Zápisnica
napísaná na Ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 6. decembra 2018.
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Ing. Ján Kovár, riaditeľ ÚPSVaR,
M é d i á:
Mgr. Viera Barošková, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o., PhDr. Vlasta Cigánková, RTVS, sro
Miroslava Kovaríková, Záhorák, Soňa Brestovanská, MY Týždenník pre Záhorie
Ostatní

p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny

1. časť – obradná miestnosť - Bod č. 1 - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
P. Grimm, primátor mesta, ktorému končí mandát: Vážení prítomní, doznela štátna
hymna Slovenskej republiky. Symbolicky a dôstojne ukončila volebné obdobie 2014-2018 a
súčasne nás uviedla do nového volebného obdobia 2018-2022. Dovoľte mi, aby som vás čo
najsrdečnejšie privítal v obradnej sieni na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
mesta Senica. Osobitne vítam medzi nami Martina Džačovského, novozvoleného primátora
mesta Senica. Jozefa Viskupiča, župana Trnavského samosprávneho kraja. Pavla Kalmana a
Romana Sovu podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja, bývalého primátora mesta
Senica, dnes poslanca Trnavského samosprávneho kraja Ľubomíra Parízka. Taktiež členov
mestskej volebnej komisie a vás všetkých prítomných.
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Za overovateľov zápisnice určujem pani Ľubicu Krištofovú a pána Ivana Pavesku.
Za zapisovateľku určujem pani Adelu Langovú. Program dnešného ustanovujúceho
zastupiteľstva je rozdelený do dvoch častí. V prvej, ktorá bude prebiehať v obradnej sieni sa
uskutoční oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta. S výsledkami nás
oboznámi Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie, ktorého touto úlohou poverila
predsedníčka mestskej volebnej komisie Vlasta Kapsová. Ďalej bude nasledovať zloženie
sľubu novozvoleného primátora mesta Senica, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným
poslancom mestského zastupiteľstva. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleným poslancom
mestského zastupiteľstva. Úvodnú časť ukončia vystúpenia primátora, ktorému končí mandát,
novozvoleného primátora a predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Druhá časť
ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutoční po krátkej prestávke v
zasadačke mestského zastupiteľstva. Žiadam pána Hanáka, zástupcu mestskej volebnej
komisie, aby nás oboznámil s výsledkami volieb do orgánov mestskej samosprávy mesta
Senica pre volebné obdobie 2018-2022. Nech sa páči.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Vážené dámy, páni za mestskú volebnú
komisiu môžem konštatovať, že voľby v našom meste boli pripravené na vysokej
profesionálnej úrovni. Poďakovanie patrí celému organizačnému tímu mestského úradu.
Počas volebného dňa sme nezaznamenali problémy, ktoré by musela mestská volebná komisia
riešiť. Uvediem zopár štatistických údajov zo zápisnice mestskej volebnej komisie. Do
voličských zoznamov bolo zapísaných 17 166 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 6587
voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského
zastupiteľstva bol 6374. Do mestského zastupiteľstva bolo zvolených 25 poslancov. Pre voľby
primátora mesta bolo odovzdaných 6512 platných hlasovacích lístkov. Mestskej volebnej
komisii bolo dňa 26. novembra doručené oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu pána
Martina Dudáša. Ten sa dnes nezúčastní zloženia sľubu poslancov, nakoľko naďalej chce
vykonávať funkciu riaditeľa Centra voľného času v Senici, čo je nezlučiteľné s funkciou
poslanca mestského zastupiteľstva. Za ním uvoľnený mandát nastúpi vo volebnom obvode
číslo 7 pani Marta Štítna. Na poslanecký mandát pána Džačovského nastúpi vo volebnom
obvode číslo 6 pani Kristína Chudá. Žiadam pána Martina Džačovského o zloženie a
podpísanie sľubu primátora.
Martin Džačovský, novozvolený primátor mesta: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky,
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.
P. Grimm, primátor mesta, ktorému končí mandát: Pán primátor, dovoľte mi, aby som
vám čo najsrdečnejšie zablahoželal k zvoleniu za primátora mesta Senica. Želám vám pri
náročnej a zodpovednej práci veľa zdravia, veľa pracovných úspechov. V kronike mesta sa
hovorí, že ste v poradí štyridsiatym štvrtým primátorom tohto mesta, pred tým boli aj
starostovia. V novodobej kronike, ktorú máme aj na našej chodbe od roku 1886 ste v poradí
sedemnásty. Dovoľte, aby som vám odovzdal symboly mesta Senica, mestské insígnie.
Srdečne blahoželám.
Martin Džačovský, primátor mesta: Ďakujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Skôr, ako budú poslanci prichádzať
podpisovať sľub a preberať osvedčenia, žiadam pani Vieru Wágnerovú, aby prečítala sľub
poslanca.
P. Wágnerová: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
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Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Prosím pani magistru Ivanu Mičovú.
Ivana Mičová: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Prosím pána Filipa Lackoviča.
Filip Lackovič: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Prosím pána Petra Pastuchu.
Peter Pastucha: Tak sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Volebný obvod číslo tri budú zastupovať
pani Miriam Madunická.
Miriam Madunická: Tak sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Ľubomír Štvrtecký.
Ľubomír Štvrtecký: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Pavol Krutý.
Pavol Krutý: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Martin Čonka.
Martin Čonka: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Vo volebnom obvode číslo štyri bol
zvolený pán Peter Hutta.
Peter Hutta: Ja tiež tak ako ostatní sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pani Ľubica Krištofová.
Ľubica Krištofová: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Filip Planka.
Filip Planka: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Volebný obvod číslo päť budú zastupovať
pani Jarmila Barcaj Drinková.
Jarmila Barcaj Drinková: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie Teraz by mal nasledovať pán Vladimír
Včelka, ale ospravedlnil sa, je chorý. Sľub zloží na prvom zasadaní zastupiteľstva. Pán
Ľubomír Miča.
Ľubomír Miča: Tak sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Miroslav Tehlár.
Miroslav Tehlár: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Volebný obvod číslo šesť bude zastupovať
pán Michal Šúrek.
Michal Šúrek: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pani Lenka Búzková.
Lenka Búzková: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pani Petra Morávková.
Petra Morávková: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pani Kristína Chudá.
Kristína Chudá: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Volebný obvod číslo sedem bude
zastupovať pani Martina Otrísalová.
Martina Otrísalová: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Roman Sova.
Roman Sova: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pani Ľubica Vyletelová.
Ľubica Vyletelová: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pán Pavol Kalman.
Pavol Kalman: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Pani Marta Štítna.
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Marta Štítna: Sľubujem.
Václav Hanák, člen mestskej volebnej komisie: Volebný obvod číslo osem bude zastupovať
pán Ivan Paveska.
Ivan Paveska: Sľubujem.
P. Grimm, primátor mesta, ktorému končí mandát: Vážený pán primátor, vážení hostia,
poslanecký zbor, vážení prítomní. Na úvod svojho vystúpenia vyslovujem poďakovanie
organizačnému oddeleniu i zamestnancom mestského úradu, členom mestskej komisie,
mestských okrskových komisií za zabezpečenie a zorganizovanie bezproblémového priebehu
volieb do mestskej samosprávy. Tiež občanom, ktorí sa ich aktívne zúčastnili. Blahoželám k
zvoleniu novozvoleným predstaviteľom mesta k získaniu dôvery občanov viesť Senicu v
novom štvorročnom volebnom období. Moje poďakovanie za prácu patrí i predchádzajúcemu
mestskému zastupiteľstvu. Má nemalú zásluhu na dosiahnutí ekonomickej stabilizácie mesta,
zvýšeniu investícií do nášho majetku a tým i do zlepšenia kvality života Seničanov. Mesto
pokračovalo v podpore školstva, kultúry a športu, zdravotných i sociálnych služieb, výstavby,
životného prostredia, kooperácie s tretím sektorom, zlepšeniu služieb pre občanov,
transparentnosti, aj v aktívnej spolupráci s piatimi zahraničnými partnerskými mestami. Za
všetkým stoja obetaví ľudia, bez ktorých by sme si život v našom meste nevedeli predstaviť.
Senica sa i vďaka nim stala centrom mnohých celoslovenských i medzinárodných festivalov,
spoločensko-kultúrnych a športových podujatí. Privítali sme prezidenta i predsedu vlády
Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady, ministrov školstva, pôdohospodárstva,
veľvyslancov Spojených štátov amerických, Ruskej federácie, Rumunska, Poľska,
Švajčiarska, Srbska, rokovalo u nás Združenie miest a obcí Slovenska a Rakúska, zasadal
Európsky výbor slováckej vzájomnosti, navštívili nás investori nielen domáci, ale aj zo
Spojených štátov, Kanady, Rakúska Slovinska, Číny, Švajčiarska. Je už len na samotných
domácich podnikateľoch, ako naložia s ponúkanými možnosťami. Vážim si, že som mohol
Slovenskú republiku v rámci Združenia miest a obcí zastupovať nielen na pracovných
zasadnutiach poradných orgánov vlády, ale i v Európskom parlamente v Bruseli, Moskve, i
rakúskom Kremse. I to bol znak, že prácu Seničanov si ústredné orgány vážia. Ďakujem
vedúcim zamestnancom mestského úradu, ktorí sa zúčastňovali úspešných rokovaní s
ministerstvami pôdohospodárstva, školstva, kultúry, vnútra, dopravy, životného prostredia,
zdravotníctva, Slovenskou správou ciest, Slovenským vodohospodárskym podnikom,
Trnavským samosprávnym krajom. Ich výsledky sa už niektoré realizovali. Napríklad v
novelizácii škôl, opravy hrádze Kunovskej priehrady, či pamätihodností mesta, respektíve sa
dostavia v najbližších dňoch. Napríklad pri zámene budovy okresného úradu a získania
definitívnych priestorov pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica. Postúpili i
práce na obchvate mesta. Sú známe termíny začatia jeho výstavby v roku 2022 i ukončenia v
roku 2027. Poďakovanie za štvorročnú spoluprácu adresujem i štátnym orgánom sídliacim v
meste, poradným orgánom ako mestskej rade, obvodným komisiám, mestským výborom, rady
skúsenejších, študentskému parlamentu, jednote dôchodcov, občianskym združeniam,
dobrovoľníkom, dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Senica, zariadeniam a organizáciám
mesta, technickým službám, školám a školským zariadeniam, jasliam, kultúrnym inštitúciám
Trnavského samosprávneho kraja, verejným i neverejným poskytovateľom sociálnych
služieb, predstaviteľom cirkvi, obchodných spoločností, živnostníkov, ale i občanom, ktorí
osobne prichádzali za nami so svojimi námetmi na zlepšenie kvality života v Senici.
Novozvoleného pána primátora som oboznámil s agendou mestského úradu, odovzdal
písomné podklady vedúcich oddelení, ktoré sa týkajú nedokončených investičných akcií, či
návrhov rozpočtu. Verím, že v týchto projektoch sa bude pokračovať, aby úsilie a doteraz
vykonaná práca boli zhodnotené do konečného výsledku ku prospechu občanov nášho mesta.
Niekto múdry povedal. Čo želáš sebe, želaj aj svojím najbližším a priateľom. Zdravie, šťastie,
úspech. To sú najčastejšie hodnoty, ktoré vinšujeme. Vedeniu mesta, mestskému
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zastupiteľstvu želám, aby v nasledujúcom období urobili maximum v prospech občanov
nielen pri budovaní, skrášľovaní, ale i medziľudských vzťahov a upevňovanie hrdosti na naše
mesto. Prajem silu, zdravie, vytrvalosť, spokojnosť s vašou prácou u občanov voličov. K
tomu nech vám pomáha vzájomná úcta, tolerancia. To je predpoklad pokojného súžitia
spolupráce. Poznávajte naše dejiny. Cez ne si vytvoríte bližší osobitný vzťah k mestu. Využite
tvorivosť, šikovnosť, zručnosť a múdrosť všetkých vekových generácií. Len vtedy sa budeme
naďalej úspešne a dynamicky rozvíjať. Vyzdobením nového vianočného stromčeka na
námestí sme privítali adventný čas, predzvesť najkrajších sviatkov v roku. Želám Senici len
všetko najlepšie a nech sú blížiace sa Vianoce sviatkami šťastia, pokoja, radosti a lásky.
Ďakujem.
Martin Džačovský, novozvolený primátor mesta: Vážený pán predseda Trnavského
samosprávneho kraja, vážení poslanci, poslankyne, ctení hostia, Seničania. Dovoľte mi začať
citátom Mahátmá Gándhího – Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás
útočia a nakoniec vyhráte. Na počiatku záujmu o dianie v meste boli moje konkrétne
skúsenosti ako občana mesta. Keď boli moje ceny malé, pociťoval som nedostatok aktivít pre
deti, rozhodol som sa nečakať v kúte so založenými rukami a začal som ich organizovať sám.
Vybaviť čokoľvek na úradoch v meste však vyžadovalo veľa času a úsilia. Hnevalo ma to,
narážal som na neochotu. Mesto ma ako občana ignorovalo. Svoju nespokojnosť som sa
snažil využiť pozitívnym spôsobom. Prebudil sa vo mne prirodzený záujem o to, ako veci
fungujú, alebo lepšie povedané, ako by fungovať mali. Zistil som, že ako poslanec by som
mal viac možností ovplyvňovať dianie v meste, rozhodol som sa kandidovať ako nezávislý.
Zbieral som podpisy, stretával sa s ľuďmi, rozprával sa o ich skúsenostiach a problémoch, s
ktorými sa potýkajú. Ako poslanec som získal možnosť oboznámiť sa s chodom mesta a
vtedy sa mi smiali. Kládol som otázky, oponoval, hľadal a nachádzal informácie, ktoré nie
vždy sa zhodovali s oficiálnymi stanoviskami a podkladmi pripravenými vedením mesta. Cítil
som, že mestu môžem ponúknuť viac. Rozhodnutie kandidovať na post primátora sa nerodilo
ľahko. Ako advokát som mal rozbehnutú kariéru a nebol som závislý od úspechu či
neúspechu vo voľbách. A začali na mňa útočiť. Ani to ale nezabránilo občanom mesta, aby mi
odovzdali svoj hlas. Ďakujem, vážim si každého, kto prekonal tak typickú apatiu a rozhodol
sa využiť svoje právo a zúčastnil sa v komunálnych voľbách. Gándhí povedal, že
nasledujúcim krokom je už len víťazstvo. Ja si dovolím trocha jeho myšlienku doplniť.
Víťazstvo vo voľbách nie je koniec je to začiatok, prístup tvrdej práce. Svojím nástupom do
funkcie otváram dialóg medzi mestom a občanmi. Zvýšme záujem Seničanov o mesto,
počúvajme ich názory a prijímajme rozhodnutia v ich prospech. Chceme predsa mesto, ktoré
je súčasné, silné a moderné. Nadchádzajúce volebné obdobie sa nesie v znamení zmeny.
Nielen v podobe zvolenia nových predstaviteľov mesta a nových poslancov, ale najmä vo
forme nových myšlienok, vízií. Žijeme v dvadsiatom prvom storočí a naše mesto a jeho
fungovanie by nemalo zotrvávať v zastaralých a prežitých systémoch, vzťahoch a riešeniach.
Vykročme zo svojej komfortnej zóny, hľadajme nové cesty, nebojme sa vyšliapať si aj vlastné
chodníky. Otvorme sa novým myšlienkam, práve tie nás posunú smerom k budúcnosti. Nové
volebné obdobie znamená naskočiť na už rozbehnutý vlak. V tom, čo v Senici funguje k
spokojnosti občanov i samosprávy, pokračujme. Avšak, čo vieme vylepšiť, urobme. V
súčasnosti sa realizujú viaceré projekty. Pokúsime sa do nich zakomponovať nové trendy a
odstrániť zreteľné vady tak, aby sme minimalizovali zaťaženie rozpočtu mesta. Vyjadrujem
odhodlanie pracovať v prospech mesta a jeho občanov a to od prvého okamihu vo funkcii
primátora. Vážené dámy, vážení páni. Vo voľbách som predstavil svoju víziu Senice, víziu
moderného, čistého a zeleného mesta. Mesta, ktoré poskytuje svojím obyvateľom priaznivé
zázemie pre kvalitný život, otvoreného mesta, ktoré zabezpečí rovnaké podmienky pre
každého z nás a v ktorom nie je priestor pre korupciu a rodinkárstvo. Vo veľkej politike sa
zvykne zdôrazňovať príslušnosť k tej či onej politickej strane. My v regiónoch vieme, že
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podstatný je človek, jeho odhodlanie a snaha neúnavne pracovať a zlepšovať veci verejné.
Zabudnime teda, kto má aké pozadie, zabudnime na spory. Všetkých nás spája spoločný cieľ,
vybudovať moderné mesto. Mesto transparentné, mesto pre občanov. Ďakujem.
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja: Vážený pán emeritný
primátor, vážený pán novozvolený a čerstvo inaugurovaný primátor, vážení páni vicežupani a
novozvolení poslanci zastupiteľstva, vážený pán poslanec župného zastupiteľstva, vážené
panie poslankyne, vážení páni poslanci, milé Seničanky, milí Seničania, pán primátor sa
vložil do svojho prejavu tak, že ma zabudol vyzvať a ďakujem v prvom rade za pozvanie. A
chcel by som povedať, že tak, ako sme si stanovili pred tristošesťdesiatimi šiestimi dňami, že
je veľmi dobré, účinné, efektívne a hlavne zmysluplné napĺňať ideu, že spolu tvoríme kraj, by
som chcel týmto aj poďakovať za pozvanie a nie je asi lepšie a efektívnejšie naplnenie tohto
hesla, ako to, že sa s vami môžem zoznámiť presne v tom čase, kedy preberáte mandáty a to
symbolické prvé podanie ruky hneď po tom, ako dostanete osvedčenie od veľmi dôležitej
entity a to osvedčenie prostredníctvom zástupcu volebnej komisie dostávate od ľudí. Ľudí,
ktorí vám darovali to, čo je asi pre vaše budúce rozhodnutia, vaše budúce napĺňania vízie to
najdôležitejšie a to je dôvera. Dôvera tak ako lietadlo má vztlak vzduchu. Tak ako ostatné
pohyblivé časti vo fyzike potrebujú nejaký typ energie pre politické, respektíve pre správu
alebo manažment mesta a kraja a veľmi súhlasím s tým slovom samospráva je dôležité mať
dôveru, je dôležité túto dôveru nesklamať a naplniť ju. V tom, tak ako som vám to najprv
šepkal a potom dával najhlasnejšie ako môžem, vám chcem držať palce, aby dôvera ľudí,
ktorí ju vo vás vkladajú, rástla, aby projekty, ktoré máte pred sebou, aby to, čo ste sľúbili vo
volebných programoch bolo naplnené a mohli ste sa postaviť pred ľudí a povedať naplnili
sme to, čo sme sľúbili, čo sa podarilo, je zrealizované, čo sa nepodarilo, dáme vysvetlenie,
prečo. Chcel by som zablahoželať okrem vás, vážené panie poslankyne a páni poslanci
novozvolenému primátorovi. Viem, že tu máme zastúpenie v Senici vrátane a tam som to
naschvál nespomenul, vrátane novozvoleného primátora štyroch župných poslancov a preto
deklarácia spolu tvoríme kraj na linke obec – mesto – kraj a potom štát, Európska únia a v
niektorých projektoch, kde presahujeme aj hranice Európskej únie, aj tam, naozaj spolu
tvoríme kraj. Štyria páni poslanci z vášho mesta sú ad jedna záväzkom, ad dva dobrým
sprostredkovateľom nápadov, vízií a možno aj agiend, ktoré kraj spolu s vašimi zástupcami
vie pre mesto Senica urobiť, či už v majetku alebo inštitúciách, ktoré sú priamo v
zriaďovateľskej pôsobnosti alebo v problémoch, ktoré nás trápia spolu, tie prvé dve slová,
ktoré po potlesku, tom ironickom potlesku na začiatku prišli a to je obchvat Senice. Čísla,
zadania a dátumy sme počuli, napriek tomu si myslím, že toto je jedna z infraštruktúrnych
priorít tohto kraja, nie je fórum a nie je čas, ktorý by som nespomenul na úrovni vlády, že
úsek Senica – Holíč z hľadiska infraštruktúrnych vád, ktoré na tejto ceste prvej kategórie
máme alebo obchvaty spomínam teda senický a jablonický sú infraštruktúrnymi prioritami
tohto regiónu, štátu a či bude vláda zasadať symbolicky v Skalici alebo ako predseda SK8 na
akomkoľvek fóre, kde sa dostávame z vlády do styku na toto neúnavne budeme a snažíme sa
upozorňovať. Sľúbil som a dodržal som sľub a to môže aj pán primátor Grimm potvrdiť, že v
prvých sto dňoch som sa chcel stretnúť s každým jedným primátorom a s každým jedným
starostom alebo starostkou a primátorom v rámci nášho kraja a k tomuto sľubu som mohol
dostáť aj vďaka tomu, že primátori okresných miest sa s nami spojili a mohli sme v sídlach
okresných miest absolvovať stretnutie a zároveň sa chcem poďakovať aj novozvolenému
primátorovi, že ambícia stretávať sa na platforme M17, keďže v kraji máme 17 miest, bude
platformou živou a teda viem aj ohlásiť, že našli sme nateraz aktívneho človeka, ktorý by si
toto za mestá v rámci kraja zobral na svoje plecia a je to váš primátor Džačovský, aby M17
vznikla a aby sme sa aj možno symbolicky teraz v predvianočnom čase stretli a tento formát,
aby kraj a mestá komunikovali takpovediac spolu, mohli naplniť. Za čo ďakujem. Myslím si,
že záujmom župy musí byť to, aby sme sa poznali. Chcem vám deklarovať to, že máme na
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župnom úrade dvere otvorené pre agendy, či poslankyne alebo poslancov, či nazveme to tak
prevodovky, ktoré môžeme vidieť na našich župných poslancoch a to, že mali by sme dať
význam slovu samospráva, ktorá je na úrovni obcí a miest a rovnako aj kraja je výzvou pre
nasledujúce štyri roky. Chcem vám držať palce, aj vám ich budem držať. Chcem, aby sa vám
podarilo naplniť to, čo ste si predsavzali a novozvolenému primátorovi poviem, nebudem
spomínať iných velikánov, skúsim použiť metaforu z vinárskeho prostredia. Voľby sú
burčiak. Po burčiaku prichádza mladé víno, to bude fáza teraz a potom sa bude čistiť a
uvidíme, aké víno z toho vypadne. Ročník 14-18 máme za sebou a je založený v archíve a
uvidíme, na čo sa bude dať nadviazať, tak držím palce, aby mladé víno ustálo to, čo potrebuje
a aby ročník 18 až 22 naplnil to, čo si predsavzal. Ďakujem pekne.
Martin Džačovský, novozvolený primátor mesta: Ďakujem všetkým za túto časť a o
dvadsať minút sa stretneme v pracovnej časti vo vedľajšej miestnosti.
2. časť - veľká zasadačka - Bod č. 1 - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
Martin Džačovský, primátor Senice: Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny
prítomných 24 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. Zasadanie mestského zastupiteľstva je
uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnený je pán Včelka. Zápisnica z
predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu poslancom.
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Filip
Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Odporúčam, aby dnešné zasadanie
ustanovujúceho mestského zastupiteľstva rokovalo podľa predloženého programu. Má niekto
iné návrhy? Ďakujem, tak vás poprosím, budeme hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Senici
schvaľuje program ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Senici. Prosím
prezentujte sa.
Hlasovanie: Na základe hlasovania možno konštatovať, že Mestské zastupiteľstvo v Senici
schválilo program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Uznesenie č. 1:
MsZ v Senici
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 6. decembra 2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame k bodu ohľadom výsledkov volieb
primátora a volieb do mestského zastupiteľstva. Vystúpenie primátora, ktorému končí
mandát, vystúpenie novozvoleného primátora mesta a vystúpenie predsedu Trnavského
samosprávneho kraja, kde tieto skutočnosti budeme brať na vedomie. Má niekto pripomienku
alebo do diskusie? Pán Kalman.
P. Kalman: Ďakujem za slovo, pán primátor. Mám pocit, že ideme hlasovať o niečom, čo nie
je v programe. Program sme tak neschválili. Len teda, aby to bolo v súlade s programom.
Program bol inak navrhnutý a odhlasovaný. Ďakujem za slovo.
Martin Džačovský, primátor Senice: To berieme na vedomie v rámci programu, čo bolo v
obradnej miestnosti. Tak ako bol program.
P. Kalman: Myslím si, že už sme teraz vo veľkej zasadačke, schválili sme program, čiže už je
to história.
Martin Džačovský, primátor Senice: Na základe usmernenia, ktoré prišlo z ministerstva
vnútra je tam len časť, čo sa týka zobrania na vedomie ohľadom vystúpení, ktoré prebehli v
rámci slávnostnej časti.
P. Kalman: Nemám s tým problém, pán primátor, žiadny, len hovorím, že schválili sme
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program v inom znení a vy dávate hlasovať o bode, ktorý nie je v programe. To je všetko,
ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: V poriadku. Akceptujeme pripomienku.
Dávam návrh k tomu, aby sme teda najprv procesne vyriešili, že zaradíme pod číslo 2 bod č.
2.1 časť ohľadom konštatovania a zobrania na vedomie výsledky volieb primátora a volieb do
mestského zastupiteľstva, vystúpenie primátora, ktorému končí mandát, v podčasti C
vystúpenie novozvoleného primátora mesta a v podčasti D vystúpenie predsedu Trnavského
samosprávneho kraja. A bodu 2.2. V uznesení, v ktorom sa bude konštatovať, že novozvolený
primátor Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a zvolení
poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov. Okrem ospravedlneného pána Včelku. Prosím o
hlasovanie, či je možné doplniť tieto body.
Hlasovanie: Konštatujem, že boli vložené do programu body 2.1 a bod 2.2 tak, ako boli
predložené.
Uznesenie č. 2:
MsZ v Senici
schvaľuje
zmenu programu ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 6. decembra 2018
doplnením bodu č. 2.1 – vystúpenie primátora, ktorému končí mandát, novozvoleného
primátora a predsedu TTSK a bodu č. 2.2 výsledky volieb do orgánov samosprávy.
H l a s o v a n i e : prítomných:24
za:24
proti: 0
Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 2- Voľba návrhovej komisie
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame k voľbe návrhovej komisie. Predkladám
návrh na zloženie návrhovej komisie, aby návrhová komisia pracovala v zložení Pavol Krutý,
Martin Čonka, Ivana Mičová. Pokiaľ má niekto iné návrhy? Nie sú. Ďakujem. Prosím, aby ste
sa prezentovali a hlasovali.
Hlasovanie: Tak, Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Pavol Krutý, Martin Čonka a Ivana Mičová.
Uznesenie č. 3:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Ivana Mičová
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č.2 - Voľba mandátovej komisie
Martin Džačovský, primátor Senice: Voľba mandátovej komisie. Predkladám návrh na
zloženie mandátovej komisie, aby mandátová komisia pracovala v zložení Peter Hutta,
Ľubomír Štvrtecký, Peter Pastucha. Má niekto z poslancov pripomienku, pozmeňujúci návrh?
Ak nie, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje mandátovú komisiu v zložení Peter
Hutta, Ľubomír Štvrtecký, Peter Pastucha.
Uznesenie č. 4:
MsZ v Senici
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Peter Pastucha
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod 2.1
Martin Džačovský, primátor Senice: V bode 2.1 berieme na vedomie skutočnosť, že voľby,
výsledky volieb primátora a volieb do mestského zastupiteľstva, ako aj vystúpenie primátora,
ktorému končí mandát, vystúpenie novozvoleného primátora, ako aj vystúpenie predsedu
Trnavského samosprávneho kraja berie mestské zastupiteľstvo v Senici na vedomie. V rámci
diskusie má záujem sa niekto prihlásiť? Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Na základe hlasovania mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie bod 2.1 tak,
ako bol predložený.
Uznesenie č. 5:
MsZ v Senici
berie na vedomie
a/ Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva.
b/ Vystúpenie primátora, ktorému končí mandát.
c/ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta.
d/ Vystúpenie predsedu TTSK
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod 2.2
Martin Džačovský, primátor Senice: V rámci bodu 2.2. Mestské zastupiteľstvo v Senici
konštatuje, že novozvolený primátor mesta Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný
sľub primátora mesta a zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca mestského zastupiteľstva volení v obvode číslo jedna bez titulov. Viera
Wágnerová, Ivana Mičová, volebný obvod číslo dva - Filip Lackovič, Peter Pastucha.
Volebný obvod číslo tri – Miriam Madunická, Ľubomír Štvrtecký, Pavol Krutý, Martin
Čonka. Volebný obvod číslo štyri – Peter Hutta, Ľubica Krištofová, Filip Planka. Volebný
obvod číslo päť – Jarmila Barcaj Drinková, Ľubomír Miča, Miroslav Tehlár. Volebný obvod
číslo šesť – Michal Šúrek, Lenka Búzková, Petra Morávková, Kristína Chudá. Volebný obvod
číslo sedem – Martina Otrísalová, Roman Sova, Ľubica Vyletelová, Pavol Kalman, Marta
Štítna. Volebný obvod číslo osem – Ivan Paveska. V rámci diskusie má záujem sa niekto
prihlásiť? Prosím o hlasovanie. Sekundu, nie. To je technický problém. Ide? Tak prosím, aby
ste sa prihlásili.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici konštatuje, že novozvolený
primátor mesta zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a zvolení poslanci mestského
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva tak, ako
boli prečítaní.
Uznesenie č. 6:
MsZ v Senici
k o n š t a t u j e, ž e
a/ Novozvolený primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný
sľub primátora mesta.
b/ Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva okrem poslanca Mgr. Vladimíra Včelku, ktorý zloží sľub na 1.
riadnom zasadnutí MsZ.
Volebný obvod č. 1
1.
Mgr. Viera Wágnerová
2.
Mgr. Ivana Mičová
Volebný obvod č. 2
1.
Mgr. Filip Lackovič
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2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Mgr. Peter Pastucha
Volebný obvod č. 3
PhDr. Miriam Madunická, PhD
Mgr. Ľubomír Štvrtecký
Mgr. Pavol Krutý
Ing. arch. Martin Čonka
Volebný obvod č. 4
Mgr. Peter Hutta
RNDr. Ľubica Krištofová
Mgr. Filip Planka
Volebný obvod č. 5
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
Ľubomír Miča
Mgr. Miroslav Tehlár
Volebný obvod č. 6
Bc. Michal Šúrek
Mgr. Lenka Búzková
Mgr. Petra Morávková
Mgr. Kristína Chudá
Volebný obvod č. 7
Mgr. Martina Otrísalová
Ing. Roman Sova
Ing. Ľubica Vyletelová
Ing. Pavol Kalman
Mgr. Marta Štítna
Volebný obvod č. 8
Ivan Paveska

H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22

proti: 0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 3 - Etický kódex voleného predstaviteľa
Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme do bodu tri, čo je Etický kódex voleného
predstaviteľa. Bol zaslaný v elektronickej podobe. Je to novinka, ktorá doteraz nebola v rámci
Senice prijatá. Ide o to, aby každý vedel a prihlásil sa k určitým etickým princípom, pokiaľ
príde k určitému konfliktu záujmov. Prosím o diskusiu. Pán Sova.
P. Sova: Samozrejme, že nemáme problém s nejakým Etickým kódexom. Ja predpokladám,
že všetci poslanci, ktorí tu doteraz sedeli, s tým tiež nemali problém a riadili sa podľa
nejakého vnútorného interného kódexu. Ale chcel by som upozorniť na určité veci, ktoré mi
tam trošku nesedia alebo nerozumiem im. Nie som právnik. Prvé sa mi to zdá, že je to také
dosť komplikované, že niektoré veci sa tam opakujú. Článok tri by som potreboval vysvetliť
písmeno h). Zdá sa mi to trošku také dosť nešťastne formulované. Je pripravený poskytnúť
detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ho viedli k rozhodovaniu o veci a
preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými pravidlami a
zákonmi, aby sme neboli naháňaní, že budeme musieť každé hlasovanie svoje vysvetľovať a
podkladať rôznymi právnymi analýzami. To je jedna vec. Bod k) trošku sa bije s článkom 4,
bod 2. Nevyhýba sa zodpovednosti tým, že sa vyhýba hlasovaniu alebo sa ho nezúčastní, ak je
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pri rokovaní prítomný. A bod 2 hovorí – zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných
rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať. To sa mi zdá, že sa to trošku bije. Možnože mi
to vysvetlíte a bude to fajn. A ešte dve veci. Pri výkone funkcie volený predstaviteľ je
povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo
nelegálne. Ak sa o takomto konaní dozvie, oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom. To
znamená, že sám seba mám nabonzovať, že konám korupčne, som z toho pochopil. A
posledné. Volený predstaviteľ nebude nadobúdať majetok od mesta a štátu inak ako vo
verejnej súťaži alebo verejnej dražbe, to sa vzťahuje aj na blízke osoby. Tu by som chcel
upozorniť trošku na problém, pretože stali sa prípady v minulosti, že sa aj predávali pozemky,
poviem príklad malé, poslancom a boli to predaje na základe osobitného zreteľa, že to boli
nejaké priľahlé pozemky alebo sa môže stať, že si poslanec bude chcieť kúpiť pozemok pod
garáž, proste nejaké takéto veci a zdá sa mi, že toto je dosť okliešťujúce pre poslancov, že by
si vlastný pozemok pod garáž alebo priľahlý pozemok musel kupovať cez nejakú verejnú
súťaž alebo verejnú dražbu. Tuto by som to poprosil nejako lepšie špecifikovať. Takže tieto
štyri body potrebujem vysvetliť.
Martin Džačovský, primátor Senice: Budem sa postupne k nim vyjadrovať s tým, že ten
posledný, sa priznám, že som ešte nestihol nájsť.
P. Sova: Článok 9
Martin Džačovský, primátor Senice: Písmeno h) v článku 3. Informácie, samozrejme, je to
o tom, aby každý vedel zdôvodniť svoje rozhodnutie. To, do akých detailov sa kto rozhodne
ísť a akým spôsobom to vysvetlí, je na každom jednom z vás. Je to o tom, aby ste sa prihlásili
k určitým princípom, ktoré budú ukazovať to, že mesto je transparentné, nemá záujem nič
skrývať a pokiaľ vaše rozhodnutie príde, tak je na vás, v akom rozsahu sa rozhodnete
zdôvodniť. S tým, že nemalo by to byť v rozsahu, poviem, že troch slov, niekedy, že proste
som sa iba rozhodol. Preto sa tam vložilo tá detailná informácia, aby to bolo minimálne na
úrovni nejakých dvoch - troch viet. Že toto ma k tomu viedlo, prečo som sa v konečnom
dôsledku rozhodol. Čo sa týka bodu 2, to je písmeno k) a v článku 3, že by mal byť v rozpore
s ním článok 4, odsek 2. Osobne si nemyslím, že by to malo byť v rozpore, pretože ide o to,
aby v bežných veciach človek hlasoval, nevyhýbal sa, proste pokiaľ tu je, aby hlasoval. Ale je
tu výnimka a tá výnimka práve ukazuje článok 4, odsek 2, ktorá hovorí, že v prípade, že tento
pozemok napríklad, keďže sme mali príklad pozemok, sa týka daného poslanca, tak tento
poslanec by sa nemal zapájať do diskusie a taktiež tento poslanec by nemal hlasovať. Pretože
samozrejme v rámci práv je. Je právo poslanca hlasovať, avšak v rámci Etického kódexu
rozhoduje o svojej veci a nie je vhodné, aby poviem, tesnou väčšinou svojím hlasom získal
niečo, čo inak by nezískal. Preto by bolo vhodné tam mať práve takúto výnimku, že pokiaľ sa
týka jeho, by som povedal, súkromný záujem, osobný záujem, tak v tom prípade by nemal
vystupovať, nemal by k tomu zaujímať stanoviská a ovplyvňovať iných, pretože je to jeho
osobná vec a na druhú stranu ani by nemal v tom prípade o tom hlasovať a to sa týka, poviem
to príkladom aj komisií alebo iných rozhodnutí, aby nebolo tam zbytočné ovplyvnenie.
P. Sova: Ešte môžem ja k tomu?
Martin Džačovský, primátor Senice: Áno.
P. Sova: Ten bod k), aj tak by som možno vypustil tú poslednú vetu, pretože niekedy ten
človek, ktorý tu aj sedí, môže sa cítiť zaujatý aj nie, že sa to týka jeho samého osobne, ale sa
to môže týkať iných relevantných vecí, ktoré momentálne neviem definovať a tým pádom
môžem mať klienta, ktorý niečo žiada od mesta a nevidím problém v tom prípade tiež, že by
sa ten poslanec postavil a odišiel preč pri tom hlasovaní.
Martin Džačovský, primátor Senice: Osobne si myslím, že dokážeme toto zahrnúť do
článku 4, odseku 2, pretože je tu aj – zastupuje záujem podnikateľského subjektu vo veci,
poprípade môžeme keď tak, skôr by som, než by som dal písmeno k) von, tak by som rozšíril
článok 4 odsek 2, kde by sme dali blízka osoba, poprípade nejaký iný záujem, aby dokázali
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sme tieto výnimky viacej zapracovať. Preto sme ho posielali dopredu, žiadali sme každého,
aby sa k nemu dopredu vyjadril, aby sme mali tieto veci vydiskutované. Pokiaľ je tu nejaká
požiadavka, nie je problém to zapracovať, čo sa týka toho, že poďme tam dopracovať do
článku 4 odseku 2 nejakú výnimku, pokiaľ bude k tomu návrh, respektíve pokiaľ bude návrh
na vypustenie písmena k). Bod 3 sa priznám, že už nemám, keď ho viete zopakovať.
P. Sova: To je článok 7, jednotka. Dary a zákaz korupcie.
Martin Džačovský, primátor Senice: Prečo by mal nahlasovať sám seba? Logicky
vychádzame z toho aj v rámci trestného zákona, že človek nemôže predsa konať korupčné
správanie teda, musí sa mu vyhýbať a už len pokus má nahlásiť. To znamená, nejde nahlásiť
sám seba, že konal korupčne, ale konal, ale bol o to požiadaný, respektíve bol mu vykonaný v
rámci trestného zákona, je to prísľub o tom, že získa určitú výhodu, ak teda niečo vykoná.
Takže nemyslím si, že by to malo byť o tom. Respektíve nebolo by vhodné, aby poslanec sa
konal tak, že niečo zoberiem a potom si prečítam Etický kódex a uvedomím si, že správal som
sa korupčne, áno? Mal by si to uvedomiť, že proste korupčne by sa nemal správať a nemal by
prijať žiadne takéto dary, ktoré by mali byť v tej hodnote, respektíve za účelom nejakého
prísľubu, že bude konať určitým spôsobom, ktorý nie je v rámci jeho vedomia a svedomia.
P. Sova: A ešte ten článok 9 odsek raz, dva, tri, štyri. Tam by som to doplnil pri tých
predajoch majetku.
Martin Džačovský, primátor Senice: Je to možné. Pokiaľ zoberieme celý kódex ako celok,
tak tieto veci vylučuje, respektíve práve sme sa o tom bavili v písmene k), alebo v konflikte
záujmov článku 4 odseku 2, kedy by mohol nadobúdať teda, pokiaľ je tu takýto návrh, čo sa
týka pod garážou alebo priľahlý pozemok, ale mal by sa správať teda v rámci článku 4 odseku
dva, nezapájať sa do diskusie a nehlasovať.
P. Sova: Ja viem, ale tento článok zamedzuje nadobúdať majetok.
Martin Džačovský, primátor Senice: V prípade, že bude návrh a poviete, že máte záujem o
to, aby sa vypustil, že máte pocit, že to je diskriminačné, respektíve je možné ho prepracovať,
napríklad.
P. Sova: Doplniť. Ja by som ho doplnil...
Martin Džačovský, primátor Senice: Napríklad tak, že ak sa tak deje aj ostatným, by som
povedal osobám v rámci, pretože tie garáže napríklad niekto kúpil pred tým, že sa bude
postupovať rovnakým spôsobom ako pri iných osobách by mohlo byť napríklad doplnený,
respektíve aký máte návrh.
P. Sova: Ja to neviem sformulovať právnicky, len chýba mi tam ešte táto možnosť, aby sme
nedochádzali do konfliktu s možným nadobudnutím majetku pri poslancoch. Lebo je to
strašne okliešťujúce tieto dva spôsoby. A tiež nerozumiem tej formulácii – iným osobám. Ako
ja to neviem formulovať, nie som právnik.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte raz. Kde máme iné osoby?
P. Sova: Ty si teraz povedal, že postupovať ako pri iných osobách v tom článku 4.
Martin Džačovský, primátor Senice: Zákon používa tretie osoby s tým, že ide o osoby,
ktoré sú v obdobnom, respektíve teda dá sa tam toto konanie dať, by som povedal, porovnať,
aby sme dokázali, že mestské zastupiteľstvo koná pri všetkých občanoch rovnako. Poviem to
príkladom. Pokiaľ sa bude predávať pozemok pod bytovkami a byt tam má podiel na
spoločných častiach tam má aj poslanec, tak v tomto prípade, keďže aj pre tretie osoby sa
predáva napríklad priamo cez inštitút priameho predaja, respektíve osobitného zreteľa, tak v
tomto prípade by to mohlo byť. Môžeme to tam zapracovať, poprípade, pokiaľ bude návrh, že
to vypustíme a dopracujeme to postupne, nie je problém.
P. Sova: Ja myslím, že by to jedna veta tam spravila, že by sa postupovalo rovnako ako voči
tretím osobám.
Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Možno iba na také dovysvetlenie, že tento zákaz
pre tých volených predstaviteľov nadobúdanie majetku iným spôsobom vychádza zo zákona
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aj o majetku obcí a je tu právna úprava. Že toto je zákonná úprava. Ten prípad, ktorý sme mali
my už u pána poslanca, ten takisto vychádza, ale je to zo zákona o majetku obcí, ale je to tá
výnimka. To znamená, že pri prevodoch majetku ideme základnými spôsobmi, to je obchodná
verejná súťaž, priamy predaj majetku, ktorý je do výšky 40 000,00 € za cenu znaleckého
posudku a tretí spôsob ktorý je tam uvedený, to je tá dražba verejná. Tieto tri spôsoby by sa
mali používať vždy, keď sa jedná o prevod majetku mesta, ale sú prelomené vlastne v tých
ďalších ustanoveniach zákona o majetku obcí, kde je povedané, že nemusia byť tieto veci
všetky dodržané v prípade, ak sa jedná o prevod majetku, o ktorom zastupiteľstvo rozhodne
dvojtretinovou väčšinou všetkých poslancov. Takže my neriešime niečo iné, než to, čo je
upravené v zákone. Takže ak by ste navrhovali, aby sa toto vypustilo, stále platí zákon o
majetku obcí, ktorý hovorí, že pri prevode majetku nám platia tie tri postupy, ktoré sú zo
zákona, ale dajú sa prelomiť potom tým, že zastupiteľstvo sa rozhodne, že schváli tento
odpredaj tou dvojtretinovou väčšinou všetkých poslancov. Áno? Takže to je asi taký princíp,
že je možno zbytočné tuto dopĺňať nejaké tie iné osoby alebo tak, pretože to máme upravené
v zákone. Toto je len možno to, že sme na nejakej vyššej úrovni a že tí volení predstavitelia si
povedia, že áno, my chceme dodržiavať ten zákonný postup a nebudeme sa uchádzať o
výnimku.
Martin Džačovský, primátor Senice: Pán Sova?
P. Sova: Dobre, ja nemám s tým problém. Len ja upozorňujem na to, že keď to takto bolo
vysvetlené, tak to tam aj môže ostať. Bude to len transparentnejšie a pre nás väčší záväzok,
aby sa tak postupovalo. Ale pokiaľ nastanú aj také prípady, o ktorých sme sa aj bavili a je to
ošetrené v inom zákone, tak v pohode. Ja nemám s tým problém.
Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka: Môžem teraz ja? Ak to necháme takto, ako je to, v
takomto znení, znamená, že nebudete si uplatňovať tú výnimku a že nebude sa to prelamovať
tou dvojtretinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ak sa ten bod vypustí,
máme právny stav, ktorý nám hovorí o tých spôsoboch a budeme mať vlastne len ten zákonný
postup. Takže ak by ste chceli nejako to doriešiť možnože ku tomu, čo som pochopila, že
chcete docieliť týmto, tak by som skôr navrhovala, aby ste ten bod vypustili, pretože sa dá ten
konkrétny predaj vyriešiť tým zákonným spôsobom podľa toho zákona o majetku obcí, kde
máme presne povedané postup prevodu aj pre týchto poslancov. Lebo tam tá výnimka vlastne
tá dvojtretinová platí aj pre poslancov, ktorí nadobúdajú majetok. Takže skôr asi by bolo
možné, aby sa ten bod číslo štyri vypustil a bude sa vlastne konať podľa toho, ako zákon
určuje.
P. Sova. Dobre, beriem vysvetlenie. Takže navrhujem, aby sa ten bod vypustil.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ešte niekto v diskusii? Článok 9, bod štyri.
P. Sova: A tie ostatné, čo som sa pýtal, tak to sú právne formulácie, ktoré dajme tomu, že
tam môžu ostať, neublížia nikomu ani niekoho neposilnia ani neublížia, takže môj
pozmeňujúci návrh je vlastne iba tento jeden, aby sa v článku 9 vypustil bod 4.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Nasleduje pán Kalman.
P. Kalman: Ďakujem za slovo. Ja dávam pozmeňujúci návrh k bodu 3 písmeno k) posledná
veta. Nevyhýba sa zodpovednosti tým, že sa vyhýba hlasovaniu alebo sa ho nezúčastňuje, ak
je na rokovaní prítomný. Podľa môjho názoru je to úplne štandardné konanie každého jedného
poslanca a jeho vyjadrenie sa k danému problému, ak je na rokovaní prítomný a nehlasuje. Že
sa neprezentuje, napríklad zníži kvórum a tak ďalej. Je to úplne štandardný spôsob rokovania
na ktorýchkoľvek zastupiteľstvách, ktorýchkoľvek parlamentoch na celom svete. Prosím vás,
toto tam nedávajme. A ďalej. V záujme kvalifikovaných hneď písmeno l). V záujme
kvalifikovaných rozhodnutí sa neustále vzdeláva a získava zdroje nových informácií,
komunikuje s inými samosprávami za účelom výmeny skúseností. Nie som si istý, že či bude
vôľa v tomto zastupiteľstve našich poslancov komunikovať s inými samosprávami za účelom
výmeny skúseností. To si nie som teda istý. A z môjho pôsobenia počas uplynulých štyroch
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rokov si dovolím povedať, že z dvadsiatich piatich poslancov komunikovalo s ostatnými
samosprávami možno tak jedna ixtina. Na verejnosti vystupuje kultivovane so znalosťou veci
dôveryhodne, tolerantne, objektívne a zásadovo. To je všetko super. Kto bude ale hovoriť, či
ja diskutujem objektívne? To by som teda rád tiež vedel. Aby sme si povedali, že vlastne čo z
tohto vyplýva. Viete, ako ak začneme sa rozprávať o tom, že ja budem mať nejaké vyjadrenie,
ktoré sa nebude páčiť inému poslancovi, tak ako čo teraz spraví? Bude so mnou kultivovane
diskutovať alebo povie, že moje vystúpenie je neobjektívne? Nechcem slovičkáriť, ale toto sú
veci, ktoré sú napísané pekne. Mne sa ten kódex páči. Nemám s tým žiadny problém. S
niektorými vecami tam mám problém, ktoré som teraz povedal, ktoré povedal pán Sova a ja
hovorím, pozmeňujúci návrh k) poslednú vetu z toho vyňať – nevyhýba sa zodpovednosti
tým, že sa vyhýba hlasovaniu alebo sa ho nezúčastní, ak je na rokovaní prítomný. - Podľa
môjho názoru je to štandardný spôsob práce poslanca všade na celom svete. Ďakujem, to je
všetko.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte by som sa opýtal. Váš návrh je teda vypustenie
poslednej vety článok 3 písmenom k)
P. Kalman: Áno, poslednej vety, písmeno k).
Martin Džačovský, primátor Senice: Písmeno k). Opýtam sa, váš návrh je aj spolu, ako
predniesol pán inžinier Sova? Či ten nie?
P. Kalman: Ja som sa vyjadril teraz len k písmenu k) posledná veta.
Martin Džačovský, primátor Senice: Len k svojmu. Som sa pýtal, že by sme to
zjednodušili.
P. Kalman: Ale môže byť, samozrejme. Môžete dať o poslednom návrhu a pripájam sa
k tomu.
Martin Džačovský, primátor Senice: No nie, lebo hlasuje sa o poslednom návrhu. Preto sa
pýtam...
P. Kalman: Áno, áno, môžete to tam dať, ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ešte v diskusii niekto? Takže navrhujem,
aby teda Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo Etický kódex voleného predstaviteľa s
tým, že bude v článku 3 písmeno k) vypustená posledná veta a v článku 9 odsek 4 bude
vypustený celý. Prosím, aby ste hlasovali o tejto zmene.
Hlasovanie: Zmena Etického kódexu voleného predstaviteľa bola schválená a teraz budeme
hlasovať o samotnom etickom kódexe, ktorý je v tejto pozmenenej verzii. Prosím diskusiu
ešte, pokiaľ je. Keď nie, tak prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo Etický kódex
voleného predstaviteľa podľa zmien, ktoré boli prednesené.
Uznesenie č. 7:
MsZ v Senici
schvaľuje
Etický kódex voleného predstaviteľa s pripomienkami.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Martin Džačovský, primátor Senice: Nadväzujeme na to, že už máme Etický kódex
zamestnanca, aj Etický kódex hlavnej kontrolórky a z toho dôvodu sme pristupovali aj k
Etickému kódexu voleného predstaviteľa.
Bod č. 4 – Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora
Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme do bodu štyri - Informácia o poverení výkonom
funkcie zástupcu primátora. Ako som vás informoval osobne mnohých, tak vybral som si za
zástupcu magistra Filipa Lackoviča, ktorý mi bude robiť zástupcu a na základe poverenia,
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ktoré máte aj v prílohe, je tam náplň jeho činností.
Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Pán primátor, ďakujem vám za prejavenú
dôveru. A ja osobne urobím maximum pre to, aby som svoje schopnosti, vedomosti,
skúsenosti pretavil aj v tejto práci. Teším sa na spoluprácu. Na spoluprácu ako s primátorom,
tak aj s celým poslaneckým zborom. Teším sa na spoluprácu v rámci komisií, mestských
výborov a samozrejme všetkých zložiek mesta a pracovníkov mestského úradu. Čaká nás veľa
práce a ja verím, že vytvoríme postupne skvelý tím, ktorý bude ťahať za jeden povraz, že si tu
nebudeme hádzať polená pod kolená a budeme ťahať za jeden povraz, aby sme potiahli toto
mesto veľkými krokmi dopredu. Ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: V diskusii má niekto záujem vystúpiť? Ak nie, tak
navrhujem, aby Mestské zastupiteľstvo v Senici zobralo na vedomie, že primátor mesta
písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora magistra Filipa Lackoviča. Prosím o
hlasovanie.
Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Zrazu som nevedel v rámci Etického kódexu, že
čo mám spraviť.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici zobralo na vedomie, že primátor
mesta písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora magistra Filipa Lackoviča.
Uznesenie č. 8:
MsZ v Senici
b e r i e n a v e d o m i e, že
primátor mesta písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora Mgr. Filipa
Lackoviča dňom 6. decembra 2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:23 proti: 0 zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 5 – Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo
zástupca primátora
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu päť. Poverenie poslanca
mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. Navrhujem, aby
takýto poslanec bol poverený magister Peter Hutta. Prosím o prihlásenie sa do diskusie. Pán
Hutta?
P. Hutta: Pán primátor, vzhľadom k prijatému Etickému kódexu nebudem hlasovať.
Martin Džačovský, primátor Senice: V poriadku. Ešte niekto? Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici poverilo magistra Petra Huttu,
poslanca Mestského zastupiteľstva v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.
Uznesenie č. 9:
MsZ v Senici
poveruje
Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 6 – Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu šesť - Návrh na zriadenie
mestskej rady a voľba jej členov. Navrhujem, aby mestská rada mala sedem členov. Žiadam
do diskusie, pokiaľ niekto má iný návrh. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo zriadenie sedemčlennej mestskej rady.
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Martin Džačovský, primátor Senice: Postupujeme do bodu B, kde navrhujem, aby sa
hlasovalo aklamačne a en bloc o členoch mestskej rady. Diskusia. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje spôsob voľby členov mestskej rady
aklamačne a en bloc.
Martin Džačovský, primátor Senice: Do bodu C. Mestské zastupiteľstvo v Senici volí za
členov mestskej rady Ľubicu Krištofovú, Petra Pastuchu, Ivanu Mičovú, Martina Čonku, Petra
Huttu, Ľubicu Vyletelovú. Diskusia. Prosím o hlasovanie o voľbu.
Hlasovanie: Prosím predsedu mandátovej komisie Petra Huttu, aby nám teda potvrdil voľbu.
Peter Hutta: Mandátová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí zvolilo počtom hlasov 24 z 24 prítomných poslancov mestského
zastupiteľstva za členov mestskej rady spomenutých poslancov vrátane pána Lackoviča, ktorý
zo zákona sa stáva členom mestskej rady.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem.
Uznesenie č. 10:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
Zriadenie 7 člennej mestskej rady.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ s c h v a ľ u j e spôsob voľby členov MsR:
Hlasovanie aklamačne a en bloc.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

c/ v o l í za členov MsR
- RNDr. Ľubica Krištofová
- Mgr. Peter Pastucha
- Mgr. Ivana Mičová
- Ing. arch. Martin Čonka
- Mgr. Peter Hutta
- Ing. Ľubica Vyletelová
Zástupca primátora
- Mgr. Filip Lackovič sa zo zákona stáva členom MsR.
V o ľ b a : prítomných:24

za:24

proti:0

počet poslancov: 25

Bod č. 7 – Návrh na zriadenie a určenie počtov členov komisií mestského zastupiteľstva
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame k bodu programu číslo sedem, kde je
návrh na zriadenie a určenie počtov členov komisií mestského zastupiteľstva tak, ako je to
predložené v návrhu, ktorý vám bol zaslaný. V rámci diskusie pán Sova.
P. Sova: My sme už nejaké rokovania pred zasadnutím zrealizovali. Ja by som chcel dať
návrh. Najprv je taká otázka, že keďže jednu komisiu rušíme, teda návrh bol na zrušenie
komisie mládeže, či sa nemusí zmeniť aj štatút mesta v tomto prípade alebo stačí aj potom
dodatočne?
Martin Džačovský, primátor Senice: Štatút mesta sa bude meniť vo februári s tým, že nič
nerušíme, pretože vždy si nové zastupiteľstvo len zriaďuje komisie.
P. Sova: Dobre a ja dávam pozmeňujúci návrh. Bavíme sa teraz o celom bode alebo o A-čku
teraz?
Martin Džačovský, primátor Senice: Bavíme sa o bode A.
P. Sova: Dobre, tak beriem naspäť. Nič.
Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ v diskusii nikto ďalší, tak poprosím o
hlasovanie o návrhu, pani Krištofovú poprosím.
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P. Krištofová: Neviem teda, či dobre reagujem. Je to bod A zriaďuje a určuje počet členov?
Áno? Ja by som sa chcela prihovoriť, či by komisia na ochranu verejného poriadku a
životného prostredia nemohla byť deväťčlenná, pretože v tejto komisii sú vlastne spojené dve
problematiky a síce životné prostredie, verejný poriadok, tam sú zastúpené zbory ako hasiči,
policajti a životné prostredie, tam obyčajne máva takú malú časť. Či by mohla byť
deväťčlenná.
Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ to je návrh, tak budeme o ňom hlasovať.
P. Krištofová: Áno, je to návrh.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte niekto v rámci diskusie? Takže o poslednom
návrhu budeme hlasovať, aby komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
bola deväťčlenná.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Martin Džačovský, primátor Senice: Teraz budeme o celom písmene A s tým, že teda je
tam zapracovaná zmena. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia bude
deväťčlenná. To znamená zriaďuje a určuje počet členov komisií mestského zastupiteľstva tak
ako bolo predložené s danou zmenou.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici zriadilo a určilo počet členov
komisií mestského zastupiteľstva podľa predloženého návrhu s dopracovanou zmenou v bode
sedem.
Martin Džačovský, primátor Senice: Písmeno B. Mestské zastupiteľstvo v Senici odporúča
predložiť návrh členov komisií mestského zastupiteľstva zástupcovi primátora do termínu
10.01.2019. Prosím diskusiu. Ak nie, poprosím o hlasovanie. Alebo ešte teda pán Hutta.
P. Hutta: Pán primátor, ten termín je definitívny, aby ste vy mohli s tým pracovať alebo
môžeme ho posunúť o týždeň?
Martin Džačovský, primátor Senice: V rámci mestskej rady už je problém.
P. Hutta: Dobre.
Filip Lackovič, zástupca primátora Senice: Ja ak môžem krátko. Tie formuláre myslím, že
všetci poslanci mailom dostali v materiáloch a občania ich nájdu na webovej stránke mesta.
Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ nikto ďalší, poprosím o hlasovanie o písmene
B.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo odporučilo predložiť návrh na členov komisií mestského
zastupiteľstva zástupcovi primátora do 10. januára 2019
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do písmena C, kde je návrh, aby Mestské
zastupiteľstvo v Senici volilo predsedov komisií, ktoré boli zriadené v písmene A a
tajomníkov do týchto komisií tak, ako je predložený návrh. Diskusia. Pán Sova.
P. Sova: Takže teraz tá správna. Konzultoval som to s obidvomi dotknutými osobami. Je s
tým súhlas. Ja navrhujem, aby v komisii číslo 9 na prešetrenie sťažností bol predseda komisie
Peter Pastucha. Pani Madunická súhlasí aj pán Pastucha súhlasí.
Martin Džačovský, primátor Senice: A hlavne asi podstatné, pán Pastucha, či súhlasí.
P. Sova: Áno, teda mal by si povedať.
Martin Džačovský, primátor Senice: V poriadku. Tak pokiaľ v diskusii nikto ďalší,
podávam návrh na zmenu, že v komisii číslo 9 – Komisia pre prešetrenie sťažností proti
činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
zložená len z poslancov mestského zastupiteľstva bude predsedom komisie Peter Pastucha.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že zmena bola schválená...
Martin Džačovský, primátor Senice: Takže v rámci pozmeňujúcej žiadam mandátovú
komisiu a jej predsedu pána Huttu, aby potvrdil danú voľbu.
P. Hutta: Mandátová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo na ustanovujúcom
zasadnutí zvolilo počtom hlasov 23 z 24 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva
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predsedov a tajomníkov komisií podľa zmeny, ktorá nastala v komisii.
Martin Džačovský, primátor Senice: A teraz ideme na voľbu predsedov komisií tak, ako je
predložená s tým, že v bode 9 je zmena predsedu komisie, ako bola teraz schválená. Prosím o
hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo zvolilo predsedov a tajomníkov komisií podľa
predloženého návrhu. Toto bolo schválené. Respektíve žiadam mandátovú komisiu, pána
Huttu, aby sa k tomu vyjadril.
P. Hutta: Mandátová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí zvolilo počtom hlasov 23 z 24 prítomných poslancov mestského
zastupiteľstva predsedov a tajomníkov komisií podľa posledného predloženého návrhu.
Martin Džačovský, primátor Senice: Podľa programu ideme do písmena D, kde je návrh,
aby Mestské zastupiteľstvo v Senici volilo členov komisií mestského zastupiteľstva v Senici
podľa predloženého návrhu. V rámci diskusie má niekto záujem vystúpiť? Pán Sova.
P. Sova: Zasa sme konzultovali niektoré veci a ja dávam pozmeňujúci návrh. Prvý je ten, že
vyplýva zo zmeny v komisii. Namiesto člen komisie, komisia na prešetrovanie sťažností
namiesto Peter Pastucha, ktorý sa stal predsedom, navrhujem tam vymeniť pani Madunickú.
Toto je jedna zmena, aby to bolo v poriadku a druhý pozmeňovací návrh je ten, aby sme
hlasovali dnes iba o zložení Komisií na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca a
Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a ostatné
komisie. Tieto dve komisie sú dané vlastne zo zákona a ostatné komisie aby sme kreovali až
na základe došlých podnetov aj od občanov, aj od jednotlivých poslancov. Tam sme si
stanovili termín 10. januára. Je to aj z toho hľadiska, že máme tu návrh iba na tri komisie a
pokiaľ dôjdu aj návrh na ostatné komisie od obyvateľstva alebo od odbornej verejnosti, lepšie
sa tie komisie budú kreovať aj počtami z poslancov, aj z ostatných ľudí a myslím, že to bude
také kvalifikovanejšie, ako teraz schválime iba nejakú časť, potom to schválime naraz. Bude
to prehľadnejšie, lebo teraz sa mi to zdá, že je to také trošku chaotické.
Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. Takže aby som to zhrnul. Návrhy v podstate v
tom boli dva a to, aby v Komisii pre prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta bola zmena v poslancoch pána
Pastuchu nahradí pani Madunická. A druhá zmena bola, že sa bude hlasovať len o Komisiách
na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a
hlavného kontrolóra mesta a Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Takto je teda navrhnutá zmena s tým, že podotýkam, že pôvodne
finančnú aj pre správu majetku sme, pán Sova, asi na váš návrh dopĺňali, ale nevadí. Takže
prosím, pokiaľ nie je nikto v diskusii. Ešte pán Sova, chcete niečo doplniť?
P. Sova: Nie.
Martin Džačovský, primátor Senice: Nie. Tak ako som to prečítal, teda prosím o
hlasovanie. Voľba na zmenu Madunická – Pastucha a potom za tie dve.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo teda schválilo, že sa bude rokovať len o dvoch komisiách,
respektíve bude ďalšia voľba a žiadam mandátovú komisiu, jej predsedu pána Huttu, aby nám
osvedčil voľbu ohľadom zmeny poslanca.
P. Hutta: Takže mandátová komisia potvrdzuje tú zmenu ohľadom zmeny toho poslanca v
komisii a počtom hlasov 24 z 24 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva členov
komisií podľa toho predloženého návrhu, čiže sa vypúšťajú tie, ktoré tam neboli.
Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre a ideme teda k písmenu D, kde je teda Mestské
zastupiteľstvo v Senici volí členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici do Komisie na
prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a
hlavného kontrolóra mesta a volí členov do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov tak, ako teda bola navrhnutá zmena týchto poslancov,
respektíve, ako sú navrhnutí so zmenou. V rámci diskusie, ak nikto, tak prosím hlasovať.
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Hlasovanie: Prosím predsedu mandátovej komisie, aby nám osvedčil voľbu.
P. Hutta: Mandátová komisia potvrdzuje voľbu počtom hlasov 24 z 24 prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva členov komisií podľa vami predloženého návrhu.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ideme do písmena E, kde Mestské
zastupiteľstvo v Senici odporúča primátorovi mesta predložiť mestskému zastupiteľstva návrh
na voľbu členov komisií na prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Môžete sa
prihlásiť do diskusie. Ak nie je záujem, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Odporúčanie bolo schválené, ako bolo predložené.
Uznesenie č. 11:
MsZ v Senici
a/ z r i a ď u j e a u r č u j e počet členov komisií mestského zastupiteľstva
1/ Komisia finančná
- 9 členná
2/ Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
- 9 členná
3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
- 9 členná
4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu
prevodu a prideľovania nájomných bytov
- 9 členná
5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti
- 15 členná
6/ Komisia športu
- 11 členná
7/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- 9 členná
8/ Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností
- 13 členná
9/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
mesta - zložená len z poslancov MsZ - z jedného zástupcu
každej politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov
zastúpených v MsZ + tajomník komisie - právnik mesta
– 4 členná
10/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov -zložená len z poslancov MsZ - z
jedného zástupcu každej politickej strany, hnutia a
nezávislých poslancov zastúpených v MsZ
- 5 členná
b/ o d p o r ú č a
- predložiť návrh na členov komisií mestského zastupiteľstva zástupcovi primátora
T: 10. 1. 2019
Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké
kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

c/ v o l í predsedov a tajomníkov komisií
1/ Komisia finančná
predseda komisie: Ing. Ľubica Vyletelová
tajomník komisie: Monika Rišková
2/ Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
predseda komisie: Ing. Roman Sova
tajomník komisie: Bc. Roderika Petráková
3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu
predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka
tajomník komisie: Ing. Jana Oslejová
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počet poslancov:25

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a
prideľovania nájomných bytov
predseda komisie: PhDr. Miriam Madunická, PhD
tajomník komisie: Mgr. Jana Madunická
5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti
predseda komisie: Mgr. Martina Otrísalová
tajomník komisie: Ing. Mária Výletová
6/ Komisia športu
predseda komisie: Ivan Paveska
tajomník komisie: Erika Mášiková
7/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová
tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová
8/ Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností
predseda komisie: Ing. Jarmila Drinková
tajomník komisie: Stanislava Dávideková (zamestnanec Okresného úradu v Senici)
9/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
zložená len z poslancov MsZ – z jedného zástupcu každej politickej strany, koalície, hnutia a
nezávislých poslancov zastúpených v MsZ + tajomník komisie – právnik mesta
predseda komisie: Mgr. Peter Pastucha
tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová
10/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
zložená len z poslancov MsZ z jedného zástupcu každej politickej strany, hnutia a
nezávislých poslancov zastúpených v MsZ
predseda komisie: Mgr. Ľubomír Štvrtecký
V o ľ b a : prítomných:24

za:23

proti:0; 1 sa zdržal

počet poslancov: 25

d/ v o l í
členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici.
1/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta -zložená len z poslancov MsZ – z jedného
zástupcu každej politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených
v MsZ + tajomník komisie – právnik mesta – 4 členná
poslanci: Ing. Pavol Kalman
PhDr. Miriam Madunická, PhD
Mgr. Lenka Búzková
2/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
zložená len z poslancov MsZ – z jedného zástupcu každej politickej strany,
hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ – 5 členná
poslanci: Ing. Pavol Kalman
Ing. Roman Sova
Mgr. Miroslav Tehlár
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RNDr. Ľubica Krištofová
V o ľ b a : prítomných:24

za:24

proti:0

počet poslancov: 25

e/ o d p o r ú č a primátorovi mesta
predložiť MsZ návrh na voľbu členov komisií.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ
Z: primátor mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8 - Návrh na zriadenie mestských výborov
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu číslo osem – Návrh na zriadenie
mestských výborov. Mestské zastupiteľstvo v Senici je tu návrh na zriadenie a určenie počtu
členov mestských výborov tak, ako je to predložené v návrhu, následne odporúčanie. Mestské
zastupiteľstvo v Senici zriaďuje a určuje počet členov mestských výborov tak, ako je
predložené v návrhu. Prosím o diskusiu. Ak nie je diskusia, poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici zriadilo a určilo počet členov
mestských výborov podľa návrhu.
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod B. Mestské zastupiteľstvo, je tu na odporúčanie
predložiť návrhy na zloženie mestských výborov zástupcovi primátora do termínu 10. januára
2019. A zároveň odporúča primátorovi mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na
voľbu členov mestských výborov do termínu prvého riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Prosím diskusiu. Nie je. Prosím hlasovať.
Hlasovanie: Na základe hlasovania mestské zastupiteľstvo odporučilo predložiť návrh na
zloženie mestských výborov zástupcovi primátora do 10. januára 2019 a odporučilo
primátorovi mesta predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu členov mestských
výborov na prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Uznesenie č. 12:
MsZ v Senici
a/ z r i a ď u j e a u r č u j e počet členov Mestských výborov nasledovne:
-počet poslancov príslušného volebného obvodu
MsV č. 1 – 2 poslanci
MsV č. 2 – 2 poslanci
MsV č. 3 – 4 poslanci
MsV č. 4 – 3 poslanci
MsV č. 5 – 4 poslanci
MsV č. 6 – 4 poslanci
MsV č. 7 – 5 poslanci
MsV č. 8 – 1 poslanec
- občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami
zastúpenými v MsZ /4 kandidáti/
-1 zástupca Mestskej polície
-2 občianski kandidáti
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ o d p o r ú č a
predložiť návrhy na zloženie mestských výborov zástupcovi primátora.
T: 10.01.2019
Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ,
poslanecké kluby, občania z radov
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odborníkov a laickej verejnosti
c/ o d p o r ú č a primátorovi mesta
predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ
Z: primátor mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 9 – Informácia o spoločnostiach v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo deväť - Informácia o spoločnostiach v
zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bol vám zaslaný prehľad ohľadom
spoločnostiach, ktoré sú v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta. Je to
informácia. Preto navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo v Senici zobralo na vedomie
Informáciu o organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zároveň
odporučilo politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v
mestskom zastupiteľstve predložiť návrhy na zastupovanie v orgánoch spoločností na
sekretariát primátora do termínu 10. januára 2019 a zároveň odporúča primátorovi mesta
predložiť mestskému zastupiteľstvu návrhy na zastúpenie do orgánov spoločností v
zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe návrhov z politickým strán a
hnutí, koalícií a nezávislých poslancov zastúpených v mestskom zastupiteľstve do termínu
prvého riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. V rámci diskusie, ak nie je záujem,
prosím o hlasovanie:
Hlasovanie: Na základe hlasovania mestské zastupiteľstvo podľa predloženého návrhu
písmeno A zobralo na vedomie a odporučilo podľa návrhu písmeno B a C.
Uznesenie č. 13:
MsZ v Senici
a/ b e r i e na v e d o m i e
Informáciu o organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
b/ o d p o r ú č a
Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ
predložiť návrhy na zastúpenie v orgánoch spoločností na sekretariát primátora.
T: 10.1.2019
Z: v texte
c/ o d p o r ú č a primátorovi mesta
Predložiť MsZ návrhy na zastúpenie do orgánov spoločností v zakladateľskej
a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe návrhov z politickým strán a hnutí, koalícií
a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ
T: 1. riadne zasadnutie MsZ
Z: v texte
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod. č. 10 – Návrh na vyplatenie odstupného primátorovi, ktorému zanikol mandát z
dôvodu končenia funkčného obdobia
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo desať - Návrh na vyplatenie odstupného
primátorovi, ktorému zanikol mandát z dôvodu končenia funkčného obdobia. Keďže ide o
zákonnú záležitosť, tak táto sa berie na vedomie. Pokiaľ nie je diskusia, prosím o hlasovanie.
22

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyplatenie trojmesačného odstupného
primátorovi, ktorému končí mandát dňom 06.12.2018.
Martin Džačovský, primátor Senice: Druhý návrh je na schválenie preplatenia dovolenky
primátorovi mesta, ktorému končí mandát dňom 06.12. teda podľa návrhu z dôvodu
nečerpania dovolenky z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. V rámci diskusie nikto? Prosím
hlasovať.
Hlasovanie: Bod dva bol schválený podľa návrhu.
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod tri. Keďže sa jedná zase o zákonnú časť, nejedná
sa o žiadne navýšenie. Mestské zastupiteľstvo je tu návrh na zobratie na vedomie plat nového
primátora, ktorý je v základnej výške s účinnosťou od zloženia sľubu podľa predloženého
návrhu. Diskusia. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie základný plat primátora tak, ako bol
predložený.
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 4. Návrh na schválenie platu zástupcovi
primátora ako je predložený vo výške 1700,00 € od poverenia výkonu funkcie. Diskusia. Ak
nie je diskusia, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Na základe hlasovania bol návrh číslo 4 o plate zástupcu primátora schválený.
Uznesenie č. 14:
MsZ v Senici
1/ b e r i e n a v e d o m i e
vyplatenie 3 mesačného odstupného Mgr. Branislavovi Grimmovi, primátorovi mesta,
ktorému končí mandát dňom 6.12.2018.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

2/ s c h v a ľ u j e
preplatenie dovolenky Mgr. Branislavovi Grimmovi, ktorú nečerpal z dôvodov pracovnej
zaneprázdnenosti
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

3/ b e r i e n a v e d o m i e
plat primátora Ing. Mgr. Martina Džačovského v základnej výške ustanovenej zákonom
s účinnosťou od zloženia sľubu primátora
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

4/ s c h v a ľ u j e
plat Mgr. Filipovi Lackovičovi zástupcovi primátora, poslancovi dlhodobo uvoľneného zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 1.700,00 € s účinnosťou
od poverenia výkonom funkcie.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22 proti: 0 zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 11 - Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášacieho v matričnom obvode
Senica
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo jedenásť – Návrh na poverenie vykonávať
funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Senica. Mestské zastupiteľstvo v Senici poveruje
vykonávať funkciou sobášiaceho bez titulov Filipa Lackoviča, Petra Huttu, Filipa Planku,
Martinu Otrísalovú, Michala Šúrka a Petra Pastuchu. Diskusia. Máte poslednú šancu ešte sa
prihlásiť, respektíve, kedykoľvek môžete prejaviť tento záujem a mohlo by vám byť
teoreticky vyhovené. Pokiaľ nikto nemá záujem, že by sa ešte prihlásil ďalší, tak ukončujem
diskusiu a prosím o hlasovanie.
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Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo poveruje vykonávať funkciu sobášiacich Filipa
Lackoviča, Petra Huttu, Filipa Planku, Martinu Otrísalovú, Michala Šúrka a Petra Pastuchu.
Uznesenie č. 15:
MsZ v Senici
poveruje
vykonávať funkciu sobášiaceho:
Mgr. Filip Lackovič
Mgr. Peter Hutta
Mgr. Filip Planka
Mgr. Martina Otrísalová
Bc. Michal Šúrek
Mgr. Peter Pastucha
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:23

proti: 0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 12 - Oznámenia funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov
Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame do bodu dvanásť – Je to bod Oznámenia
funkcií zamestnaní činností a majetkových pomerov v súlade s ústavným zákonom číslo
357/2014 Zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom číslo 18/2018
Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov. K tomuto dá vysvetlenie pani prednostka.
Katarína Vrlová, prednostka MsÚ Senica: Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážené
poslankyne. Primátor a poslanci mestského zastupiteľstva sú verejnými funkcionármi na
základe ústavného zákona 357/2004 Zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. A preto sa na primátora a poslancov
vzťahujú všeobecné povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z tohto ústavného zákona. Zákon
ďalej upravuje nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností. Ukladať povinnosť
oznámenia osobného záujmu, ktoré musí volený funkcionár oznámiť v prípadoch, kde by v
konaniach mohol byť dotknutý verejný záujem. Zo zákona vyplýva povinnosť primátorovi a
poslancom podať oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov do tridsať
dní od ujatia sa funkcie a počas výkonu funkcie vždy do 31. marca. K písomnému oznámeniu
verejný funkcionár prikladá potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré
verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. Už na pracovnom stretnutí,
ktoré bolo minulý týždeň s pánom primátorom vám boli odovzdané tlačivá, Oznámenie
funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktoré sú povinní novozvolení poslanci
odovzdať do tridsať dní na sekretariát prednostky, kde budú v podstate dokladať príjmy za
predchádzajúci kalendárny rok. Ďalší termín, kedy už všetci poslanci budete odovzdávať tieto
oznámenia, je 31. marec 2019. Ďalšia listina, ktorú ste dostali, je poučenie o ochrane
osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa
takisto vzťahuje na oprávnené osoby, ktorými sú v tomto prípade primátor aj poslanci
mestského zastupiteľstva. Z poučenia o ochrane osobných údajov vyplýva, že ako osoba v
rámci výkonu funkcie budete prichádzať do styku s osobnými údajmi, musíte dodržiavať
ochranu osobných údajov a tieto osobné údaje môžu sa používať len na účel, na ktorý boli
určené a nemôžete ich používať na iný účel, ani ich sprístupňovať bez právneho titulu. Toto
poučenie robíme tou listinnou formou, ktorú ste podpísali. Budeme mať k tomuto poučeniu
zároveň uznesenie z dnešného mestského zastupiteľstva a prezenčnú listinu. Porušenie zákona
o ochrane osobných údajov je správnym deliktom a môže sa v súvislosti s protiprávnym
nakladaním s osobnými údajmi vyvodiť aj trestnoprávna zodpovednosť podľa paragrafu 247 a
podľa paragrafu 374 Trestného zákona, kde sú kvalifikované na konkrétny čin. Paragraf 247
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poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči alebo informácií a paragrafu 374 neoprávnené
nakladanie s osobnými údajmi. Takže toľko toto poučenie. Zodpovednou osobou externou pre
mesto je na základe zmluvy spoločnosť SOMI Systems, akciová spoločnosť Banská Bystrica,
ktorá je naším zmluvným partnerom. Mesto má taktiež vypracovanú smernicu pre ochranu
osobných údajov.
Martin Džačovský, primátor Senice: V rámci diskusie má niekto záujem sa prihlásiť? Ak
nie, predkladám návrh na uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie
povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z ústavného zákona číslo 357/2014 Zbierky zákonov o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosti odovzdať
komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov pri mestskom
zastupiteľstve Oznámenia funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do tridsať
dní, odkedy sa verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do
tridsiateho marca príslušného roka. Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré
verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. A berie na vedomie poučenie o
ochrane osobných údajov v súlade so zákonom číslo 18/2018 Zbierky zákonov o ochrane
osobných údajov. Upozorňujem, že tu je termín v podkladoch, že úloha trvalá. Prosím o
hlasovanie.
Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo v Senici zobralo na vedomie písmeno A aj B tak, ako boli
navrhnuté a predložené.
Uznesenie č. 16:
MsZ v Senici
a/ b e r i e na v e d o m i e
povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:
1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa
verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca.
2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad
vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za
predchádzajúci kalendárny rok .
T: úloha trvalá
Z: primátor, poslanci MsZ
b/ b e r i e n a v e d o m i e
Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so z. č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných
údajov
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13 - Termíny zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok 2019
Martin Džačovský, primátor Senice: Bod číslo trinásť. Plán zasadnutí mestskej rady a
mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2019 s tým, že nastávajú nám zmeny, čo sa týka
programu. Keďže na prvé riadne zasadnutie sme mali naplánovaný aj rozpočet. Tým, že
nebudeme mať komisie, tak rozpočet na prvom zastupiteľstve nebude. Preto navrhujem
schváliť termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2019 a
zobrať na vedomie rámcový program zasadnutí tak, ako je predložený v návrhu. Diskusia. Ak
nie je diskusia, prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Takže schválili sme termíny zasadnutí a zobrali sme na vedomie rámcový
program.
Uznesenie č. 17:
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MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
termíny zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok 2019.
b/ b e r i e n a v e d o m i e
rámcový program zasadnutí.
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti: 0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 14 – Diskusia
Martin Džačovský, primátor Senice: Sme v bode číslo štrnásť. Diskusia. Má niekto záujem
sa prihlásiť do diskusie? Pán Kalman.
P. Kalman: Ďakujem za slovo, pán primátor. Keďže som diskutoval už s pánom finančným
riaditeľom, teda nakoniec aj s vami a s niektorými ďalšími poslancami, tak prvá dôležitá vec a
najdôležitejšia z celého roka nás čaká rozpočet. Ja by som vám rád dal do pozornosti dve veci,
ktoré sa týkajú župných výdavkov pre mesto Senica, ktoré budú mať dopad aj na mesto
Senica a požiadal by som vás, aby ste sa ich snažili zapracovať príslušné súvisiace investície
mestské k týmto župným. Prvá veľká investícia je oprava cesty 2/500 úsek Senica – Kunov.
Tam je predpokladaný objem 500 000,00 € určite budúci rok. Tu je vynikajúca šanca, aby
sme spravili niečo v Kunove s chodníkmi alebo prípadná nejaká reorganizácia dopravy alebo
čohokoľvek iného. To sa týka teda úseku od križovatky od kríža po Senicu, tam, kde je teda
koniec sedemdesiatky. Čiže tam sa črtá veľká šanca, že ak by sme teda združili nejako
investície alebo niečo by sme spravili spolu s tými päťsto tisícami, tak v rámci zrejme asi dosť
málo peňazí mestských by sme veľkú muziku vedeli urobiť. A druhá podstatná vec je
prikročíme k revitalizácii parku pri Záhorskej galérii. To znamená, to je ten zanedbaný park,
ktorý je pri galérii pri kaštieli. Bývalá Billa a Sadová ulica a plus celé okolie kaštieľa. Pôjdu
tam zrejme veľmi výrazné prostriedky zo župného rozpočtu. Tu sa ale samozrejme hneď pýta
aj druhá strana Sadovej ulice k potoku, aby sme spravili s tým územím niečo. Je to vlastne
vstupné územie na mesto Senica, keď sa vychádza z autobusovej stanice. Čiže je to naozaj
totálne centrum. Bolo by vhodné, ak dáme veľa peňazí župných našich, aby sme zároveň
spravili nejaké dofinancovanie a tretia vec, ktorú dávam do pozornosti, to je rekonštrukcia
Sokolovne z IROP-u. Tam sa to, žiaľ, trošku spomalilo, tak predpokladám, že v januári asi by
sme stavenisko odovzdali. Vzhľadom na predpokladanú dĺžku rekonštrukcie Sokolovne, čo je
tých nejakých šesť-sedem mesiacov, tak by sme mohli odovzdávať Sokolovňu niekedy po
prázdninách. Zatiaľ sa ale vôbec nerozprávame o tom, ako budeme to okolie Sokolovne,
respektíve okolie Sokolovne nie je predmetom rekonštrukcie a asi by bolo potrebné, aby sme
sa začali tomuto venovať a teda ja sa prihováram, aby sme vyčlenili naozaj výrazné
prostriedky na to, aby sme spravili niečo s tým hádzanárskym ihriskom a všetko, čo s tým
súvisí. Ale to predpokladám, že sa budeme rozprávať v priebehu rozpočtu. A posledná vec k
rozpočtu. Východiská z rozpočtu má pán finančný riaditeľ asi spracované celkom dobre, ako
hovoril. Ja by som sa prihováral, aby ste vy zvolali nejaké pracovné rokovanie v priebehu
mesiaca januára, aby sme si utriedili, že ako ten rozpočet by mohol vyzerať vzhľadom na to,
že príjmy očakávame ako veľmi štedré zo štátnych podielových daní. Tak k nejakému záveru
by sme mohli prísť skôr ako napokon pri hlasovaní. Ďakujem pekne.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za poznámky. Len by som povedal v rámci
Sokolovne, že je tu návrh riešiť park, ale tento projekt vôbec nezahŕňa interiérové vybavenie
daného múzea a pokiaľ ho chceme vôbec spustiť, tak myslím si, že prioritne bude, aby sme ho
v interiéry vybavili a potom následne môžeme riešiť park. Ale to uvidíme v rámci
rozpočtových možností. Pracovné rokovanie určite bude a budeme to vedieť riešiť. Ešte
niekto v rámci Diskusie? Pán Kalman.
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P. Kalman: Môžem ešte ja k tomu? Čo sa týka Sokolovne. Moja skúsenosť a teda
predpokladám, že viacerých poslancov, ktorí tu teda už nejaké to obdobie sedia je tá, že
pokiaľ nespravíme všetko hneď naraz, tak veľmi ťažko sa vraciame k nejakým veľkým
funkčným investičným celkom. To sa týka Sokolovne, ktorá je takáto veľká investícia za
posledné dve volebné obdobia. Takže ja by som sa prihováral, aby sme naozaj robili všetko
pre to. Aj to, čo ste vy spomenuli, že treba mať vnútorné vybavenie. Ale to okolie je takisto
ako myslím si, že viac na očiach ako bude to vnútorné vybavenie. Ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: Tam by som sa vyjadril asi nasledujúco, že rozpočet
bude živý, bude sa dať upravovať. Osobne mám veľké obavy v rámci rekonštrukcie, keďže
mesto Senica iniciatívne sa prihlásilo do toho, aby Sokolovňa bola vyhlásená za kultúrnu
pamiatku, kde bude relatívne veľká kontrola z pamiatkového úradu a je možnosť potom, že
budeme tam mať veľmi veľa vyvolaných výdavkov, ktoré nebudú preplatené z rozpočtu,
respektíve v rámci dotácie, takže veľmi opatrne by som v tomto pokračoval. Ale je možnosť
si to naplánovať s tým, že v prípade určitých havárií alebo vyšších výdavkov, ktoré nebudú
preplatené z dotácie, aby sme teda mali rezervu hlavne na dokončenie a spustenie. To je
priorita, ktorá musí byť, že musíme to spustiť, aby sme tieto finančné prostriedky mohli
čerpať a mohlo nám ísť obdobie, v rámci ktorého sme povinní prevádzkovať múzeum. Pán
Pastucha.
P. Pastucha: Ja by som chcel práve podporiť pána primátora. Pán Kalman, bohužiaľ, ide o to,
že ja si zasa myslím presne opačne, že ten interiér je možno teraz trošku dôležitejší, lebo
môžeme mať pekné prostredie okolité, ale keď to múzeum nebude fungovať, bude zatvorené,
tak tým pádom nemá žiadny význam. Asi len toľko.
Martin Džačovský, primátor Senice: Myslím si, že to bude na diskusiu potom v priebehu aj
tých pracovných stretnutí, že netreba to teraz viacej riešiť. Ešte má niekto záujem o diskusiu?
Pani Otrísalová.
P. Otrísalová: Ja by som mala ešte jeden návrh k obsádzaniu komisií a miestnych výborov
neposlancami. V rámci toho, že chceme zvýšiť transparentnosť a zintenzívniť tú komunikáciu
mesto – občania, bolo tu spomenuté pánom viceprimátorom, že na webstránke mesta je
tlačivo k dispozícii. Ja by som možno dala len ešte taký návrh, aby išla vyslovene taká
otvorená výzva občanom, že sa môžu prihlásiť, aby sme odstránili to, že my sme si niekoho
nominovali, len my sme o tom rozhodli a oni sa dozvedia až výsledok, aby mali možnosť
sami tú iniciatívu vyvinúť, prihlásiť sa. Ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: Mám tú vedomosť, že je to zverejnené na stránke
mesta, na webovej stránke a v prípade, že niekto bude mať záujem a mal by problém si to
vytlačiť, tak myslím si, že aj u pána zástupcu a neviem, či nie aj u informátora je toto tlačivo
k dispozícii. Ale pokiaľ budú akékoľvek nápady na zvýšenie povedomia o tom, aby sa ľudia
mohli prihlásiť, určite uvítame.
P. Otrísalová: Nebola len k tlačivu, ale vyslovene, aby tá výzva išla či už na facebookovej
stránke mesta alebo ako nejaký samostatný oznam, že obsádzame.
Martin Džačovský, primátor Senice: Myslím si, že tam je.
P. Otrísalová: Ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte niekto má záujem v rámci Diskusie? Ak nie,
končím Diskusiu. Žiadam návrhovú komisiu, aby odsúhlasila uznesenia prijaté v rámci
dnešného zastupiteľstva.
P. Krutý: Návrhová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom
ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 06.12.2018 prijalo uznesenia číslo 1 až 17. Ďakujem.
Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem vám všetkým za účasť. Prajem vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov. Oddnes nám svieti nový stromček, ktorý je zmenený. Následne
od 14.12. začína Vianočná dedina, ktorá je dlhodobo naplánovaná a v rámci nového vedenia
sa budem snažiť už len jemne oživiť jej program. Ďakujem všetkým za účasť.
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