohrozovať, tak sa presúvalo, tam 

dokonca na jeden deň musela byť odstávka aj fabriky, aby sa tieto veci urobili. Stabilizácia 

povrchu a úprava zábradlia tu bola na Sotinskej ulici a úprava nájazdov z dôvodu skutkového 

stavu okolia, ktoré boli. To znamená, ako bol napríklad tento most, tak keď si všimnete, tak tie 

nájazdy tu boli poupravované tak, aby ten nájazd nebol taký, by som povedal, kolmý, ale 

postupný. Takže to boli takéto položky. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. A to je teda posledný dodatok? Už nebude žiadny 

ďalší? To je definitívna suma?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Nie, teraz momentálne už chystáme 

predpokladáme, že tento týždeň už máme kolaudáciu alebo budúci týždeň, takže už sa bude 

odovzdávať nám kompletne celá a už ďalšie doplnenie by nemalo byť žiadne.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Rozmýšľate nad nejakými sankciami, nejaké zníženie tej 

celkovej fakturácie vzhľadom na oneskorené odovzdanie tej stavby?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Oni nám deklarovali, že nám 

odovzdajú stavbu výrazne skôr, ako mali zmluvu. Avšak v zmysle zmluvy odovzdávali stavbu, 

pretože tam sa to posúva o dni, kedy sa nemohlo robiť, tak ju odovzdávali pred časom, ktorý 

bol zmluvný. Oni deklarovali nám a povedali, že vzhľadom na situáciu, aká je, chcú mať 

odovzdanú a kompletne urobenú stavbu do konca roka 2021, napriek tomu, že myslím, že bolo 

to 306 dní mali zmluvných a tie, čo sa posúvali o dni, ktoré nemôžu byť, tak boli v lehote. To 

znamená, nesplnili termín, ktorý oni si dali, by som to nazval, že vnútorne, nie zmluvne, áno? 

Respektíve by som to nazval, že gentlemansky, tak túto nesplnili. Ale zmluvne tam 

sankcionovať myslím si, že nie je možné, ale ešte sa na to opýtam. Priznám sa, že k tomuto som 

sa nedostal.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne. Takže teda celkové náklady, vecné náklady 

budú nejakých 160 000 eur, hej? Na tento projekt. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Áno. Vzhľadom na situáciu, ktorou 

nás atakovali a aké požiadavky oni mali, že chceli zmeniť zmluvu, my sme im vysvetľovali, že 

v zmysle aj metodického pokynu Úradu verejného obstarávania my nemôžeme meniť zmluvu, 

tak sme boli v určitej časti blízko, že plánovali a počítali, že odstúpia od zmluvy a musíme to 

súťažiť znovu, čím si myslím, že by nás to aj vyšlo výrazne viac, ale lebo tie materiály každým 

mesiacom, keď nepoviem každým týždňom a dňom rastú, tak oni sú relatívne, že nespokojní, 

by som to tak veľmi slušne povedal, pretože tvrdia, že u nás veľmi veľa prerobili, ale taktiež 

sme im reagovali na to, že prerobili ste, pretože tá koordinácia, ktorá tam mohla byť, mohla byť 

výrazne podľa môjho laického pohľadu lepšia. Veľmi veľa prerobili na mostoch, pretože tie 

mosty nás stáli okolo 30 000 eur a keďže oni ich robili tak dlho, tak v konečnom dôsledku oni 

na nich extrémne stratili, ale to je ich strata a ich spôsob organizácie. 
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Ing. Pavol Kalman, poslanec: No ja teda mám za to, že bolo to v dostatočnom predstihu všetko 

súťažené, takže mali čas na to, aby si obstarali materiály a nie som si istí, že by mohli na tom 

ako výrazne prerábať. Navyše teda 150 000 naviac alebo 160 000, sa blíži k trinástim, štrnástim 

percentám ako zo základnej sumy, čo teda nie je málo, tak z toho pohľadu zdá sa mi to strašne 

veľa tej naviac práce. Ďalšiu otázku by som mal, veľmi veľká položka tu je navýšenie cien 

energií, ktoré dávame postupne všetkým príspevkovým organizáciám, a teda nielen im, ale aj 

samotné mesto Senica má spotrebu teda elektrickej energie vyššiu, ale my sme dosť dlho 

diskutovali na Finančnej komisii o tom, že to zvyšovanie cien elektrickej energie nie je 

posledné a dokonca dostávajú naše mestské organizácie ďalšie nejaké oznámenia o zvyšovaní 

ceny, ktoré teda buď sú paušálne vo výške niekoľkých eur alebo teda dokonca percentuálne. 

Máte nejakú vedomosť, že koľko tieto naviac fakturácie budú do konca roka, ako sa to ešte 

zvýši? Lebo predpokladám, že toto by malo pokryť teda to, čo máme dnes zazmluvnené, 

zmluvy do konca tohto roka, ale už teraz sa rozpráva o ďalších položkách, ktoré od nás budú 

chcieť dodávatelia energií, že či máte teda tú vedomosť a koľko to bude. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tieto informácie prišli v pondelok, 

respektíve do niektorých organizácií v piatok, takže pracuje sa na tom, počíta sa, ale taktiež sa 

jedná so spoločnosťou, že na základe čoho a akým spôsobom. Takže máme tam takto viaceré 

tieto diskusie, ale pravda je tá, že pokiaľ pôjdeme teraz súťažiť, tak tá cena bude viac ako 

dvojnásobná, skoro až trojnásobná a musíme plánovať aj teda rovno si povedať, čo bude sa 

robiť budúci rok, pokiaľ tie ceny pôjdu v takomto slede. Takže rieši sa to, chystáme a bude 

s musieť riešiť asi v septembri s určitou úpravou rozpočtu.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Posledná vec, ktorú teda ja len to je naozaj, že 

faktické, že skonštatovanie toho stavu. Touto prvou úpravou sa dostávame zo 454 000 prebytku 

na 58 000 eur prebytku. A ten prebytok rozpočtu sa scvrkáva na úplne minimálnu čiastku a ja 

sa chcem teda opýtať vzhľadom na to, čo ste avizovali už vy, teda tie zvýšené, tá výdavková 

strana pôjde zase hore a príjmová stránka rozpočtu, najmä teda toho bežného rozpočtu, pôjde 

dole z hľadiska podielových daní. Rozmýšľate už teraz nad tým, ako to budete sanovať? Lebo 

tam vznikne rozdiel teda podľa toho, čo vy ste povedali, príjmová stránka 500 000 len podielové 

dane a výdavková stránka bude určite ďalšie státisíce eur, takže rozprávate o nožniciach, ktoré 

budú roztvorené na nejakých 600, 700 000 eur, čo s tým, že ako uvažujete do budúcna, prosím? 

Ďakujem. 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: Ja by som rád len poupravil tú 

informáciu, my síce budeme mať ten výpadok na podielových daniach pol milióna, ale nebude 

to reálny výpadok. My sme rozpočtovali na rok 2022 príjem z podielových daní 9,1 milióna. 

Takto boli nastavené aj prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo aj Ministerstva 

financií na začiatku roka, v rámci jari 2022, to znamená, keď prišla marcová a aprílová 

prognóza týchto organizácií, tak na základe tých aktuálnych prognóz ten príjem do rozpočtu 

mesta mal byť z podielových daní vo výške takmer 9,7 milióna. To znamená, že by sme si 

polepšili o 600 000. Na základe tejto aktuálnej daňovej reformy, čo sa naznačuje, že ten 

výpadok bude zhruba na úrovni pol milióna, to nám ukáže asi možno aj táto júnová nová 

prognóza, tak zostaneme na úrovni zhruba 9 170 000. To sú aktuálne prognózy pre mesto 

Senica. Takže my reálne neprídeme do rozpočtu o pol milióna v príjmovej časti, ešte si možno 

o 80 000 v príjmovej časti polepšíme. Ale teda ten príjem mohol byť lepší v prípade, že by táto 

daňová reforma nebola prijatá.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Možno by bolo lepšie reagovať nabudúce teda, že 

poviete najprv pol milióna výpadok, tak si každý predstaví, že pol milióna chýba tomu mestu, 

viete, to je tak strašne veľa peňazí, že to bude mať dopad na normálne ako mandatórne služby, 

čistenie, svietenie a neviem čo.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: Reálne tento výpadok, ako 

hovorím, teda reálne tento výpadok nebude pol milióna, my sme tento vyšší príjem mali 
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pripravený na to, že vstúpime do rozpočtu s tým, že s týmto budeme pokrývať ten nárast energií, 

takže mohli sme mať teda určitú vatu tých 600 000, bohužiaľ, tak sme zostali na úrovni 

rozpočtovanej čiastky na rok 2022. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ja by som teda poprosil ešte na záver, keď budete pripravovať 

tú zmenu rozpočtu v septembri, aby sme ju pripravili asi s podstatne vyšším nie že schodkom, 

ale prebytkom, radovo ako niekoľko stotisíce eur, pretože idú voľby, bude potom ťažké asi 

zastupiteľstvo okamžite kreovať a môže sa kľudne stať, že nebude rozpočet schválený 

a podobné veci, čiže tam je veľa vecí možných, sa otvára do budúcnosti a ja by som teda za náš 

klub veľmi pekne poprosil, aby ste spravili tú zmenu ďalšiu, ktorá teda bude veľkou zmenou 

znovu, takú, aby tam bolo dostatočná vata na to, aby to zastupiteľstvo a primátor fungovali 

relatívne bezpečne. Rozumiem tomu, že dnes je to teda takto, chápem, že máte to penzum 

informácií a to rozumiem, že musí byť prijatá tá zmena rozpočtu, aby mesto fungovalo, takže 

za mňa áno, aj teda s týmito všetkými výhradami, že teda tá výdavková časť rozpočtu mohla 

byť podstatne menšia, keby jednoducho to mesto asi hospodárilo alebo robilo nejako inak. 

Ďakujem.  

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: Nemôžem s tým súhlasiť, pán 

poslanec, máme 250 000 v rezervnom fonde, ktorý napĺňame, takže nie sme na tom úplne, 

respektíve teraz cez milión, ale počítame, že v nejakých investíciách ho budeme čerpať, 

uvidíme, dobre všetci vieme, že momentálne obstarať akúkoľvek vec je veľmi náročné, pretože 

nie, že nie sú len ľudia, ale nie je ani ten materiál. Koľkokrát tie firmy by sa možno prihlásili, 

ale ony sú si vedomé, že ten materiál nie sú schopné za polroka mať a tam prichádzame teda 

k bodu 2., že oni nevedia garantovať, že pokiaľ táto položka a táto položka bude za polroka, 

oni nie sú tak ekonomicky silní, aby si mohli nakúpiť iných položiek veľa a mať ich skladom 

a čakať polroka, že budú nejakú prácu robiť, tak už sa nám ani nepomáha tá možnosť, že 

nechajme tam dlhší priestor, aby si to mohol on nakúpiť a zabezpečiť, keď vieme, že či už je to 

polystyrén alebo všetky ostatné veci, pokiaľ je to vo väčšom, tak je to veľký problém, ale 

jednoducho, keď oni nemajú tie istoty, tak už sa nám nehrnú, takže my budeme vedieť aj podľa 

investícií, že čo dokážeme urobiť a myslím si, že rozpočet chránime extrémne. Ja môžem 

povedať, že robíme prvú základnú školu zateplenie, začalo sa v auguste. My sme mali od 

novembra nonstop žiadosti o to, aby sme zvýšili cenu, že proste tá cena je neúnosná. Pokiaľ 

UVO nedá iné usmernenie, my sa toho držíme a maximálne nám vzniknú nejaké naviac práce, 

že sa tam prehliadlo a je tam nejaká drobnosť, tak ono to vždy jemne naskočí pri väčších 

prácach, tak nemyslím si, že by sme zase neboli nachystaní na túto dobu a v prípade, že nám to 

skončí troj, štvornásobne, tak bol aj návrh tejto vlády, že budú robiť určité kompenzácie, to 

zaznelo, tak budeme čakať, či aj v tomto smere ešte nejaký krok ďalší príde. Má ešte niekto 

záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na zmenu rozpočtu 

mesta, a to je: MsZ v Senici schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, máme schválenú zmenu rozpočtu v roku 2022. 

Uznesenie č. 750: 

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:20           za:20         proti:0       zdržal sa:0              počet poslancov:25 

 

Bod č. 16 - Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

mesta Senica 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 16. – návrh zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica. Urobili sme tu viacero, by som to 
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nazval, že kozmetických zmien a potom jednu väčšiu zmenu. Kým k nej prejdem, tak poviem, 

že mestská rada bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie a Finančná komisia taktiež 

bez pripomienok odporúča predložiť na schválenie. Najväčšou zmenou v týchto zásadách je 

zámer mesta poskytovať jednorazový finančný príspevok pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú 

školskú dochádzku, to znamená do 1. ročníka základnej školy v meste Senica za podmienky, 

že dieťa má trvalý pobyt a aj minimálne jeden z rodičov má trvalý pobyt s tým, že tie rôzne 

kombinácie budú ďalej upravené. Tým, že sledujeme tak, ako je to tam ďalej napísané, že nielen 

bude tento príspevok oprávnený čerpať v hodnote 100 eur, to znamená, musí si požiadať 

a následne vydokladovať, že to bolo na tento účel použité a musí toto dieťa chodiť do našej 

školy aj po 16. septembri, to znamená, nielen že prvý deň, ale teda aj následne a informácia 

podstatná je taká, aby sme ďalej motivovali ľudí, ktorí reálne bývajú v meste Senica, ako ďalší 

krok k tomu, že nie je to len lacnejšie parkovanie, nie je to len lacnejší vstup na plaváreň alebo 

na klzisko, ale je tu ďalší benefit pre toho, kto má trvalý pobyt v meste Senica, a to jest takto 

pomôcť zvlášť v dobe, kedy sa uvažuje práve aj, že štát tento príspevok by mohol zrušiť. Pán 

poslanec Pastucha. 

Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel teda pridať k pánovi 

primátorovi, že môžeme toto v podstate len podporiť, milí občania Senice, takto vyzerá pomoc 

rodinám, mladým rodinám a deťom, ktoré vstupujú do školy základnej, pretože to, čo sa stalo 

včera, je veľmi smutné a tak pomoc rodinám teda, hej, nevyzerá. Takže veľmi rád podporím 

tento materiál, dúfam, že to nebude istým spôsobom nejak náročné potom administratívne pre 

tých rodičov a v podstate som veľmi rád, že takto sa motivujú tí rodičia u nás v Senici, pretože 

je to vidieť, poslednou dobou je tých rodičov čím ďalej tým viac, ktorí žijú v Senici, bývajú 

v Senici nie mesiac, ale niekoľko rokov, trvalé bydlisko aj rodičia, aj deti majú úplne niekde 

inde a chodia do našich škôl, my sme radi, že teda chodia do našich škôl, samozrejme, ale je to 

istým spôsobom taká pohodlnosť zmeniť si to trvalé bydlisko, či pre žiaka, alebo pre toho 

rodiča. Veľká pohodlnosť. No a na to margo tých lacnejších vstupov, myslím si, že by bolo 

dobré do budúcna okrem parkovného, kde by sme teda možno uvažovali upraviť ešte ten rozdiel 

Seničan a ne-Seničan, ale aj tie vstupy do tej plavárne, na klzisko a na kúpalisko by mohlo byť 

určite väčšie rozdiely, pretože aby si tí naši občania naozaj uvedomili, že ja som Seničan a mám 

to tu naozaj lacnejšie oproti niekomu druhému. Ďakujem veľmi pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem pán poslanec. Nikto iný 

záujem nemá o diskusiu? Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, takže jednomyseľne boli schválené zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica. 

Uznesenie č. 751: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 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. 17.1 - Návrh na schválenie dobrovoľného členského 

príspevku oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 

2022 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 17.1 – návrh na 

schválenie dobrovoľného členského príspevku oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie 

pre rok 2022. Tento príspevok sme prvýkrát schvaľovali v roku 2020, následne 21, teraz máme 

22 s tým, že ten príspevok z roku 2020 už tento rok prichádza vo výške 25 000 eur a máme 
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záujem ešte toto leto, aby oblastná organizácia cestovného ruchu vybudovala preliezky v tvare 

pre lode a majáku na Kunovskej priehrade, a to by mala byť posledná takáto aktivita, čo sa týka, 

by som to nazval, že kapitálového transferu. Verím tomu, že do budúcna práve tieto finančné 

prostriedky by mali byť využívané, budúci rok by to malo byť v bonusových pre mesto Senica 

40 000 eur na podujatia, či už to bude senobranie, dostihy, dračie lode, martinské svetlonosenie, 

prípadne vianočná dedina, takže už by sme sa mali viacej sústreďovať do týchto podujatí, 

poprípade než ísť do takýchto kapitálových, bolo pôvodne tvrdené, že to bude trošku 

jednoduchšie, je to veľmi administratívne náročné, takže myslím si, že preto už ani do budúcna 

zastupiteľstvo asi nebude uvažovať v inej forme ako práve na tieto podujatia tak, ako to 

využívajú mnohé ďalšie mestá. Takže má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?  Pán 

poslanec Sova. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Ja to vnímam, že nie je to až taká pravda, ako to bolo 

prednesené. Určité benefity sú tam samozrejme z toho vkladu, je to velice výborne vymyslený 

systém na to, ako niekto môže zarobiť dajme tomu aj na štátnych peniazoch. My sme v roku 

2020 vložili 25 000, ale tu sa píše, že 30 % z toho vkladu zostáva v OOCR-ke na personálne, 

marketingové výdavky organizácie. To znamená, že dajme tomu nejakých 7 500 eur z toho 

nášho vkladu už je preč, to je jedna vec. A zoberte si, že táto organizácia má nejakých 54 členov, 

ako som sa teraz dočítal, a že tie vklady členské tam môžu byť možno radovo 100, 150 000 

alebo 200 000, keď si to prerátate na drobné, tak to sú docela slušné peniaze, ktoré OOCR-ka 

používa na personálne, podľa toho, ako to čítam, na personálne a marketingové výdavky 

organizácie. Takže pokiaľ tu má zamestnaného jedného človeka, takže neviem, či jedného, 

dvoch, lebo my neviem, či do toho vidíme, nevidíme alebo môžeme vidieť, nemôžeme vidieť, 

takže docela slušný peniaz na to, aby ten človek tam zarábal docela pekné peniaze. A ja sa 

chcem opýtať ešte nejakých pár vecí. Kto rozhoduje o tom, že akým spôsobom sa tieto alebo 

na čo sa tieto peniaze použijú? My na základe našich požiadaviek ako mesta alebo o tom 

rozhoduje OOCR-ka, že toto, toto, toto vám spravíme?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Jeden zamestnanec tam je a nemá, by 

som to nazval, že nadštandardný príjem a čo sa týka toho, že čo sa bude robiť, ide to žiadosť 

mesta, že o čo máme záujem, bavíme sa o týchto mimoriadnych vkladoch, a taká je dohoda 

v rámci celej oblastnej organizácie, že tieto mimoriadne vklady dávajú aj ostatné buď 

organizácie, to znamená, podnikateľské alebo nepodnikateľské subjekty, respektíve 

samosprávy a využívajú sa, že si povedia áno, potrebujeme podporiť ja neviem, Trdlofest, 

potrebujeme takúto akciu podporiť, takže ide to takouto formou a je tam táto dohoda. Zatiaľ tá 

dohoda stále platí, že o týchto finančných prostriedkoch si požiada ten, kto tieto mimoriadne 

vklady dal a funguje to takto roky rokúce aj v iných oblastných organizáciách cestovného 

ruchu.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Tak ale my ale nemáme na to vplyv, že za čo sa tieto veci 

obstarajú, to obstaráva OOCR-ka, áno? To je prvá vec.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: S tým, že my si vždy urobíme určitý 

prieskum, aby my sme vedeli, za akú sumu a čo chceme, áno? My nepovieme, že chceme toto 

a čakáme, že to bude stáť 5 000 a zrazu to stojí 15. My si vlastný prieskum urobíme, vieme, čo 

zhruba by sme mohli požadovať za aké peniaze a to si dáme, že aby oni obstarali a na základe 

toho vám môžem povedať, že tie rozdiely sú minimálne. Tam sa bavíme možno v desiatkach 

eurách, to neni, že nám tam lietajú tisíce. Zase ani také tie peniaze, aby tam mohli lietať, tie 

tisíce tam nie sú.  

Ing. Roman Sova, poslanec: No ja viem, len pán primátor, to je tvoje tvrdenie, my to nevidíme 

ani to nevieme posúdiť ani vyhodnotiť, že či je to pravda, alebo neni to pravda, takže to je jedna 

vec. Tam tá suma, tam tá suma sa nezdvojnásobí, ako som už povedal, takže je to docela tak 

dobre vymyslený systém na tieto veci. Ja by som poprosil, že neviem, že či to ako uznesenie, 

alebo, alebo zaviazanie budúceho primátora, že aby dal informáciu novému zastupiteľstvu na 
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ďalšom zasadnutí v roku 2023, že na čo boli, my by sme vlastne mali v roku 2022 dostať teda 

peniaze by sa mali použiť vo výške 25 000 nášho vkladu - 30 %, ako som pochopil a + 25, áno? 

Lebo ten 30%-ný vklad, to je náš vklad, to je, ten sa počíta z 25 alebo z 50? 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Z 25, tým, že neni nutné to minúť 

samozrejme hneď. Štandard predtým bol, že sa čakalo kvôli prefinancovaniu, že napríklad sa 

používali tie peniaze až nasledujúci rok, nie, že hneď, to sa zaviedlo až posledný rok a pol, ale 

teda z 25 áno, keď si povieme inak, tak áno, je tam z tých 25 dole peniaze, 

Ing. Roman Sova, poslanec : 7 a pol?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Ktoré sa používajú na marketing, ale 

to sú napríklad cyklomapy, ktoré sa rozdávajú aj v meste Senica aj všade inde, sú to v podstate 

produkty pre cestovný ruch, to nie je, to sú rôzne brožúrky, rôzne takéto propagačné veci, ktoré 

prídu do celého regiónu, nebavíme sa len o Senici, áno, ale zase povedzme si úprimne, že tí 

ľudia, pokiaľ prídu do regiónu, tak potrebujeme ich podchytiť, či už pôjdu na Škodáčkov mlyn 

ako dneska išli zrovna školáci, poprípade prichádzajú na Kunovskú priehradu, tak aby boli tie 

reklamné a turistické kancelárie k dispozícií. Máme veľmi veľa ľudí teraz napríklad 

v Smrdákoch, ktorí sem potenciálne môžu prísť do Senice. Takže to sú na tieto marketingové 

aktivity, aby sme ich zavolali, len samozrejme urobiť leták, že príďte do Senice, nemá význam, 

je to všeobecný leták, kde je buď možno Kopčany, niekedy Skalica, niekedy Holíč, takže úplne 

takto, že je to na reklamné predmety len pre mesto Senica, zase až takto to tuna definované nie 

je.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Jasné mi to je, len akože však na to majú peňazí dosť, aby vyrábali 

také letáky, keď tam budú mať na to 60 alebo 80 000, keď hovoríš, že tie mzdové náklady toho 

jedného zamestnanca sú štandardné. Ale my si môžeme zadefinovať, že my sme vložili 25 - 

7 500, kde je teda ten 30 %-ný vklad do OOCR-ky, + máme dostať 25, takže to je 42 500, by 

sa malo ujsť Senici tento rok, bez ohľadu na to, že či sú tu nejaké propagačné materiály, alebo 

nie sú a my teda môžeme dostať teda alebo ďalšie zastupiteľstvo môže dostať informáciu, 

máme nárok na 42, za to sa postavilo toto, toto, toto a prenos na ďalší rok, teda pokiaľ je to 

rozpočtovo možné, neviem, zostáva ďalších 10 000, ktoré sa využijú v roku 2023. Iba toto 

chcem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Nie je možný prenos tých 25, ktorých 

príde ako dotácia, ale tých 17 a pol, ktoré míňame, 

Ing. Roman Sova, poslanec: No však to je dobré, to je technicky. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tie byť môžu prenesené. Ale tých 25 

v podstate tento rok sa plánuje, že sa minú, áno? A tie ostatné môžu byť prenesené buď na 

budúci rok, alebo ja poviem, oni robia podujatia, sponzorujú alebo financujú podujatia aj ktoré 

my sme si nepožiadali, ale sú v Senici. Napríklad roky rokúce beží, že participujú nie veľa, ale 

finančne aj na Štramák Feste a na takýchto ďalších podujatiach. To znamená, dejú sa v Senici, 

ale nie je to v podstate podujatie mesta Senica, aj keď snažíme sa pomáhať.  

Ing. Roman Sova, poslanec: No ale nemalo to ísť z nášho budgetu, tak preto. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tak z nášho rozpočtu to nešlo, nie, to 

je z toho všeobecného rozpočtu. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Dobre, ale však ekonomicky neni problém si spraviť nejakú 

analytiku, že koľko tam ešte máme peňazí, koľko nám zostáva, nezostáva. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Nie to máme, to máme všetky 

prehľady, máme, lebo to máme, že napríklad oblastná organizácia cestovného ruchu získala 

finančné prostriedky na tie puky, ktoré sa bavíme, na cyklotrase, samozrejme, nebolo to 

v plnom rozsahu a z tohto nášho rozpočtu, ktorý sme práve si tam vložili, tak to bolo 

dofinancované. Ja poviem, ja si to už nepamätám, či to stálo 25 000, keď dotácia prišla 20, tak 

tých 5 sme takto dofinancovali, takže to vieme a takto je to celé zdokladované. Tam nie je, že 

nevie sa, čo sa za to kúpi, nekúpi, áno? Takisto to bolo pri tom lanovom centre, my sme, vždy 
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prehľad máme, keď dávame požiadavku, tak je tam predpokladaná hodnota zákazky a z tej sa 

vychádza, to nie je možné, že my dáme predpokladanú hodnotu zákazky a niekto ju presiahne 

o 5, 10%.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Ja len chcem, že keď sa bude hlasovať na budúci rok príspevok 

do OOCR-ky, aby bola k tomu tabuľka, lebo za rok už 2022 by malo byť prvé čerpanie, aby 

tam bolo jasne napísané toto, toto, nič vyše nechcem, iba toto.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: V poriadku. Dobre.  

Ing. Roman Sova, poslanec: Akurát s tou poznámkou, ktorú som povedal na začiatku, že je to 

velice dobre vymyslené.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Je to na prospech mesta, nevidím 

v tom taký problém. Pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Puky aj lanové centrum boli na 100 % 

financované z grantov Trnavského kraja, dofinancovanie, aké bolo, to už netuším, či tam bolo 

nejaké dofinancovanie, nie som si istý, ale teda to je samozrejme na, žiadateľom tam bola 

oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Ale teda k tým marketingovým materiálom, 

rozpočet samozrejme asi schvaľujete aj vy ako člen OOCR-ky Záhorie a najpodstatnejšia časť 

je samozrejme tá, koľko dostane tá OOCR-ka príspevok zo štátneho rozpočtu cez ministerstvo 

dopravy. To som sa pýtal aj minule, predpokladám, že aj keď budú tieto prostriedky, aj keď 

ďalší členovia vložia, stále to bude toľko, že dostaneme to v rovnakej výške podiel, máme 

dostatočné množstvo prenocovaní, všetko spĺňame, hej?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Kontroluje sa to a práve preto sme 

museli, by som povedal, tie návrhy limitovať, áno? Lebo tých návrhov bolo viacej a ten záujem 

bol výrazne vyšší, ako boli možnosti, takže tie záujmy sa limitovali a máme takto to od pána 

riaditeľa deklarované, že to, čo je teraz, tak toto sú všetko pokryté. Myslím si, že rozpočet aj 

všetky ostatné veci sú na webe oblastnej organizácie cestovného ruchu aj zverejnené, takže tam 

nie je problém si to relatívne rýchlo dohľadať.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Áno, ďakujem pekne. Možno by stálo za úvahu v tejto celej, 

v tomto celom možnom získavaní tých prostriedkov postupovať tak, ako, ako dáva Trnavský 

kraj cez Krajskú inovačnú a rozvojovú agentúru peniaze do všetkých OOCR-iek na území kraja, 

dávame tam grant vo výške myslím 30 000 do každej z nich, ale teda s tým, že ten, kto ten grant 

poskytuje, to znamená to je tá KIRA, má možnosť posúdiť kvalitu tých jednotlivých projektov. 

Možno by to stálo za úvahu, urobiť to aj pre Senicu, pretože a znovu opakujem to, čo som tu 

povedal pred rokom, MsZ nemá žiadnu kontrolu nad tými prostriedkami, ktoré dávame mimo, 

pretože obstarávateľom aj majiteľom akýchkoľvek kapitálových výdavkov je OOCR-ka. To je 

samozrejme nebezpečenstvo aj do budúcnosti, kto sa má starať o to, napríklad o tie vybudované 

ihriská a podobné veci, o tom sme tiež diskutovali na Finančnej komisií, kde to nie je celkom 

jasné, že ako bude ten majetok delimitovaný a kedy bude delimitovaný. Čiže otvára sa tam 

veľmi veľa vecí, ktoré sú asi na diskusiu takú dlhšiu, nemusí to byť samozrejme teraz hneď, ale 

toto je jedna z možností, niečo také, že ten dobrovoľný príspevok podmieniť tým, že teda my 

máme možnosť niečo k tomu povedať a budú tam traja, štyria poslanci, ktorí budú o tom 

informovaní, aby teda to rozhodnutie nebolo len na jednom človeku, a to na vás, lebo sú to 

peniaze tohto zastupiteľstva, ktoré sa zdvojnásobia tou grantovou dotáciou z ministerstva 

dopravy. Dúfam, že som to vysvetlil dostatočne jasne. Ďakujem.   

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Pani poslankyňa Štítna, potom asi 

skúsim zareagovať, keďže to bola faktická. 

Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Len stručná faktická na margo toho, čo hovoril pán poslanec 

Sova, že keďže tá naša organizácia je vlastne tiež členom OOCR-ky, tak môžem potvrdiť, že 

to skutočne funguje tak, ako to pán primátor povedal a naozaj to financovanie je tam 

transparentné a čo sa týka tých vkladov jednotlivých členov, je to tam presne stanovené a aj tá 

návratnosť je presne stanovená a naozaj, ten vkladateľ si môže povedať, čo potrebuje a čo žiada 
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v rámci toho svojho vkladu a naozaj sa ešte nikdy nestalo, že by to valné zhromaždenie 

neodsúhlasilo, takže môžem potvrdiť, že aby to nebolo len na tom, že tvrdíte to vy ako mesto, 

môžem si to dovoliť tvrdiť aj ja, lebo sme členom valného zhromaždenia OOCR. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Práve KIRA, ja sa priznám, 

že nepamätám si, mám pocit, že to bolo 20 000 ale možno 30, ale pokiaľ viem, tak pán poslanec 

Kalman je zástupcom práve tejto agentúry a ste zástupcom a teda asi, by som povedal, že budete 

sa zúčastňovať valných zhromaždení a všetkého, takže aj tam budete mať ďalšiu kontrolu, ktorá 

môže prebiehať. Pokiaľ sa dohodne určitý systém, že akým spôsobom to má fungovať, či o tom 

bude rozhodovať potom napríklad Mestské kultúrne stredisko alebo konkrétne poslanci niektorí 

majú záujem to koordinovať, to si myslím, že nie je taký zásadný problém. V konečnom 

dôsledku všetky veci sú relatívne doriešené, lebo delimitovať darovacími zmluvami, otázka je 

len, že či si ich bude brať mesto, alebo pôjdu tam, kto to spravuje, to znamená, rekreačné služby, 

oni bez nároku, bez akýchkoľvek finančných prostriedkov teda sú schopní a ochotní to darovať, 

môže sa to urobiť aj, by som to nazval, že keď bude nachystaná zmluva do troch, štyroch dní, 

aby, aby to bolo pripravené a tým pádom si myslím, že mesto neprichádza o finančné 

prostriedky a ak si správne pamätám, tak vy ste si vyžiadali a mám opäť informáciu, že vám 

bola aj doručená informácia o tom, ako sa obstarávalo lanové centrum, tak, takže tá kontrola, 

pokiaľ je záujem, tak si myslím, že je možná a teraz z vašej pozície ako člena môžete ešte viacej 

vidieť dovnútra tej celej oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie, tak si myslím, že 

pokiaľ sme to vždy kontrolovali a teraz tam bol urobený taký vnútorný audit novou, novou 

spoločnosťou, ktorá dokonca má u seba aj audítora, tak to celé skontrolovali a nenašli tam 

porušenie alebo niečo iného, že čo by tam bolo v neporiadku, ale hovorím, myslím si, že teraz 

budete mať veľa príležitostí a ja sa tomu nebránim. Ak sa tomu chce niekto venovať, ja budem 

veľmi rád, pretože tých organizácií je veľa a potom robím do noci, tak ja som rád, pokiaľ si to 

niekto zoberie a má o to záujme. Pán poslanec Kalman, ešte faktická. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Áno, ďakujem pekne. Veľmi stručne, nechcem kontrolu ex post, 

ale chcem kontrolu ex ante, to znamená, že má to zastupiteľstvo vedieť, na čo to bude použité 

a z akých rozpočtov, čiže to nie je nič nezvyčajné, proste máme sa tváriť alebo netváriť. Máme 

my pracovať tu tak, aby boli efektívne využité prostriedky samosprávy. A čo sa týka tej KIRA-

y, áno, ale to ako nechcem byť v schizofrénnej pozícií, KIRA je Trnavský samosprávny kraj 

a to ako nemôžem vystupovať v jednej pozícií dvakrát, hej? Tak som len jeden človek, takže 

aby bolo jasné, že v tom prípade asi tie informácie, ktoré tam získam, nemôžem posúvať ďalej 

ako, ako člen KIRA-y do tohto zastupiteľstva, čiže malo by to zastupiteľstvo to vedieť asi od 

toho správneho člena a ten ste len vy, ten zástupca, ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Neevidujem nikoho 

ďalšieho do diskusie. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje vklad 

dobrovoľného členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 

2022 vo výške 25 000 eur. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, takže schválili sme mimoriadny členský príspevok do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Záhorie. Ďakujem. 

Uznesenie č. 752: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Vklad dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie 

pre rok 2022 vo výške 25 000 Eur 
H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:18        proti:0       zdržal sa:1               počet poslancov:25 

 

Bod č. 17.2 - Návrh na schválenie mimoriadneho členského 

príspevku do miestnej akčnej skupiny Záhorie, o. z. pre rok 2022 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 17.2 - návrh na 

schválenie mimoriadneho členského príspevku do miestnej akčnej skupiny Záhorie, o. z. pre 

rok 2022. Ja by som asi poprosil, keďže toto sme mali prerokované na Finančnej komisií, ktorá 

to odporúča schváliť bez pripomienok a mestská rada, návrh nebol v programe, pretože vtedy 

sme ešte nemali presnú tú sumu, tak by som ukázal, aby bol prehľad, pre všetkých, takže poďme 

na Šaštín úplne doľava sa priblížiť, práve týmto mimoriadnym členským príspevkom máme 

záujem riešiť situáciu, a to znamená cyklotrasu Senica - Šaštín - Stráže a v tejto miestnej akčnej 

skupine sú zapojení všetci, cez ktorých táto cyklotrasa bude prechádzať s tým, že bude končiť 

práve, ešte trošku poprosím priblížiť, ako je bazilika, bude končiť práve mostom pred bazilikou 

s tým, že sa bude napájať na cyklotrasu, ktorá ďalej smeruje doľava do obce Čáry, ktorá sa má 

dobudovávať ďalej a s tým, že teda táto cyklotrasa by mala byť do budúcna takto vybudovaná 

v celkovej dĺžke 16 km, 670  m a momentálne mesto Senica sa snaží dopracovať a bude 

žiadateľom o finančné prostriedky z plánu obnovy v úseku Senica - letisko, smer obec Dojč, 

pretože odtiaľ sme jediní oprávnení v tomto projekte to riešiť, takže máme záujem, aby táto 

trasa, ktorá je naplánovaná, začala práve touto formou, lebo na ňu vieme získať finančné 

prostriedky, takže bude končiť priamo až v obci Dojč, kde bude prípojka a popri rieke Myjava 

pôjde celú trasu až na letisko s tým, že je možnosť sa ešte bude, pracujú na pozemkoch 

v Šajdíkových Humenciach, tak pracujeme aj na projektoch, ktoré sú mimo mesta Senica, ale 

myslím si, že budú v prospech či už turistického ruchu, ako sme robili pri oblastnej organizácií 

cestovného ruchu, ale aj v prospech občanov mesta Senica, pričom pripomínam, že máme 

podaný návrh na dotáciu na získanie finančných prostriedkov od kasární po železničnú stanicu, 

kde by bola aj ďalšia zastávka, takže z mesta Senica by sa bezpečne dalo dostať aj práve na túto 

trasu a dopravným značením, keďže tam nie je až taká premávka zo železničnej stanice smer 

na letisko a odtiaľ teda budeme takto pokračovať ďalej a verím, že keď začneme týmto, tak 

následne budú výzvy, či už cez INTERREG alebo ďalšie, aby sa mohol dokončiť prepoj s tým, 

že vízia všetkých, ktorí na tomto pracujeme je, aby sa do budúcna to dokázalo napojiť v Kútoch, 

respektíve Moravský Svätý Ján, či už do Rakúska, alebo na Českú republiku, aby teda to bolo 

takto zokruhované. Takže na tomto sa relatívne dlho pracuje a verím, že do 15.08. stihneme 

hneď prvý termín, kedy budeme pripravení aj s takýmto, by som to povedal, že pekným, aj keď 

veľkým projektom. Len pokiaľ sa bavíme o cyklotrasách, tak ma to pri tomto momente napadlo, 

my sme robili 6 km cyklotrás za 1,5 milióna, 1,6 milióna, teraz sa bavíme o tom, že práve pri 

tejto výzve je zverejnené, že na km cyklotrasy môže byť aj pol milióna eur, to znamená, pri nás 

by tá cyklotrasa mohla stáť až 3 milióny eur, pokiaľ to berieme v meste, takže sme to urobili za 

polovičnú cenu teraz tak, ako predpokladá práve táto výzva. Takže verím tomu, že sa dokážeme 

do toho zmestiť, ideme popri rieky a verím tomu, že s týmto projektom budeme úspešní. Ale 

teda teraz potrebujeme urobiť mimoriadny vklad do miestnej akčnej skupiny Záhorie, aby sme 

pokryli finančné prostriedky, ktoré je potrebné pre projektovú dokumentáciu na územné 

rozhodnutie. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám technická, faktická, a prihlásený pán poslanec Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja už som teda posielal informáciu na MsÚ 

pánovi finančnému riaditeľovi, teda to bolo až po Finančnej komisií, kde sme sa o tom 

rozprávali, ide o mimoriadny vklad na projektovú dokumentáciu, čiže pracuje sa na projektovej 

dokumentácií, predpokladám, len teda chcem dať do pozornosti, že vypísali sme grant vo výške 

pár stotisíc eur v Trnavskom kraji, konkrétne pre takúto vec, pre cyklotrasy, dá sa preplatiť celá 

projektová dokumentácia tak, aby tie obce a mestá to nič nestálo, takže neviem, či to spĺňa tieto 

podmienky, táto MAS-ka a čo sa týka druhej veci, predpokladám, že to určite takisto viete, ale 

ak by náhodou nie, tak minulý týždeň vypísalo ministerstvo dopravy prvý 30- miliónový grant 

z plánov obnovy na cyklotrasy. Takže a tam myslím, že je deadline až niekedy v auguste alebo 
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v septembri tohto roku možno, možno ak by sa zintenzívnila činnosť v MAS-ke, že by sa snáď 

dala stíhať už aj táto vec. Ďakujem pekne.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: My máme záujem stihnúť termín do 

15.08 s touto vecou Senica - Dojč a čo sa týka toho grantu, tak podľa toho, ako je vypísaný, tak 

ani s tou cyklotrasou, ktorú teraz dokončujeme, ani s touto sa do nej nedostaneme, ale. 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ: Na základe tej vašej posunutej 

informácie sme teda pracovali na tomto, že by sme teda, že by MAS Záhorie bola, či by sa mala 

teda oprávnene zaujímať o tento grant z VÚC-ky, ale dostal som teraz informácie, som vám 

nestihol odpísať teda, že MAS-ka neni oprávneným žiadateľom o tento grant z VÚC-ky, lebo 

nebola zapojená v tých troch výzvach z INTERREG-u, ktoré sú tam ako podmienkou.  

Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Hovorím ešte to bolo vlastne len pre INTERREG, 

pre plán obnovy a aj tak sa to jednalo, vlastne na tú 15-ku výzvu, z tej 15-ky výzvy sme robili 

túto cyklotrasu, ktorá je teraz dokončená a bolo to však, ten grant je určený len extravilán, takže 

tam ani my sa nevieme zapojiť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ak by tam nebol extravilán, tak by 

sme vedeli tieto finančné prostriedky pýtať, ale nebolo to tak nastavené. Dobre. Ešte záujem 

o diskusiu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje vklad 

mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie, o. z. pre rok 2022 vo výške 3 543,15 eur. 

Prosím o hlasovanie.  

Hlasovanie: Ďakujem, takže mimoriadny členský príspevok bol schválený. 

Uznesenie č. 753: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Vklad mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie o. z. pre rok 2022 vo výške  

3 543,15 Eur 
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 - Dispozície s majetkom 

 

Bod č. 18.1 – návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku registra E, parcela č. 820 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:Prechádzame na dispozície 

s majetkom, návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku registra E, parcela 820 

v katastrálnom území Predmier. To znamená, pozemok, ktorý máme v katastrálnom území 

Predmier, má spoločnosť DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier, záujem 

odkúpiť. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Dostali sme v minulosti pozemky, takže 

nevieme ich pre seba využiť v katastrálnom území Predmier. Prerokovala to mestská rada bez 

pripomienok, odporúča odpredaj, prerokovala aj Komisia pre správu mestského majetku, 

obchodu a služieb bez pripomienok, odporúča odpredaj. Prerokovala aj Komisia výstavby, 

územné plánovania a dopravy bez pripomienok a odporúča odpredaj. Keďže nie je záujem 

o diskusiu, tak predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod vlastníctva ako 

prevod podielu majetku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa predloženého 

návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, schválili sme odpredaj. 

Uznesenie č. 754: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 
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odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7 na pozemku EKN parc. č. 820, druh 

pozemku orná pôda vo výmere 160 m2, evidovaného na LV č. 703 v kat. území Predmier  

spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51 

Predmier 458, IČO: 36 389 196  za cenu 25 € / m2 

 

b) s c h v a ľ u j e  

prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod podielu majetku obce, ktorým sa 

realizuje zákonné predkupné právo.  

Pozemok je prebytočný majetok. 
H l a s o v a n i e : prítomných:16        za:16            proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.2 –– Návrh na odpredaj časti pozemku registra C,      

parcela 2269/2 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 18.2 – návrh na 

odpredaj časti pozemku registra C, parcela 2269/2 v katastrálnom území Senica. Sme 

v mestskej časti Čáčov, kde v minulosti nám odpredal vlastník pozemok aj časť, ktorú nechcel 

odpredať, nemal o ňu záujem a teda v rámci odstránenia tejto chyby z minulosti je predložený 

tento návrh, kde mestská rada bez pripomienok odporúča odpredaj a prerokovala ho aj Komisia 

pre správu mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok a odporúča odpredaj. Má 

niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ 

v Senici schvaľuje odpredaj časti pozemku podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže aj odpredaj tohto malého pozemku bol schválený. Ďakujem. 

Uznesenie č. 755: 

MsZ v Senici 

a)  s c h v a ľ u j e  

odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 2269/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 207 m2, ktorá 

je vyznačená v GP č. 105/2022 na oddelenie pozemkov p.č. 2269/5  ako novozameraný 

pozemok CKN parc.č. 2269/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 

v kat. území Senica žiadateľom: Miroslav Kollár a manželka Ľubica Kollárová, obaja  trvale 

bydliskom Miloslava Bibzu 5057/9, 905 01 Senica za cenu  10 €/m2  

 

b) s c h v a ľ u j e 

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

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

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:   

V roku 2010 odpredali žiadatelia  mestu Senica  pozemok parc. č. 2269/2 z dôvodu  potreby 

jeho  zachovania   ako  prechodový koridor  pre občanov  mestskej časti Čáčov a jeho využitie  

na vybudovanie miestnej komunikácie. Časť  pozemku parc. č. 2269/2, ktorej  zodpovedá 

novozameraný pozemok parc.č. 2269/5 bol v tom čase už súčasťou  uzatvoreného dvora  

žiadateľov  a mestom nebol nikdy  užívaný.  Odpredajom  novozameraného pozemku CKN 

parc.č. 2269/5  žiadateľom sa  usporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku  podľa  skutočného 

využívania  za rovnakých  podmienok za akých pozemok nadobudlo  mesto od  žiadateľov.   

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. 18.3 –– Návrh na odpredaj pozemku registra C, parcela            

č. 3565/407 a 3565/535 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 18.3 – návrh na 

odpredaj pozemku registra C, parcela č. 3565/407 a 3565/535 v katastrálnom území Senica 

a zriadenie vecného bremena. Sme pri novej poliklinike, kde vlastník vlastní chodník, avšak 

pozemok pod ním nie s tým, že predávame pozemok, ale aj s právom vecného bremena 

prechodu tým pádom, aby sa nestalo to, že by niekto zabránil občanom k prechodu okolo tejto 

budovy, aby teda koridory pre chodcov zostali zachované. Má niekto záujem o diskusiu 

k tomuto bodu? Zatiaľ poviem, že Mestská rada bez pripomienok odporúča odpredaj pozemku, 

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie a dopravu neodporúča z dôvodu možnej výstavby 

rozšírenia výmeny podzemných rozvodov inžinierskych sietí a pre správu mestského majetku, 

obchodu a služieb bez pripomienok odporúča odpredaj pozemku a uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena. Tým, že asi o 30 m, alebo ani nie, 15 m vedľa pri plote, ktorý je 

pre kostol, tak je mestský pozemok, kade je jednoduchšie bez zalomení možné ťahať inžinierske 

siete, preto mestská rada už potom odporučila odpredaj pozemku. Má niekto záujem o diskusiu? 

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

pozemkov podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod nehnuteľností ako pozemky 

zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Prosím, podľa predloženého 

návrhu, prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, takže návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 756: 

MsZ v Senici 

1.   

a)  s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemkov  CKN parc.č. 3565/407, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16 m2 

a CKN  parc.č. 3565/535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2, spolu 

vo výmere 30 m2 v kat. území Senica spoločnosti SETALIA PARK, s.r.o.,  sídlo: Nám. Dr. A. 

Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO 36 721 247 za cenu  znaleckého posudku 2880 €  
 

b) s c h v a ľ u j e 

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

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

vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím 

tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.  

Pre mesto sú pozemky prebytočné. 

 

2.   

s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Senica, sídlo: Štefánikova 

č. 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00 309 974 ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka pozemkov  

CKN parc.č. 3565/407, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16 m2 a  

CKN  parc.č. 3565/535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 v kat. 

území Senica a každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov strpieť právo prechodu pre  pešie 

osoby cez pozemky parc. č.3565/407 a  parc. č. 3565/535. Vecné  bremeno sa zriaďuje na dobu 

neurčitú bezodplatne. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19      za:19       proti:0         zdržal sa:0                   počet poslancov:25 
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Bod č. 18.4 – Návrh na odkúpenie pozemku parc. registra E, parcela 

č. 547/16 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 18.4 – návrh na 

odkúpenie pozemku parc. registra E, parcela č. 547/16 v katastrálnom území Senica. 

Prechádzame na Moyzesovu ulicu, tak postupne ako vlastníci majú záujem, tak vykupujeme 

pozemky, ktoré sa nachádzajú pod komunikáciami. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto 

bodu? Neevidujem taký záujem. Takže MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie pozemku parcely 

registra E, parcela č. 547/16 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 757: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e  

odkúpenie  pozemku EKN parc.č. 547/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  

vo výmere 866 m2, evidovaného na liste vlastníctve č. 7138 v  kat. území Senica od  vlastníkov:  

Jaroslav Jorík, P. Jilemnického 2415/4, 052 05 Spišská Nová Ves - vlastník  v podiele  1/2 

Ján Jorík, Hollého 745/34, 905 01 Senica -  vlastník v podiele 1/2 

za cenu:  3 000 € 
H l a s o v a n i e : prítomných:19        za:19        proti:0            zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.5 – Návrh na odkúpenie pozemku parcela registra E č. 

547/4 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 18.5 – návrh na 

odkúpenie pozemku parcela registra E č. 547/4 v katastrálnom území Senica. Nachádzame sa 

pod komunikáciami v križovatke pri cintoríne Brezová a SNP, takže podobný prípad ako ten 

predchádzajúci. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu, kedy odkupujeme pozemok? 

Mestská rada bez pripomienok odporúča odkúpenie pozemku, Komisia pre správu mestského 

majetku, obchodu a služieb bez pripomienok odporúča odkúpenie pozemku a Komisia pre 

výstavbu, územné plánovanie a dopravu bez pripomienok odporúča odkúpenie pozemku. 

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

odkúpenie pozemku EKN parcela č. 547/4 podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh bol schválený.  

Uznesenie č. 758: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 125 m2, 

evidovaného na LV č. 7536  v kat. území Senica od vlastníka  za cenu 18 €/m2 
H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19       proti:0            zdržal sa:0           počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.6 - Návrh na zámenu nehnuteľností 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 18.6 – návrh na 

zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Kunov. Mestská rada prerokovala bez 

pripomienok, odporúča zámenu pozemkov, Komisia pre správu mestského majetku, obchodu 

a služieb odporúča zámenu pozemkov a Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

bez pripomienok odporúča zámenu pozemkov. Nachádzame sa na ihrisku futbalovom, Kunov, 

kde teda máme záujem čiastočne vykúpiť pozemky, respektíve zameniť za pozemky, ktoré sa 
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nachádzajú pri cintoríne Kunov s tým, že vlastník mal záujem len o zámenu a nie o vykúpenie 

tohto podielu. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. 

Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje zámenu nehnuteľností v katastrálnom 

území Kunov, pozemok registra C, parcela č. 128/2 podľa predloženého návrhu a schvaľuje 

prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. 

Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, návrh bol schválený, na zámenu.  

Uznesenie č. 759: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

zámenu nehnuteľnosti v  kat. území Kunov: 

pozemok CKN parc. č. 128/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 513 m2  vo vlastníctve mesta 

Senica 

za nehnuteľnosti v kat. území Kunov:  

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/3, druh pozemku orná pôda vo 

výmere 782 m2 

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/5, druh pozemku orná pôda vo 

výmere 714 m2 

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1452/1, druh pozemku orná pôda vo 

výmere 1582 m2 

vo vlastníctve Imricha Bajana, Robotnícka 116/2, 905 01 Senica  

Výmera zamieňaného pozemku parc.č. 128/2  je totožná s výmerou, prislúchajúcou na  

zamieňané podiely na pozemkoch parc.č. 1451/3, 1451/5, 1452/1 a na základe dohody 

zmluvných strán sú  hodnoty zamieňaných pozemkov rovnaké, vyčíslené na jednotkovú cenu   

10 €/m2. 

 

b) s c h v a ľ u j e 

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

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

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

Zámenou mesto nadobudne do svojho vlastníctva  podiel na pozemkoch EKN parc. č.1451/3,  

1451/5 a 1452/1, ktoré tvoria areál futbalového ihriska v mestskej časti Kunov vo vlastníctve 

mesta, čo mu umožní následné majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov  v celosti 

a na zámenu mesto poskytne pozemok CKN parc.č. 128/2, ktorý na plnenie svojich úloh 

nepotrebuje.  

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.7 - Návrh na nájom časti pozemku registra C, parcela          

č. 17/1 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame bod 18.7 – návrh na 

nájom časti pozemku registra C, parcela č. 17/1 v katastrálnom území Senica. Nachádzame sa 

v centre mesta vedľa Hellas Travel, ako je vstup do tejto cestovnej kancelárie, mestská rada bez 

pripomienok odporúča nájom časti pozemku, pre správu mestského majetku, obchodu a služieb 

bez pripomienok odporúča nájom časti pozemku, Komisia pre výstavbu, územné plánovanie 

a dopravu bez pripomienok odporúča nájom časti pozemku. Pôvodne tam bola žiadosť 

o odpredaj, avšak s tým komisie nesúhlasili a prišlo teda k transformácií na nájom. Má niekto 
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záujem o diskusiu k tomu bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: 

MsZ v Senici schvaľuje nájom časti pozemku vo výmere 11,7 m2 podľa predloženého návrhu 

a schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím 

o hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže ďakujem, schválili sme nájom. 

Uznesenie č. 760: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

nájom časti vo výmere 11,7 m2 pozemku CKN parc.č. 17/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 4272 m2 v kat. území Senica spoločnosti: HELLAS TRAVEL, s.r.o., 

sídlo: Janka Kráľa 739, 905 01 Senica, IČO: 36 246 115 za účelom využívania vstupu  

do nebytového priestoru č. 16 v bytovom dome so súp.č. 739 na ulici J. Kráľa v Senici  

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu  3 €/m2/rok 

 

b) s c h 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: 

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím uvedenej časti pozemku na iný účel, preto súhlasí 

so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, ktorý pozemok dlhodobo využíva  

ako vstup do svojej prevádzkarne a z ktorého má mesto finančný príjem.  
H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19       proti:0         zdržal sa:0                  počet poslancov:25 

 

Bod č. 18.8 - Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 13/2016/374 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A ideme 18.8 – návrh na zrušenie 

uznesenia MsZ č. 13/2016/374. Keďže spoločnosť nemá záujem o využitie daného práva, tak 

dávame návrh na zrušenie tohto uznesenia. Išlo o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

mesta s tým, že povinnosti vlastníka strpieť zriadenie a uloženie prípojky vodovodu, prechodu 

a prejazdu peši motorovými vozidlami, ale keďže o toto už nemajú záujem, tak je tu návrh na 

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

návrh na uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 13/2016/374 

zo dňa 15.11.2016, ktorým bolo schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemkoch mesta podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený. 

Uznesenie č. 761: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 13/2016/374 zo dňa 15.11.2016, 

ktorým bolo schválené:  

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra 

CKN p.č.1665/40 druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 3003 m2, p.č.1665/54, druh 

pozemku ostatné  plochy vo výmere 1752 m2, p.č.14110/50, druh pozemku zast. plochy a 

nádvoria vo výmere 12042 m2, p.č.1665/6, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 728 m2  a 

p.č.1665/47, druh pozemku orná pôda vo výmere 2213 m2 v k. ú. Senica v prospech: Nákladná 

automobilová doprava - RESS Senica, a.s., Železničná 329/21, 905 01 Senica, IČO: 36 223 

085, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť: 

a/ zriadenie a uloženie prípojky vodovodu v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na 

zameranie prípojky vodovodu,  
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b/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  na 

pozemky p.č.1665/40, 1665/54, 14110/50, 1665/6 a 1665/47 za účelom prevádzkovania, 

údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia  prípojky vodovodu.  

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý 

aj začatý 1m2 inžinierskych sietí. Podkladom pre vyznačenie trasy vecného bremena pre účely 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude dokumentácia pre ohlásenie 

drobnej stavby – situácia, vypracovaná zodpovedným projektantom Ondrejom Danadom. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19        za:19            proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A teraz dávam 10-minútovú 

hygienickú prestávku do 17:00. Vďaka. 

 

 Bod č. 19 – Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022 
 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Plán zasadnutí MsR a MsZ na druhý 

polrok 2022. Takže máme tam naplánované len jedno zastupiteľstvo na 22.09.2022. Má 

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

uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje plán zasadnutí MsR a MsZ na druhý polrok 2022. Prosím 

o hlasovanie.  

Hlasovanie: Plán zasadnutí na druhý polrok 2022 bol jednomyseľne schválený. 

Uznesenie č. 762: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022 
H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20        proti:0        zdržal sa:0              počet poslancov:25 
 

Bod č. 20.1 - Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly 

hospodárenia Základnej školy Sadová 620 Senica z roku 2021 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame na bod 21. – správa 

hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy Sadová 620 Senica 

z roku 2021. Správu ste obdržali v písomnej podobe, by som povedal, že môžeme pani 

riaditeľke vysloviť aj pochvalu, že vzorovo vedie nám školu. Má niekto záujem o diskusiu? 

Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie: MsZ v Senici berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy Sadová 620 

z roku 2021. Prosím o hlasovanie. Trošku nám technika zlyhala, takže budeme hlasovať ešte 

raz o správe hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy Sadová 

620 v Senici z roku 2021. Prosím o hlasovanie ešte raz. 

Hlasovanie: Ďakujem. Správa bola schválená.  

Uznesenie č. 763: 

MsZ v Senici 

b e r i e   na   v e d o m i e 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy Sadová 620, 

905 01 Senica v r. 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.20.2 -  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

na II. polrok 2022 
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2022. Mestská rada na svojom zasadnutí 

odporučila predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na schválenie MsZ. 

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

uznesenie: MsZ v Senici schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý 

polrok 2022. Prosím o hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže schválili sme aj plán kontrolnej činnosti kontrolórky na druhý polrok 

2022.  

Uznesenie č. 764: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 
H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20         proti:0           zdržal sa:0          počet poslancov:25 

 

Bod č.21 – Rôzne 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame následne do bodu 

Rôzne. Pán poslanec Hutta.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Keďže sociálny podnik, pani konateľka tam uviedla stratu za 

tento rok -13 000, tak snaží zháňať jej prácu? Toto jedno som.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Sme v rôznom. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Áno, rôzne a to nie je interpelácia. Ja jej ponúkam. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ale na to máme diskusiu.  

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Nevadí. Máme rôzne. Ideme do diskusie? Dobre, počkám.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Poprosím, lebo v rôznom sme nemali 

nič. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Dobre. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A nebola zmena programu, takže 

rôzne prechádza, evidujem tu žiadosť pána Martiša do rôzneho, ale keďže tam nebola zmena 

programe, budeme o tom diskutovať v časti diskusia. 

 

Bod č.22 – Interpelácie 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Prechádzame teda na interpeláciu. 

Dostali sme dnes písomnú interpeláciu od pani poslankyne Chudej a interpelácia, pani 

poslankyňa Mičová, ústna.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Pán primátor, chcela by som sa 

poinformovať, poslancom bola doručená petícia ohľadom výstavby v lokalite Pole od Kunova. 

Nejaké bližšie informácie by ste nám k tomuto mohli poskytnúť? K tej petícií? Bola doručená 

aj na mesto 15.06. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Bola nám doručená a k tomu chce 

vystúpiť aj pán Martiš s tým, že teda petícia nám doručená bola.  

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Všetkým poslancom na vedomie. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Všetkým poslancom. Nám bola 

doručená, myslím, minulý týždeň buď v piatok, alebo štvrtok, to je jedno. 

Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Nám včera. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  S tým, že je tam veľa bodov, na ktoré 

už predtým my sme avizovali týmto občanom ešte v mesiaci apríl boli do schránok doručené 
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informácie, že 21.06. bude urobené, by som povedal, stretnutie, kde sa budeme snažiť vysvetliť 

občanom, že pletú sa tu určité pojmy a ide o určitú výstavbu developerskú, ktorú mesto Senica 

musí postupovať vždy pri každom jednom stavebnom povolení, či si kúpite rodinný dom, či si 

kúpite pozemok, vždy mesto Senica musí v súlade so zákonom postupovať a v prípade, že daný 

subjekt splní všetky podmienky, väčšinou sú to podmienky od tretích strán, či už je to okresný 

úrad, či už je to zo životného prostredia, poprípade dopravy, požiarna ochrana, ak všetky 

podmienky splní, mesto Senica musí vydať rozhodnutie, respektíve povolenie, ak sú splnené 

všetky podmienky. To je základná informácia. To znamená, nie je tu, či už je to na výstavbe, 

na stavebnom úrade alebo na primátorovi, že či si Janko môže postaviť rodinný dom, alebo nie. 

Ak splní podmienky, ktoré sú v územnom pláne a ktoré sú zadané od všetkých, napríklad aj od 

pamiatkového úradu, ak splní všetky podmienky, sme povinní vydať toto rozhodnutie, takže 

oni sa konkrétne týkajú projektu, ktorý už bol zmenený, aspoň tak to bolo aj prezentované 

v utorok, pretože ten projekt pôvodne počítal so 102 domami, dneska majú požiadané, mali 

požiadané len o 40, ale na mesto Senica oficiálna žiadosť k týmto 40-tim domom ešte ani len 

neprišla, oni si len vybavujú podmienky, či už je to Bratislavská vodárenská spoločnosť 

a všetky ostatné prípojky a povinnosti, takže my momentálne ešte otázka, keď oni sa niekto 

prihlási a dá im určité podmienky, oni ten projekt môžu ešte dvakrát, trikrát, štyrikrát zmeniť. 

Ja poviem, sú teraz projekt, ktorý je najbližšie k výstavbe, je projekt Vinohrady, ale na tom 

projekte sa robí 4 roky a ten projekt sa zmenil možno 10-krát. Jednoducho tie projekty v rámci 

toho, ako keď príde vyjadrenie od dopravného inšpektorátu, zmení sa, príde z krajského 

pamiatkového úradu, zase sa môže niečo zmeniť, príde z ochrany životného prostredia, zase sa 

zmení. To znamená, každý jeden projekt má svoje fázy a momentálne my sa úplne presne 

nevieme k tomu projektu vyjadriť, keď my ho nemáme. Vždy ku každému jednému projektu 

robíme vyjadrenie mesta, keď k nám príde už v určitej podobe a urobíme k nemu vyjadrenie, 

ak teda na ňom trvá, lebo niekedy dokonca už ich aj stiahnu, lebo zistia, že medzitým chceli 

byť rýchlejší, požiadajú mesto a medzitým im príde nejaké iné rozhodnutie, tak zase ho stiahnu 

a znovu sa to prerába. Takže ono tie projekty sa stále menia, len tu sa mení projekt, ktorý sa, 

by som povedal, zlučuje s územným plánom, avšak ten územný plán je o niečom trošku inom 

ako s jedným konkrétnym projektom. My riešime v tejto oblasti celý územný plán ako celok 

lokality, aby mala do budúcnosti význam. Ja poprosím, v podstate v tom územnom pláne my 

riešime len dve veci tie zakrúžkované, to znamená druhá základná škola hlavne a Čerešňová, 

ale ja poprosím Čerešňovú ale aj fotku terajší stav, takto, jak je tá červená, je terajší stav 

v územnom pláne. To aby to každý pochopil, dali sme to takto vo veľkom, že jednoducho idete 

okolo spoločnosti Alchem rovno doľava, idete dole na SNP a Čerešňová ale je od roku 94, takto 

má pokračovať. Poprosím navrhovaný stav v územnom pláne. Územný plán práve počíta s tým, 

že budeme to len odďaľovať, áno? Takže my neriešime konkrétny projekt, my riešime celú tú 

oblasť aj napriek tomu, že niektorí už nám hovoria, že však tí ľudia vedeli, že tam bude cesta, 

tak mali s tým počítať, ale bývajú tam a je tu záujem ten územný plán do budúcna, ak budú 

developeri budovať, aby nemohol si využiť možnosť stavať cez Čerešňovú alej, ale ak mu to 

posúdenie križovatiek vyjde, že potrebuje prístup, tak ju musí stavať, môže využiť tak, aby som 

povedal správne, lebo už ma poučili architekti, že môže využiť túto trasu, ale tá trasa pôjde 

takto. To znamená, pôjde výrazne ďalej od tých domov a medzitým môže byť buď cyklotrasa, 

alebo ďalší sad. Poprosím druhú základnú školu terajší stav. Terajší stav v územnom pláne zase 

nemusí ale môže investor využiť túto trasu. Táto trasa je tam zakreslená od roku 2005 a my sme 

do toho územného plánu, o ktorom sa teraz bavíme, to, čo ste schvaľovali, dali, že, poprosím 

navrhovaný stav, je takto. To znamená, aby tam neišla taká široká cesta pre motorové vozidlá, 

ale cyklochodník. To znamená, z tej oblasti popri kraji, nech si prejdú, nech si tam prejdú, čo 

sa týka chodcov a cyklistov, to je maximum, čo tam bude. Jednoducho takto a zase, pokiaľ sa 

ten územný plán zmení, tak to bude jediná možnosť, čo môže ten investor vybudovať. Už 

nebude mať právo budovať cestu, ale bude mať právo, respektíve ak to bude požiadavka aj do 
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mesta, že vybuduje tam chodník, respektíve cyklochodník. A teraz ešte tam bola jedna diskusia, 

ktorú sme v utorok mali, a to sú domy. Momentálne terajší aktuálny stav je takýto, že tam môžu 

takto stáť štyri až päťposchodové domy. Áno? Je to štyri poschodia + ustúpené poschodie, to 

znamená päť poschodí, či už sa to bude tváriť hotel, bytovky, v podstate čokoľvek, takto to tam 

môže stáť. A u nás v územnom pláne je návrh, aby tam, to je orientačne, áno? To si každý 

investor urobí podľa seba, ale budú to rodinné domy, nebudú to bytovky, to znamená, jedno, 

maximálne dve poschodia. A teraz je ten problém, že sa zlučujú dve veci, že spája sa územný 

plán, ktorý rieši komplexne celú situáciu a spája sa nejaký zámer jedného investora, ktorý a ja 

sa priznám, že som si to nepreveril od utorka, tvrdil, že teraz v poslednom projekte má 40 

domov. Ja som si pamätal, že do 50, ale on tam v utorok povedal zástupca investora, že 40 

domov. Takže to je trošku odlišné, že o čom riešime územný plán a čo rieši konkrétny investor, 

ale ja som zaregistroval v tej petícií, ale tak predpokladám, že dáme slovo aj pánovi Martišovi, 

že je tam Bratislavská vodárenská spoločnosť, ale ja som bol osobne aj s pánom Šteffkom na 

bratislavských vodárňach, kde sme ich žiadali, že máme tu informáciu, že ľudia si reálne im 

vytápa domy pri prívalových dažďoch a nám bolo vysvetľované, áno, pri prívalových dažďoch, 

keďže je tam jednotná kanalizácia, tak tá prívalová dažďová voda sa z toho poľa dostáva na 

cestu do jednotnej kanalizácie, to znamená, cez ten kus v kanáli a nájde si ľahšiu cestu, no tá 

pivnica má menší odpor ako ten tlak, to znamená, ide im to do kanála. Takže oni tvrdia, ak tam 

nebude prívalový dážď, to znamená, ako dnes, že dnes nemajú problém, že ich vytápa, lebo im 

to, že tá kanalizácia podľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, tá kapacita, teraz poviem, tej 

rúry, že stačí, ale to my nemôžeme ani Bratislavskej vodárenskej spoločnosti prikázať, preto 

sme tam boli osobne, aby to radšej dvakrát prepočítali a aby naozaj nevznikol nám do budúcna 

problém. Takže to je tento stav, že zamieňa sa územný plán a nejaký jeden projekt. Pritom tých 

projektov tam pravdepodobne do 10, do 20 rokov bude viacero. Takže ak teda spĺňa všetky 

podmienky, ktoré si všetky tie jednotlivé organizácie dajú, lebo tých je naozaj veľa, ale to 

každý, kto staval dom, tak to má zbehnutné, že jednoducho nie je to tak úplne samozrejmé a tie 

podmienky treba splniť. Napríklad už tá podmienka je tu roky rokúce, že dažďová voda, ktorá 

keď padne na pozemok, už ju nemôžete dať do kanalizácie, ale musíte si ju zachovať na svojom 

pozemku. To znamená, z ríny, zo strechy, spevnených plôch vám zostáva na vašom pozemku 

a tým pádom nebude zaťažovať kanalizáciu tou prívalovou dažďovou, ale uvidím, ja teda by 

som asi to takto uzavrel a uvidíme v rámci toho, čo povie pán Martiš, aby sme si to nejakým 

spôsobom potom, keď mu dáte slovo, tak by sme si to dovysvetlili. Interpelácie ďalej nie sú.  

 

Bod č.23 –Diskusia 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Takže prechádzame následne na 

diskusiu. Kto má záujem o diskusiu? Takže neevidujem záujem o diskusiu. Tak by som navrhol 

udeliť slovo pánovi Martišovi, ktorý o to požiadal, ale bude treba hlasovať. To znamená, 

z poslancov záujem nie je a teda udelenie slova pánovi Martišovi, poprosím vás o hlasovanie, 

kto je za?  

Hlasovanie: Takže schválené.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Poprosím pána Martiša, aby mohol, 

vystúpiť.  

František Martiš, petičný výbor: Vážený primátor, vážené dámy poslankyne, vážení 

poslanci. V mene petičného výboru som poverený, aby som vás oboznámil s petíciu, ktorá je 

zameraná na splnenie požiadaviek občanov pri plánovanej výstavbe v lokalite Pole - Kunov. 

V zmysle platného uznesenia plánu mesta Senica vrátane jeho dodatkov je schválená lokalita 

Pole od Kunova v k. ú. Senica, oblasť hraničná s druhou základnou školou Komenského ulica, 

Okružná ulica, Čerešňovo alejov a priemyselnou zónou na Štefánikovej ulici a ďalej areálom 

poľnohospodárskeho družstva. Lokalita je určená na výstavbu rodinných domov. Žiadame, aby 
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budúca výstavba neovplyvnila negatívne kvalitu života súčasných obyvateľov územia, bola 

prínosom aj pre budúcich obyvateľov mesta a nestala sa len prostriedkom ziskov developerov. 

My, podpísaní občania, prostredníctvom tejto petície žiadame mesto Senica ako orgán 

územného plánovania o obstaranie vypracovania urbanistickej štúdie územia Pole od Kunova, 

ktorá zabezpečí ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt územia a urbanistického charakteru 

územia, ako i jeho rozvoj v tomto duchu a taktiež zásady a regulatívy verejného dopravno-

technického občianskeho vybavenia. Po verejnom pripomienkovaní a schválení urbanistickej 

štúdie bude tvoriť základ, ktorý sa premietne do zmien a doplnkov č. 9 územného plánu mesta. 

Máme za to, že rozvojová oblasť Pole od Kunova je tak veľká, že jej kvalitné urbanistické 

riešenie je najmä v záujme mesta Senice. Máme na mysli budúce tisíce občanov z nášho mesta, 

ktorí budú v danej oblasti žiť. Sme presvedčení, že zmeny a doplnky č. 9 územného plánu znesú 

odklad ich schválenie najmä z pohľadu kvality jeho spracovania, ale najmä dopadu 

komplexného riešenia tohto územia z pohľadu širších vzťahov a dopadov na rozvoj mesta 

a životné prostredie. Uvedomujeme si dĺžku obstarávania zmien a doplnkov č. 9. K dnešnému 

dňu je to 19 mesiacov a reálne môžu byť zmeny predložené na schválenie MsZ najskôr 

v septembri v roku 22 alebo až v januári roku 23, takže po 22 a viac mesiacoch. Urbanistická 

štúdia môže byť spracovaná v lehote štyroch až piatich mesiacov, takže táto lehota má 

marginálny vplyv na celkovú dĺžku obstarávania zmien a doplnkov č. 9. Zmeny a doplnky č. 9 

územného plánu mesta Senica, ktorý bol zverejnený na elektronickej tabuli mesta Senica dňa 

15.06.22 menia pôvodné rovnobežné usporiadanie ulíc v lokalite Pole od Kunova tak, že 

novonavrhnuté komunikácie odzrkadľujú tvar pozemku investora a nie dobré mravy, a to 

susedstvo záhrad rodinných domov. Napriek ubezpečeniu vedenia mesta Senica, že 

komunikácia cez dvor druhej základnej školy na Komenského ulici bude iba vo forme 

cyklistickej cesty a komunikácie pre peších, v dodatku územného plánu ale stále figuruje 

v nezmenenej podobe ako cesta pre motorové vozidlá. S takto naplánovanou komunikáciou 

nesúhlasia ani predstavitelia rady školy pri druhej základnej škole, máme za to, že vedenie 

mesta a MsZ má pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie zastupovať záujmy 

občanov, ktorí žijú v tejto oblasti tak, aby nedošlo k znehodnoteniu kvality ich bývania 

a finančnej hodnoty jestvujúcich tam domov a budov. Čerešňová alej ďalej, ktorá je centrom 

oddychu a určite má svoju kultúrnu aj historickú hodnotu, je v doplnkoch územného plánu 

prerušená piatimi prístupovými cestami do novej lokality Pole od Kunova, čím sa úplne stráca 

jej charakter. Úplne sa míňa účinkom snaženia sa občanov a aktivistov ochrany prírody, 

hodnoty ich práce pri úprave aleje. Žiadame, aby v budúcnosti Čerešňovej aleje bola zvolená 

verejná odborná diskusia. Nie sme proti výstavbe nových rodinných domov, ale žiadame, aby 

už v prvej fáze výstavby bola vybudovaná trvalá prístupová cesta do lokality od Štefánikovej 

ulice, nakoľko momentálne preferovaný prístup do lokality je plánovaný len cez Okružnú ulicu, 

na nadväzujúce ulice je zákaz vjazdu nákladných motorových automobilov. Pri škole je 

vytvorená školská zóna so zníženou rýchlosťou pre autá a týmito ulicami má byť obsluhované 

stanovisko. Máme obavy, že jazdenie plne naložených nákladných automobilov môže narušiť 

stav vozovky na uliciach. Na Komenského ulici bola kvôli prepadnutiu cesty už niekoľkokrát 

upravovaná vzhľadom na dlhodobé problémy s vytápaním pivničných priestorov domov na 

Komenského a Okružnej ulici, aj Brezovej ulici, v čase prívalových dažďov a zrážok, ktoré 

trápi mnohých občanov spomínaných ulíc. Nesúhlasíme s tým, aby boli nové rodinné domy 

pripojené na starú kanalizačnú sieť zo šachty na križovatke ulíc Okružná a Komenského bez jej 

rekonštrukcie, respektíve iného riešenia, ktoré umožní novú lokalitu napojiť na kanalizáciu 

v obvodovej priemyselnej zóne. My, podpísaní občania, prostredníctvom tejto petície žiadame 

mesto Senica, aby prehodnotilo svoj prístup k územnému plánu a v lokalitách, kde už niekoľko 

desiatok rokov bývajú obyvatelia Senice, kde hranice novej plánovanej obytnej zóny susedia 

s priemyselnými prevádzkami, kde problémy s poddimenzovanou kanalizáciou sa neriešia, len 

sa na ňu pripájajú nové ulice. Máme za to, že územné plánovanie v lokalite Pole od Kunova si 
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vyžaduje iný prístup ako územný plán obytných zón, kde sa stavia v novej lokalite bez iných 

vplyvov. Ďakujem vám za pozornosť.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Pán Martiš, môžete ešte chvíľku 

zostať? Chcem sa opýtať, lebo niektoré veci, priznám sa, že som si vás nevšimol v utorok, ale 

predpokladám, že ste v utorok bol v kultúrnom dome? Ja si nepamätám všetkých, tak ja sa 

ospravedlňujem a všetkých nepoznám, dobre, ďakujem za informáciu. Takže ja sa opýtam, my 

sme tu prezentovali to, že cez druhú základnú školu cesta v podstate v tom územnom pláne nie 

je a taktiež aj spracovateľky územného plánu povedali, že dobre, ak to niekto požaduje tak 

graficky viacej zvýraznia, že cez druhú základnú školu nejde, ale pôjde tam zhruba, ja sa 

priznám, že je to len taká orientačná, takto zhruba by mal ísť ten cyklochodník. Ten je problém, 

keď pôjde takto, ako je to za vami, že by bolo tam nejaké napojenie toho cyklochodníku pri 

druhej základnej škole?  

František Martiš, petičný výbor: Pán primátor, ja som bol aj na tom poslednom sedení, ktoré 

bolo, ja som ako z vašej strany informovaný, ale ja v prvom rade teraz nehovorím ani za seba, 

ale za občanov v tejto petícií, ktorí ju podpisovali. Takže nemôžem sa vyjadriť úplne 

k všetkému, ale vyjadrujem sa k tomu, aké informácie máme a lebo už sa niekoľkokrát to 

menilo a ja konkrétne bývam na tej križovatke Okružná a Komenského ulica. Tá križovatka sa 

zväčšiť nedá, lebo ona je daná v podstate priestorom a priestor tam je taký, že tam neni možnosť 

ani o meter. A tá cesta je už v takovém stave, že, no, proste neni hodná mestu a voľakedy táto 

lokalita bola naozaj veľmi taká, taká aj obľúbená, aj keď tam prišli nejakí hostia k nám, lebo 

čo, ako si to tam chvália, ako to tam je pekné, krásne v tej Senici. No bohužiaľ, touto výstavbou 

a to sa tam všetko zmení, vy neviete si predstaviť tak, keď tam budeme mať, my, ktorí tam 

bývame, aké tam budeme mať peklo zo života. Tam je ráno, keď idú deti do školy, však tí, 

samozrejme, to je v pohode, lebo tí tam bývajú, ale tam je spústa áut, keď tam je vytvorený už 

ten nový obchvat kruhový, takže tam je toľko áut cudzích, ktorí si len skracujú cestu, pritom by 

si ju mohli skrátiť novou ulicou k cintorínu a potom k druhej ZDŠ-ke, ale nie, oni idú aj cez tie 

retardéry, oni si to jaksi neuvedomujú, ale proste my tam bývame a nás sa to týka konkrétne 

bytostne. Aj tá štvrť, v ktorej sme, tá stratí, tie domy tam stratia úplne na hodnote. Ja 

pochybujem, že keby som chcel tento dom môj, alebo niekto z bývajúcich tam predať, 

pochybujem, že by sa mu to podarilo a keď tak úplne pod nejakú, pod cenu. Takže keby aj toto 

bolo zohľadnené, nás obyvateľov Senice, ktorí tam naozaj žijeme, lebo keď tam pustí sa táto 

doprava, tie autá, ktoré tam momentálne sú v garáži, lebo tí ľudia tam bývajú a majú vozidlá, 

nemajú kde postaviť. Mesto čo urobí? No zakáže nám tam parkovať. Vyrieši si problém možno, 

určite si vyrieši problém dodávateľ tej stavby, ale zase nám sa tam veľmi zhorší život a aby aj 

toto bolo, prosím vás, zohľadnené, a nie iba nejaký komerčný záujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: V poriadku, len ja hovorím, my 

neriešime konkrétne projekty, v tomto čase robíme územný plán. Ako bolo aj v utorok 

povedané, územný, urbanistická štúdia je určité spresnenie daného stavu a že teda je vhodné to 

urobiť následne. To tam vysvetľovali pani architektky, ktoré sa tomu venujú, takže tá 

urbanistická štúdia by to spresnila a v prípade, že by ešte nejaká tam, by som povedal, nevýhoda 

nastala, tak dá sa to dopresniť, ale my v tomto stave, teraz poviem, ako sme dnes a požiada 

investor o to, že má záujem cez druhú základnú školu tak, ako mi bolo vysvetlené, my mu 

nedokážeme, keďže jak som povedal, keď splníte všetky požiadavky, ktoré máme, my 

nedokážeme, takže my mu to chceme zakázať tým, že tam nemôže stavať tú cestu. V prípade, 

že by chcel ísť cez Čerešňovú alej, tak ju môže stavať priamo cez Čerešňovú alej za záhradami 

tých ľudí a musel by vyrúbať tie stromy, čo tiež nikto nechce, a preto, napriek tomu, že sa to 

od 94-tého plánovalo, tak sa snažíme ísť ďalej od tých domov a posunúť ich. Vy ste potom 

povedali aj o tých prívalových dažďoch, keď tam bude zástavba, myslím si, že to bude lepšie, 

aspoň tak mi to bolo vysvetľované, ale hlavne čo mňa trápi, ja sa priznám, že vy nesúhlasíte 

BVS, ale to je kompetencia, ktorú my už ani nemáme. Ja by som bol veľmi rád, keby sme tú 
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kompetenciu mali, aby sme si to vedeli všetko urobiť, ale sme už v stave, kedy my ideme 

zasahovať do, lebo je to dokonca väčšinou vlastníctvo dokonca Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, takže my do toho sa snažíme, by som povedal, že zasahovať, ale v rámci možností, 

to znamená žiadame, áno? Nemôžeme prikázať Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ako sa 

má chovať, ale môžeme žiadať a v konečnom dôsledku, a to sme si tiež povedali na tom 

stretnutí v utorok, že v tomto čase sa ide robiť spomaľovací pruh, taký ten prechod pre chodcov 

medzi novými a starými BV-čkami, keď to tak nazvem, to znamená, na SNP pri prechode ako 

je ulica Okružná medzi a Vaníčka, takže tam bude ten spomaľovací retardér s tým, že do 

budúcna musia pribúdať tieto spomaľovacie a v prípade, a teraz ale to bude, ja som neplánoval 

alebo ani neočakávam, že mesto by tú cestu malo stavať, ale pokiaľ už pravdepodobne budúce 

zastupiteľstvo sa na tom rozhodne, že chce stavať cestu, aby urobilo, by som to nazval, za tou 

Čerešňovou alejou prechod, tak vám sa práve polepší, lebo my nechceme urobiť to, že teraz 

odlúčime ľudí od vás, že vám sa vyrieši problém a presunieme problém na Brezovú ulicu, áno? 

Ako vy ste povedali, že prečo nejdú nižšie pri cintoríne, nejdú dole doprava, lebo tým pádom 

presunieme problém len na niekoho iného a najlepšie by bolo presunúť ten problém ešte nižšie, 

to znamená, cez tú Čerešňovú alej. Aspoň takto aj tí, čo robia urbanizmus, však pani Dudášová, 

ktorá tam bola, povedala, že ho robí od 91. roka, tak sa tomu venuje. To znamená už to čo máte 

v petícií, poviem, že dve, tri veci už keď ste zbierali petíciu, neboli pravda, pretože my už toto 

dávno máme poriešené a to zbieranie petície, že cez druhú základnú školu nechcem prejazd, 

v tom návrhu územného plánu je dávno, áno? To, že nechceme zničiť si Čerešňovú alej, je 

v tom návrhu toho územného plánu dávno. To znamená, zbierali ste petíciu, poviem to, 

k niečomu, čo my sa snažíme vyriešiť, takže máme k tomu podporu, môžem povedať, že 

zastupiteľstvo bude mať oporu k tomu, že túto zmenu chceme, pretože aj tí občania, ktorí tam 

sú, tak tou petíciou potvrdili, že tá zmena, ktorá sa pripravuje zo strany mesta, je zmena, ktorú 

v podstate nevymyslela si, teraz to úplne tak až vulgárne poviem, že urbanistka, ktorá nie je 

Seničanka, vymyslela si niečo, ale v konečnom dôsledku vy potvrdzujete tou petíciou, že ten 

krok, tie kroky, ktoré robíme, sú tak ako si ich prajete, jedine, kde nevieme vám úplne vyhovieť, 

je naozaj Bratislavská vodárenská spoločnosť, kde na ňu až tieto páky nemáme. Ale myslím si, 

že v ostatných veciach čo sa týka dopravy, tak aj architektky deklarovali, že do územného plánu 

pôjde, ale tam bol aj zástupca investora, ktorý povedal, že výstavba tých koordinovaných 

rodinných domov nepôjde cez Komenského a Okružného, že on to chce zásobovať zo 

Štefánikovej ulice, ale samozrejme, bude to mať v rozhodnutí tak, ako bolo povedané, má sa to 

premietnuť do územného plánu a teraz sme v tom štádiu, že ak my to budeme odďaľovať a on 

bude rýchlejší, tak my mu tie podmienky nemôžeme dať tie, ktoré teraz chceme v tom územnom 

pláne zmeniť, že teda mali by sme ísť asi tak, ako nám to povedali tí, čo sa tomu venujú, to 

znamená k zmene, je jasné, že to asi úplne nestíhame v ideálnych časoch, či už to bola korona 

a išlo nám to pomalšie, ale my robíme komplexnú zmenu územného plánu, kde sa zakazujú aj 

reklamné stavby, určuje sa výrazne väčší počet možností cyklotrás, ktoré by sme chceli získať, 

takže tých vecí, ten územný plán nie je len o tejto lokalite, takže je to komplexný návrh 

a dokonca ten návrh chceme urobiť tak, dnes, keď idete do územného plánu, tak si pozriete 

starý územný plán a musíte si pozrieť všetky zmeny, ktoré následne nastali, aby ste si to 

doštudovali, či to je správne. Teraz to chceme urobiť komplexne, aby aj ľudia, keď si idú 

kupovať nehnuteľnosť, pozrú si a nikto nemôže povedať, že áno, videl som, že u mňa, vedľa 

mňa nemá byť priemysel, vedľa mňa nemá byť toto, ale vedľa mňa má byť rodinný dom, lebo 

samozrejme, potom tie problémy nám nastávajú aj v iných lokalitách. Takže ja si osobne 

myslím, že väčšinu už sme poriešili s tým, že spresnenie urbanistická štúdia, záujem je, ale čo 

sa týka napríklad, vy ste povedali komunikácií, či sa vychyľujú, nevychyľujú, tak ako bolo 

povedané v ten utorok, tak to sú smerné komunikácie a tie sa odporúčajú, ale nie sú záväzné. 

To znamená, každý ten jeden, ja poviem, keď si tam niekto kúpi pozemky a urobí si ich do 

kruhu, tak ich bude mať do kruhu, nie je to úplne záväzné a práve preto u vás sa to už netýkalo, 
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ale hlavne tých prvých domov, my tam dávame všade, tam je možná, videli ste, jak som vám 

to ukazoval pred chvíľou, päť poschodí a myslím si, že práve tých päť poschodí by spravilo to, 

že tých áut by tade jazdilo viacej, samozrejme, do tej lokality, lebo na jednom pozemku, keď je 

rodinný dom alebo, poviem to, na väčších pozemkoch a je tam 5 rodinných domov alebo je tam 

1 činžiak, tak logicky je, že do toho činžiaku chodí viacej ľudí, takže to je ďalší krok, aby sme 

minimalizovali tieto kroky. Ale verím, že je to pochopené a neviem, že či teda ešte máme niečo, 

čo by sme mali dovysvetliť, ale my vám samozrejme na petíciu odpovieme v zmysle zákona 

a všetkého, aby to bolo v poriadku, len hovorím, asi pri tej Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti budeme mať najväčší problém, kde vám úplne vyhovieť nebudeme vedieť.  

František Martiš, petičný výbor: Viete, pán primátor, ako nasľubovať sa dá aj s dobrým 

úmyslom, lenže s tým, tomu šoférovi v tých strojoch, v tých nákladných autách, tam nebude 

sedieť ani primátor, ani dodávateľ tej stavby, investor. Proste budú tam sedieť normálni ľudia 

a ktorí si budú robiť tak, aby im do dopadlo čo najjednoduchšie a najľahšie. Takže si myslím, 

že to tam bude veľmi preťažené a kto tam pozná tú cestu, samozrejme, kto tam nemá nejak 

dôvod ísť, tak tam nejde, lebo na čo by tam aj chodil, ale kto to tam pozná, tak tá cesta je naozaj 

v dezolátnom stave a robil som v stavebníctve celý život, v podstate aj teraz, keď som už na 

dôchodku, a viem, že tá únosnosť tej cesty nezodpovedá ani zďaleka tej skutočnosti, ktorá tam 

teraz touto výstavbou nastane. Takže.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Môžeme to, ja neviem.  

František Martiš, petičný výbor: Nejde teraz, samozrejme, o mňa, ja to zastupujem tam tú 

štvrť tých ľudí, takže treba ich presvedčiť a tak, ako to aj úprimne myslíte, aby to tak aj potom 

v skutočnosti dopadlo. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A čo sa týka tých rozhodnutí, to bude 

asi vedieť pán Šteffek alebo možno pán Ing. Nosko, že čo sa týka týchto vecí, že aj ťarche, dá 

sa im to tam zakázať, prípadne budú musieť byť penalizovaní a nič iné nám neostane. 

Samozrejme, tam bude spolupráca od vás, pokiaľ bude fotografia, dnes už je možnosť 

objektívnej zodpovednosti, to znamená podľa evidenčného čísla vozidla, že kto tam bol, nebol, 

tak budeme to musieť naháňať, ale ja sa priznám, nechcem byť naivný, že všetkému verím, čo 

niekto s niečím príde, ale oni deklarovali, myslím, že povedali konkrétne cez Agrostav, že to 

plánujú zásobovať a riešiť, takže nechcem byť zase ani úplne pesimistický, že pokiaľ niekto 

dostane do rozhodnutia podklad, že musíš takto a za týchto pravidiel ísť, lebo mne je jasné, že 

pokiaľ by to porušovali, tak celá Komenského, Okružná a pravdepodobne aj všetky ostatné 

ulice tu budeme mať veľmi rýchlo ďalšiu petíciu a ďalšiu.  

František Martiš, petičný výbor: Áno, treba tomu predchádzať. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Takže to si nemyslím, že zbytočne 

problém, ako teraz myslím mesto, že ideme a my to budeme tolerovať a niečo mu napíšeme, 

lebo predpokladám, že sa viete veľmi rýchlo zaktivizovať a niekto zavolať vie, že moment, 

máme problém a my ho budeme musieť riešiť, že takto nie, áno? Alebo možno sa to urobí 

potom tak, že sa tam dá nejaká blokáda alebo niečo, to už by sme do budúcna videli, kým neni 

postavené, aby sa to takto nedialo. Ale to by sme riešili asi v tom konkrétnom momente, ale 

pokiaľ tam dáte betónovú zátarasu, tak to vozidlo samozrejme neprejde. 

František Martiš, petičný výbor: Možno na tej Okružnej by pomohlo aj zníženie rýchlosti, 

aby tí, ktorí si to iba skracujú, proste ich to brzdilo, tak keď je tam 20-tka, tak vúbec si to 

neurýchlim a pri tej si to neurýchli. Keby išiel k cintorínu rovno, na konci cintorína zabočí 

doprava, má to ďaleko rýchlejšie. Je to na meter úplne to isté.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Presunieme problém inam, ale záujem 

je, aby sme, my musíme budovať tieto spomaľovacie prahy, lebo inak tých ľudí neprinútime 

spomaliť. My máme na mnohých 20 km rýchlosť a je pravda, že tam tú rýchlosť nedodržiavajú, 

preto budujeme tie betónové prahy, aby ľudia boli fyzicky prinútení spomaliť, pretože pokiaľ 

zrazíte dieťa alebo niekoho, tak potom už máte veľmi veľa času, takže. 
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František Martiš, petičný výbor: To je pravda.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Nechceme čakať, kým sa niečo stane.  

František Martiš, petičný výbor: Ale pán primátor, tam tá cesta má toľko spomaľovačov, čo 

sa týka tých jednotlivých hrbov, že ich tam je dosť. Predtým prišla aj nejaká televízna 

spoločnosť pred niekoľkými rokmi, rozbili chodníky, rozbúrali, odišli preč. Chodníky sa potom 

nejako polepili. Teraz prišla ďalšia spoločnosť, rozbila to znovu, predzáhradky nám rozkopala, 

snažili sme sa, aby tá Senica, tá štvrť aj vyzerala, aby bola hodná nášho mesta, které si 

samozrejme vážime, no ale zase sa nič nedeje, neviem, kedy to zase dajú dohromady.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tieto firmy naháňame, dostávajú, 

myslím si, že aj pokuty a dokonca. 

František Martiš, petičný výbor: Ja viem, že život je taký, ja to chápem, ale ľudí to potom 

naozaj štve.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Dobre. Odpovieme, verím, že snažil 

som sa zodpovedať maximálne zrozumiteľne a verím tomu, že všetko to bude v poriadku, ale 

momentálne riešime územný plán, ktorý si myslím, že dané oblasti napriek tomu, že v roku 

2005 bol takto schválený, tak tejto zmene pomôže. Lebo cez tú druhú základnú školu posielať 

dopravu by nebolo ideálne zvlášť, ak si to dopravný inšpektorát naplánoval.  

František Martiš, petičný výbor: Určite. Tak ďakujem vám za pozornosť, prepáčte, že som 

vás trošku takto zbrzdil, príjemný deň vám prajem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Pekný deň, ďakujem. Pán poslanec 

Hutta. Som myslel, že máme ukončenú diskusiu, ale tak poďme na to. 

Mgr. Peter Hutta, poslanec: Áno, máme. Ja sa dohodnem s pani konateľkou, dobre?  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem. Faktická, pán poslanec 

Kalman.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Faktická k vášmu vystúpeniu, pán primátor, smerná 

komunikácia, že má odporúčací charakter a nie záväzný, je síce pravda ale úplne rovnako je 

uvedená aj komunikácia cez druhú základnú školu a napriek tomu musíme tomu investorovi, 

keby ju chcel, povoliť, áno? Aj keď má odporúčací charakter. Tento oxymoron, túto slučku mi 

vysvetľovala pani architektka Dudášová, keď som odtiaľ odišiel a vyprevádzali ste ma, že má 

záujem konanie sa tohto verejného zhromaždení a vtedy som s ňou o tomto diskutoval, takže to 

nie je pravda, že ak tam budú inak nakreslené cesty, že to je smerná komunikácia a má 

odporúčací charakter. Má, ale ten, ktorý to bude kresliť, tak ten si povie, že takto ste mi to 

nakreslili a podľa toho to budem ja požadovať a my mu musíme vyjsť v ústrety. To je len 

faktická. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Len úplne kratučko. On má právo ju 

využiť. Áno? Má právo, nie povinnosť. Preto je to takto, áno?  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Jasné, áno.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Že on má právo, nemá preňho záväzný 

charakter v tom zmysle, ale cez druhú základnú školu dneska by sme ho pustiť museli. Lebo on 

má právo to využiť. 

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Áno. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Nie povinnosť.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Áno, a rovnako keď nebude komunikácia, ktorá nebude 

rovnobežná s Komenského ulicou tak, ako to je nakreslené teraz, na toho investora, ktorý žiada 

územné rozhodnutie. To je úplne rovnaký princíp. Takže ak mu to my dnes zmeníme na váš 

návrh, že to bude nie rovnobežná komunikácia, ale bude cesta za domami hneď, tak on má 

právo a on samozrejme to využije, lebo mu to vyhovuje, pretože tam má aj tak pozemok.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ale on ju môže, tie cesty, keď si 

pozriete, tých ciest je tam veľmi málo.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Áno.  
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: A je zrejmé, že nikto tam nebude mať 

asi pozemok na úrovni 50, 60 000 m2, jednoducho medzitým vzniknú ďalšie a ďalšie 

komunikácie. Toto sú len smerné hlavné ťahy, ktoré môže využiť, ale je zrejmé, že medzi nimi 

bude kvantum ešte ďalších komunikácií a možno budú slepé, že tam bude na konci nejaký otoč, 

možno budú prepojené, ale aby sa nám nestalo, že všetko sú to iba uzavreté, by som to nazval, 

satelity, tak sú tam odporúčané takéto ťahy s tým, že na konci, ale to mňa určite keď tak opravia, 

bude mať dosť rozhodujúce slovo práve dopravný inšpektorát, ktorý povie, no moment, tu už 

to zavrieť nemôžete, my požadujeme toto, toto. Tak ako to my odpovedáme aj v tých 

rozhodnutiach, že čakáme na rozhodnutie príslušného orgánu, to znamená dopravného 

inšpektorátu, ktorý povie, my máme podmienky také, také, také, kvôli nehodovosti, kvôli 

prejazdnosti a samozrejme, mnohokrát požadujeme prejazd cez križovatku, urobte nám 

dopravné posúdenie. Takže oni si to najprv vyžiadajú, potom dajú k tomu stanovisko, takže to 

je to, čo som na začiatku hovoril o tých stavebných povoleniach, že ak splní všetky podmienky, 

len jemu sa tie podmienky menia, lebo tento chce toto, tento chce toto, tento, to znamená, na 

začiatku si to pán projektant nakreslí a potom mu do toho vstúpi životné prostredie, dopravný 

inšpektorát, krajský pamiatkový úrad a poviem to, ďalších 40 organizácií, takže a on to stále 

prerába, stále upravuje.  

Ing. Pavol Kalman, poslanec: Jasné, vrátim sa znova na začiatok, on si to nakreslí tak, ako je 

v územnom pláne zadefinovaná ako smerná komunikácia. My mu nijako nemôžeme zabrániť, 

aby tak, ako je nakreslená v územnom pláne, tá cesta tam bola. To je úplne rovnaká a keď tak 

táto argumentácia platí pre cestu cez druhú základnú školu, tak platia aj tie ostatné. A ide len 

o to, že vyjsť v ústrety 351 ľuďom, ktorí to podpísali, rozprávať sa, som veľmi rád, že ste teda 

pripustili, že sa môžeme rozprávať o urbanistickej štúdií, ktorá zadefinuje, ako to územie má 

vyzerať, to je vynikajúce, aby sme sa posunuli ešte ďalej do napríklad iného typu a iného 

stupňa, tak to by bolo ešte lepšie, 500 domov, výhľadovo ešte ďalších 300, je to najväčšie 

rozvojové územie v Senici, to je v poriadku, ďakujem. Už nechcem nič. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Tak to je zadefinované dávno, dávno 

a my sme mali aj záujem o plán zóny, sme sa kedysi rozprávali, bolo vysvetlené, že toto je na 

historické centrá, nie na takýto rozmer a o tej urbanistickej štúdií bolo povedané, že teda záujem 

je, ale má to byť spresnenie. Pán poslanec Sova teda, faktická. 

Ing. Roman Sova, poslanec: Ja iba krátko. Stále sa tu bavíme o tom istom, že investor môže, 

pokiaľ nie je schválený územný plán, ešte požiadať o tú cestu. Ale pokiaľ si ja dobre pamätám, 

tak my sme takto zhruba presne pred rokom schvaľovali tie jednotlivé návrhy na zmeny 

územného plánu, ja neviem, či to je taký, možnože je to taký veľký problém, keď mi to 

vysvetlíte, ale už bolo dávno povedané, že aspoň minimálne na dnešnom zastupiteľstve sme sa 

mali baviť o územnom pláne podľa mňa rok je na to dosť dlhá doba, aby to bolo spracované 

a tým pádom, tým pádom by sme nemuseli sa dneska obávať toho, že pokiaľ investor požiada, 

tak tam tá cesta bude. Pokiaľ by sme mali schválený, poviem dneska územný plán, tak sme tu 

nemuseli riešiť tieto veci. A ešte jedna poznámka, urbanistická štúdia. Pamätám si, že jeden 

žiadateľ má rozpracovaný nejaký veľký projekt a tam to bolo povedané tak, že najprv sprav 

urbanistickú štúdiu, potom sa budeme o tom baviť a teraz je to postavené zrazu opačne, najprv 

schváľme, a potom sa spraví urbanistická štúdia. Zdá sa mi to také čudné. Ďakujem.  

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica:  Územný plán, ja by som bol najradšej, 

aby sme už mali schválený, len ako som povedal, robíme ho komplexne, aby to už všetci všetko 

našli v jednom dokumente a môžem povedať, že teraz ešte nastane taký veľký problém, čo sa 

týka územných plánov, lebo nie sú ľudia, ktorí sú schopní to spracovávať, ja sa veľmi teším, že 

my máme architekta, pána Michálku, ktorý je špecialista na územné plánovanie a do budúcna 

si myslím, že toto bude veľmi podstatné hlavne na zmenu stavebného zákona, aby sa nám 

nestávali veci, ktoré úplne nechceme v meste, takže on to znovu celé kontroloval, prechádzal, 

riešil to aj s architektmi, aby to sme mali veľmi prejdené, takže napríklad na tom sme možno 
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mesiac a pol tiež zdržali a urobil tam drobné úpravy, ktoré v konečnom dôsledku budú mať 

z dlhodobého hľadiska si myslím, že prínos, takže to už sa potom oni dohadovali, architekti 

medzi sebou, ja viem, že ono to mnohokrát prezentujete, že pomaly si ja sadnem za to a kreslím 

to ja, ale naozaj, na toto sa úplne necítim, takže ja si nechám v tomto poradiť a myslím si, že 

ten územný plán, teraz máme po pripomienkach, je ich relatívne veľa, musíme ich celé 

zapracovať, spracovať a čím skôr schváliť, lebo a tak, ako sme sa bavili dneska, je to presne to 

opak, pán poslanec, že na jednu stranu dajme, podpísali ste petíciu, že dajme si 5 mesiacov 

naviac a dneska a teraz sa povie, že a už sme ho mohli mať schválený, mohol mať pokoj, mohli 

sme mať istotu. Poďme sa dostať do tej istoty a následne poďme robiť urbanistickú štúdiu. 

Keby sme to robili poviem, každé dva roky v menšom, tak to pôjde výrazne samozrejme 

rýchlejšie. Takže toto je možno plán pre ďalšie, ďalšie obdobia, keď je tu šikovný človek, ktorý 

by to dokázal takto, aby rýchlejšie mesto reagovalo na potreby, ako sa to bude vyvíjať a myslím 

si, že v rámci stavebného zákona to bude veľmi, veľmi náročné. Takže ďakujem krásne 

všetkým diskutujúcim.  

 

Bod č.24 –Uznesenia prijaté na 24. zasadnutí MsZ 

 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Máme záver. Ideme na uznesenia 

prijaté na 24. zasadnutí MsZ, prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila platnosť prijatých 

uznesení.  

Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom 

24. zasadnutí konanom dňa 23.06.2022 prijalo uznesenia č. 731 až 764. 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica: Ďakujem veľmi pekne pani 

predsedníčke návrhovej komisie za potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ. 

Všetkým vám prajem krásne leto, kto máte školopovinné deti, tak hlavne, nech prídu s krásnymi 

vysvedčeniami a u nás jedna z najväčších kompetencií učitelia, tak verím tomu, že si oddýchnu, 

my sa budeme snažiť školy poupravovať tak, aby v septembri ich privítali zase v plnej kondícií. 

Tak prajem vám všetkým krásne prázdniny.  

 

 

 

 

 

 

     Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.                             JUDr. Marek Došek, v. r.        
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