Zápisnica
napísaná na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 5. novembra 2020, prostredníctvom videokonferencie
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ;
JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného
oddelenia
Poslanci MsZ:
Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Filip Lackovič Mgr. Peter Pastucha, PhDr.
Miriam Madunická, PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Juraj Moravčík, Ing. arch. Martin
Čonka, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka, Ing. Jarmila Barcaj
Drinková, Ľubomír Miča, Mgr. Miroslav Tehlár, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Lenka Búzková,
Mgr. Petra Morávková, Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Martina Otrísalová, Ing. Roman Sova, Ing.
Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna
Prizvaní:
Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník MsP; Mgr. Art Martin Dudáš, vedúci SŠÚ; Ing. Ivan Šteffek,
vedúci OVŽPaD; Ružena Karasová OVŽPaD, Mgr. Milan Dieneš, vedúci odd.
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Vladimír Včelka, Ivan Paveska,

Bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení
prítomní, otváram 12. zasadnutie MsZ v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Zastupiteľstvo
prebehne prostredníctvom videokonferencie. Toto rozhodnutie vyplýva z dôvodu
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a prijatých opatrení ÚVZSR pri
ohrození verejného zdravia a zo zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od
07.04.2020 dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Z rokovania
MsZ bude vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle
mesta do 48 hodín po ukončení rokovania a následne bude zverejnená aj zápisnica z MsZ. Na
dnešnom zasadnutí mimoriadne vítam o chvíľu nového poslanca – Mgr. Juraja Moravčíka,
ktorý dnes zloží sľub poslanca.
Z 25 poslancov sa videokonferencie zúčastní 22 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. MsZ
je uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie.
Ospravedlnení sú pán poslanec Včelka, Sova a Paveska. Zápisnica z predchádzajúceho MsZ
je overená a je k nahliadnutiu poslancom.
Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Štvrteckého a pána poslanca Huttu.
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Róbert
Mozolič a Martin Džačovský.
Pred samotným hlasovaním o programe zastupiteľstva, poprosím pána Juraja Moravčíka
o zloženie sľubu poslanca pred poslaneckým zborom. Informáciu o nástupe náhradníka na
uprázdnený poslanecký mandát budeme brať na vedomie v bode programu č. 3. Takže
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poprosím pána Mgr. Juraja Moravčíka o zloženie sľubu.
Mgr. Juraj Moravčík, poslanec: Pekne pozdravujem. Vážený pán primátor, vážené
kolegyne, kolegovia, poslanci, poslankyne, ctení pracovníci MsÚ, úvodom mi dovoľte, aby
som sa poďakoval pánovi Pavlovi Krutému za výkon jeho mandátu a za jeho veľmi dobrú
prácu, ktorú vykonal na pozícii poslanca MsZ. Dovoľte mi pristúpiť k zloženiu sľubu
poslanca: „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.“
Ďakujem pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pán poslanec, prajem vám veľa
užitočnej práce a verím, že v spolupráci aj s ostatnými poslancami sa nám podarí ďalej tvoriť
pre občanov mesta krajšie mesto, moderné mesto a verím, že v rámci spolupráce sa nájde
priestor na to aby aj vaše predstavy, ktoré ste mali na začiatku v rámci volieb, by mohli byť
naplnené v prospech občanov. Ďakujem. Kým prejdeme ešte k hlasovaniu samotnému
o programe, ja by som rád touto cestou poďakoval všetkým, ktorý sa akoukoľvek mierou
pozitívne podieľali na tom, že v meste Senica sme úspešne splnili úlohu, a to prvé kolo
celoplošného testovania. Mňa veľmi potešilo, že aj z poslaneckého zboru bol záujem o to, že
príde k takýmto úpravám a teda k určitému splneniu tohto cieľa a verím tomu, že aj druhé
kolo, ktoré bude, tak budeme pri ňom úspešní a že prejde už aj bez tých drobných chybičiek.
Takže ďakujem všetkým. A taktiež by som rád poďakoval spoločnostiam, ktoré nám skutočne
prispeli k tomu, že sme jednoduchšie a ľahšie dokázali niektoré nástrahy zvládnuť a pripraviť
lepšie podmienky pre to, aby obyvatelia, ktorí mali záujem o testovanie, to mohli s väčšou
ľahkosťou zvládnuť. Takže to som veľmi rád. Takže kým prejdeme odsúhlasiť dnešný
program zasadnutia, upozorňujem, že v bode Rôzne sa doplnil materiál:
- Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre MŠ
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu verejne prístupných nabíjacích staníc.
Materiály vám boli zaslané e-mailom. A taktiež do bodu 16. vám bol priložený podnikateľský
plán pre sociálny podnik mesta Senica. Takže ako štandardne najprv schválime program,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a následne budeme pristupovať k zmenám. Poprípade,
ak niekto bude mať záujem o nejaké doplnenie, tak poprosím, aby sa prihlásil do chatu. Aby
nám dal tú informáciu. Ideme schváliť program, ktorý bol navrhnutý a zverejnený o tom, aby
dnešné zasadnutie MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh
na uznesenie. MsZ schvaľuje program 12. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 05.
novembra 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 22 hlasovalo 21 ZA. 1 poslanec NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 388:
MsZ v Senici
schvaľuje
Program 12. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 5. novembra 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21 proti:0

zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

1. Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Informácia o nastúpení náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v Mestskom
zastupiteľstve v Senici vo volebnom obvode č. 3 a zloženie sľubu poslanca
4.1 Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 05.11.2020
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4.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.
23/2018/703
5.1 Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ dňa 24.09.2020
5.2 Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsR dňa 22.10.2020
6.1 Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM
6.2 Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica
6.3 Harmonogram aktivít počas sčítania obyvateľov v roku 2021 po línii MsÚ
7. Návrh na navýšenie počtu príslušníkov MsP
8. Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2019-2020
9. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie – schválenie dobrovoľného členského
príspevku
10. Návrh na vstup mesta Senica do Únie miest Slovenska
11. Návrh dodatku č. 3/2020 VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
12. Návrh dodatku č. 9/2020 VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani
za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
13. Dispozície s majetkom
14. Návrh dodatku č. 2/2020VZN č. 53 o miestnych daniach
15. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020
16. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta Senica,
s.r.o.
17. Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Moravský svätý Ján za
účelom
vykonávania sociálnej posudkovej činnosti.
18. Mestské múzeum Senica
19.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2020
19.2 Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov Základná škola V. Paulínyho – Tótha 32, Senica
19.3 Správa HK o výsledku kontroly bežných výdavkov – dotácia na mestskú verejnú
dopravu za rok 2019
19.4 Správa HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2020
20. Rôzne
21. Interpelácie - písomné
22. Diskusia
23. Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsZ
24. Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím, nastal drobný problém pri
potvrdení. Poprosím u pani poslankyne Búzkovej, že aby si na to dala pozor. Pokračujeme
ďalej. Nasleduje hlasovanie o zmene programu, doplnenie materiálu v bode Rôzne o materiál
Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre MŠ a
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu verejne prístupných nabíjacích staníc.
Má niekto záujem ešte o nejaké doplnenie alebo o určitú zmenu v rámci prihlásenia?
Neevidujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje doplnenie programu 12.
zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 05. novembra 2020 v bode Rôzne o materiál:
- Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre MŠ
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu verejne prístupných nabíjacích staníc.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 22 poslancov je 21 ZA. 1 NEHLASOVAL.
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Uznesenie č. 389:
MsZ v Senici
schvaľuje
Doplnenie programu 12. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 5. novembra 2020 v bode
Rôzne o materiál Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre
Materskú školu a Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu verejne prístupných nabíjacích
staníc
H l a s o v a n i e : prítomných:22
za:21
proti:0
Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 2. - Voľba návrhovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie návrhovej
komisie, aby pracovala v zložení pán poslanec Lackovič, pani poslankyňa Búzková, pani
poslankyňa Vyletelová. Má niekto z poslancov pripomienku, pozmeňujúci návrh? Ak nie
dávam návrh na uznesenie, aby MsZ v Senici schválilo návrhovú komisiu v zložení pán
poslanec Lackovič, pani poslankyňa Búzková a pani poslankyňa Vyletelová. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: 22 ZA. Ďakujem.
Uznesenie č. 390:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková, Ing. Ľubica
Vyletelová
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3. – Informácia o nastúpení náhradníka na uprázdnený
poslanecký mandát
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Informáciu o zániku poslaneckého mandátu
Mgr. Pavlovi Krutému, poslancovi MsZ, nezávislému kandidátovi vo volebnom obvode č. 3,
ktorému na základe informácie o vzdaní sa poslaneckého mandátu, zanikol dňom 04.09.2020
poslanecký mandát. Takže na základe toho, o uvoľnený mandát mal záujem druhý náhradník
vo volebnom obvode č. 3 – Mgr. Juraj Moravčík, ktorý pred chvíľou zložil aj sľub poslanca.
Takže na základe tohto je tu informácia, ktorá sa berie na vedomie. Má niekto k nej
pripomienky alebo vyjadrenie? Neevidujem takýto záujem. Tak predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zániku poslaneckého mandátu Mgr.
Pavlovi Krutému, poslancovi MsZ, nezávislý kandidát vo volebnom obvode č. 3, ktorému na
základe jeho písomného oznámenia o vzdaní sa poslaneckého mandátu, zanikol dňom
04.09.2020 poslanecký mandát. A Mgr. Juraj Moravčík, nezávislý kandidát, prevzal ako
druhý náhradník vo volebnom obvode č. 3 Osvedčenie o zvolení za poslanca a na 12. MsZ
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu sme zobrali na vedomie. ZA je 21 poslancov z 21.
Uznesenie č. 391:
MsZ v Senici
berie na vedomie
a/ informáciu o zániku poslaneckého mandátu Mgr. Pavlovi Krutému, poslancovi mestského
zastupiteľstva (nezávislý kandidát) vo volebnom obvode č. 3, ktorému na základe jeho
písomného oznámenia o vzdaní sa poslaneckého mandátu zanikol dňom 04.09.2020
poslanecký mandát
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b/ že Mgr. Juraj Moravčík (nezávislý kandidát) prevzal, ako druhý náhradník vo volebnom
obvode č. 3 osvedčenie o zvolení za poslanca a na 12. MsZ zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4.1. – Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok
s termínom plnenia do 05.11.2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nasleduje bod 4.1.Správu ste dostali
písomne. Má niekto pripomienky? Neevidujem takýto záujem. Dávam návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do
05.11.2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme schválili.
Uznesenie č. 392:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 05.11.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4.2. – Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č.
19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Bod 4.2. Správu ste dostali písomne. Sú
otázky, pripomienky k tomuto bodu? Prosím o prihlásenie sa, prípadne do diskusie.
Neevidujem takýto záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 22 poslancov ZA hlasovalo 20 a 2 NEHLASOVALI.
Uznesenie č. 393:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:20

proti:0 zdržal sa:0;2 nehlasovali

počet poslancov:25

Bod č. 5.1. – Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ dňa 24.09.2020
Bod č. 5.2. – Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsR dňa 22.10.2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: K obidvom týmto bodom sa vyjadrujeme
spoločne. Budeme o nich aj spoločne hlasovať. Chcem sa opýtať, či má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh. MsZ v Senici berie na
vedomie uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ dňa 24.09.2020 a uznesenia prijaté na 12.
zasadnutí MsR dňa 22.10.2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 22 poslancov 21 bolo ZA. 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 394:
MsZ v Senici
berie na vedomie
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1. Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ dňa 24.09.2020
2. Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsR dňa 22.10.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:21

proti:0

zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 6.1. – Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného
vykurovacieho obdobia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o materiál, ktorý je predkladaný
každoročne, kedy je potrebné zabezpečiť a spracovať plán preventívnych protipožiarnych
kontrol v RD, t. j. pred zimným vykurovacím obdobím. Tzn. sú tu uvedené skupiny, ktoré
budú vykonávať preventívne kontroly na jednotlivých bodoch, ako je tu vidieť. Takže sú tu aj
ulice, čo sa týka aj z Čáčova aj ostatných individuálnych bytových domov alebo individuálnej
bytovej výstavby, kde teda pôjdu v uniforme, aj sa vám predstavia. Takže je potrebné na toto
možno aj svojich občanov upozorniť. Takže pani poslankyne, páni poslanci, bol by som rád,
aby ste tak, pokiaľ máte takú možnosť, učinili, pretože každých 5 rokov sa takáto kontrola
opakuje. Ale zase na druhú stranu, aby nám neprišlo k nejakému zneužitiu. Takže budú mať
preukaz, budú mať uniformy, tak to je taká tá základná informácia, aby vedeli, ako sa im budú
predstavovať. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem. Predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje opatrenia mesta na zabezpečenie zimného
vykurovacieho obdobia. Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Schválili sme opatrenia mesta ohľadom zimného vykurovacieho obdobia,
kedy z 23 poslancov 21 hlasovalo ZA a 2 SA ZDRŽALI. Ďakujem.
Uznesenie č. 395:
MsZ v Senici
schvaľuje
Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21 proti:0

zdržal sa:0;1 nehlasoval počet poslancov:25

Bod č. 6.2. –Návrh na vymenovanie veliteľa dobrovoľného
hasičského zboru
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako máte v dôvodovej správe, tak
funkcie sa vzdal Ing. Milan Černák, ktorý prijal možnosť kariérneho rastu a pokiaľ viem
správne, tak v Nitre, v tej momentálne ich najväčšej fabrike, tam prijal možnosť, takže sa
presťahoval a vzdal sa tejto pozície. Prajem mu veľa úspechov. Ing. Dávida Jakuba, ktorého
navrhol výbor dobrovoľného hasičského zboru, kde som sa bol informovať aj u riaditeľa
hasičského zboru v Senici – plukovníka Ing. Ondreja Hurbanisa, ktorý taktiež tento návrh
výboru dobrovoľného hasičského zboru doporučil. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Bude predstavený na verím, že už ďalšom zastupiteľstve, ktoré bude osobne, aby sa
vám predstavil. Vidím, že je prihlásená pani poslankyňa Barcaj Drinková, takže teraz
púšťame hlasovanie. Páči sa.
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Dobrý deň. Tak ja ako navrhol pán primátor,
tak isto aj ja v mene dobrovoľného hasičského zboru, sme to na výbore prerokovali. Ing.
Dávid Jakub je spoľahlivý, má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie veliteľa hasičského
záchranného zboru. Robí aj ako profesionálny hasič. Dlhoročným členom je aj
v dobrovoľnom hasičskom zbore, kde sa dá na neho spoľahnúť. Tak by som bola veľmi rada,
keby ste ho podporili a zahlasovali za neho. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Má ešte niekto záujem sa zapojiť
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do diskusie? Neevidujem takýto záujem. Budeme mať dve hlasovania. Najprv návrh na
uznesenie, že berieme na vedomie vzdanie sa funkcie a následne druhé bude vymenovanie.
Takže návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa funkcie veliteľa
dobrovoľného hasičského zboru mesta – Ing. Milana Černáka. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 22 poslancov 22 ZA. Vzali sme na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na druhé hlasovanie. MsZ
v Senici vymenúva do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Ing. Dávida Jakuba.
Keďže neevidujem žiadny záujem. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: 21 poslancov z 22 prítomných vymenovalo Ing. Davida Jakuba do funkcie
veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta. Gratulujem a verím, že ho uvidíme na
ďalšom MsZ. Prajem mu veľa úspechov.
Uznesenie č. 396:
MsZ v Senici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa funkcie veliteľa DHZM Ing. Milana Černáka
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ v ymenúva
Ing. Dávida Jakuba do funkcie veliteľa s účinnosťou 6.11.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21

proti:0

zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 6.3. – Harmonogram aktivít počas sčítanie obyvateľov v roku
2021 po línii MsÚ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ako viete, tak budúci rok nás čaká sčítanie
obyvateľstva a toto sčítanie bude od 15.02. – 31.03.2020, kedy sčítanie bude najmä
elektronickou formou. Nebude to tak, ako to bolo pred 10 rokmi. A v prípade, že bude
potreba, tak budeme my musieť ešte tých ľudí navštíviť, aby sme tieto veci zvládli. Celú
dôvodovú správu, resp. informáciu ste dostali v písomnej podobe. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem tento záujem. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ
v Senici berie na vedomie harmonogram aktivít počas sčítania obyvateľov v roku 2021 po
línii MsÚ. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: 21 z 21 ZA.
Uznesenie č. 397:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Harmonogram aktivít počas sčítania obyvateľov v roku 2021po línii MsÚ
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 7. – Návrh na zvýšenie počtu príslušníkov MsP
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako máte zdôvodnené v písomnej
podobe tak máme záujem o zvýšenie počtu mestských policajtov a to z dôvodu, že buď máme
na dlhodobých PN-kách a chystajú sa nám niektorí aj do dôchodku a keďže mestského
policajta pokiaľ zoberieme a nebude to bývalý policajt, tak ako sa nám to stalo teraz, tak musí
ísť na školenie a kým vôbec ho dostaneme do výkonu, tak je to dlhšie ako polroka. Takže
preto dávame návrh na zvýšenie dvoch policajtov. Evidujem, že do diskusie sa hlási pán
poslanec Pastucha.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Takže tak ako na MsR sme sa o tomto bode rozprávali dosť
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dlho, v podstate ja mám taký názor a myslím, že aj väčšina poslancov, že v minulosti sme sa
rozprávali o určitých problémoch, ktoré v našom policajnom zbore boli. Myslím si, že tieto
boli odstránené a vtedy sme sa o tom bavili, že pokiaľ budú tieto veci odstránené, tak sa
môžeme rozprávať o navýšení počtu našich policajtov. Čiže nejde len o to teraz vykryť tie
PN-ky a pod., ale ide aj do budúcna, by bolo dobré, keby sa ten počet policajtov zvýšil. Je mi
to úplne jasné, že je to aj záležitosť rozpočtu, ale myslím si, že v tomto prípade by sme nemali
až tak pozerať na tie peniaze. Skôr o bezpečnosť našich občanov. Asi toľko, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Do diskusie sa ešte prihlásila
pani poslankyňa Mičová.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Tak isto by som sa k tomuto chcela
vyjadriť, že aj z tej správy to vychádza a je to úplne zrejmé, že ďalšieho toho mestského
policajta potrebujeme. A ako vravel aj Peťo Pastucha, bavili sme sa o tom, že podporíme
takúto vec, už dávnejšie, s tým, že dali sme novému náčelníkovi nejaký čas, aby nám dal
správu, že či je to nutné, nie je to nutné. Nový náčelník myslím, že sa toho ujal dobre a nám
tam aj zdôvodnil teda, že áno, je to potrebné. Ja som určite za to a dúfam, že to podporíme aj
napriek tomu, že to zasiahne ten rozpočet, že sa navýši. Ale pre bezpečnosť v meste, tak si
myslím, že by to bolo potrebné schváliť. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. V prípade otázok je tu prítomný
aj náčelník MsP, ak by ešte niekto mal záujem sa prihlásiť do diskusie. Neevidujem takýto
záujem. A len upozorním, keďže z tej správy to vyplýva, že ide o navýšenie počtu dvoch
príslušníkov, tak ja by som tam dal, aby to bolo zrejmé aj z toho uznesenia, že navýšenie
počtu príslušníkov MsP o dvoch príslušníkov. Takže takto bude znieť to uznesenie. Takže
upozorňujem na neho, aby ste teda vedeli. Takže dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici
schvaľuje navýšenie počtu o dvoch príslušníkov MsP. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 22 poslancov 21 PODPORILO návrh. 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 398:
MsZ v Senici
schvaľuje
navýšenie počtu o dvoch príslušníkov Mestskej polície
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21 proti:0 zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 8. - Informatívne správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území
mesta Senica za rok 2020.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správy sú myslím obsiahle, zrozumiteľné,
dostali ste ich v písomnej podobe a komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ pri MsZ
v Senici zobrala na vedomie a odporúča predložiť na schválenie MsZ. Má niekto záujem
v rámci tohto bodu o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Takže dávam návrh na uznesenie.
Ešte pán poslanec Pastucha.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Hlásil som sa aj predtým, ale nevadí.
Dobré to je. Chcel by som sa trošku vyjadriť k tým správam a k minulému školskému roku.
Aj k tej situácii, ktorú dnes máme. Žijeme veľmi neštandardné dni. Ťažké a veľmi zložité
obdobie. Azda najhoršie to asi znášajú naše deti. Naše mesto má obrovskú výhodu, že máme
štyri ZŠ, osem elokovaných pracovísk MŠ, ZUŠ-ku, aj CVČ a veľmi kvalitných pedagógov,
ktorí produkujú vynikajúce výsledky. Máme aj efektívny manažment týchto škôl a hlavne na
základe 100% kvalifikovanosti týchto pedagógov naše školy vykazujú vysokú úroveň. Preto
za seba, ako za poslanca nášho mesta, sa chcem veľmi pekne poďakovať. Chcem sa
poďakovať našim učiteľom, vychovávateľom, ale aj všetkým zamestnancom našich škôl za
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ich snahu, ochotu, pracovitosť a hlavne v dnešnej ťažkej dobe za ich flexibilitu. Držím vám
palce a verím, že sa čoskoro vrátime všetci do škôl, do normálneho režimu a do normálneho
života. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pán poslanec. Opýtam sa, pán
poslanec Hutta, či má záujem o diskusiu. Nie. Dobre, ďakujem. Iného nikoho neevidujem
v záujme o diskusiu. Takže prekladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej
školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2019/2020
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na druhé hlasovanie. Návrh
na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti jej
výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2019 - 2020, kde nemá
zriaďovateľskú pôsobnosť. Tzn. jedná sa o stredné školy, ktoré ste tam taktiež mali. Tam
berieme len teda tieto správy na vedomie. Tie neschvaľujeme. A taktiež spojenú školu. Takže
poprosím vás o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem.
Uznesenie č. 399:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl,
materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2019 – 2020
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:21 proti:0 zdržal sa:0;2 nehlasovali

počet poslancov:25

berie na vedomie
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území
mesta za školský rok 2019 – 2020, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21

proti:0 zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 9. – Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku
do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tento návrh ako taký, resp. takýto
dobrovoľný členský príspevok využívajú dlhodobo iné mestá, ktoré takýmto spôsobom
dokážu zlepšiť, by som povedal podmienky, ktoré sú v meste, pretože tým, že my dáme
dobrovoľný členský príspevok, tak oblastná organizácie cestovného ruchu následne tieto
a dokonca väčšie finančné prostriedky v priebehu 1,5 roka investuje v našom meste. Zatiaľ
sme dohodnutí na Kunovskej priehrade, aby bola atraktívnejšia pre našich obyvateľov
a vidím, že sa hlási pán poslanec Planka.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Cez leto, keď naozaj to bolo narvané a možno až teraz veľa
Seničanov pochopilo, že čo tu vlastne máme za poklad, ten potenciál tej Kunovskej je
obrovský. V budúcnosti by som sa nebál aj možno nejakých väčších investícií čo sa týka tej
chaty nad plážou. A samozrejme až skončí nejaká táto nešťastná doba, len pán primátor, by
som poprosil, aby to boli úpravy citlivé v okolí tej Kunovskej priehrady, aby sme tam z toho
nespravili nejaký Disneyland alebo kolotoče. Lebo aj tá príroda samotná, ktorá tam je, tak si
myslím, že je dosť vyhľadávaná a oceňovaná ľuďmi, ktorí sem chodia. Aj teda tí cezpoľní.
A jednoznačne tento návrh podporujem. Treba to využiť takéto možnosti.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Neevidujem zatiaľ nikoho iného.
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Samozrejme, vždy je potrebné to veľmi citlivo riešiť. Ja by som bol rád, aby nám tam vznikla
zóna, kde ľudia napr. z bytovky, keď pôjdu, by mohli tam mať takú tú zónu na grilovanie
poprípade ďalšie atrakcie. Či už sú to pre tínedžerov alebo menšie deti. Ale samozrejme
všetko to budeme robiť tak, aby sme to plánovali ako celok. A bolo to s nejakým, by som to
povedal aj citom. Začalo sa cez Rekreačné služby už tento rok s prípravami na opravu
minigolfu, ktorý by mal byť teda budúci rok, by sme ho mali opraviť. Takže sú tu veci. A tak,
aby v prípade, že táto doba bude nám pokračovať, čo zatiaľ vyzerá, že ešte tu nejaké to
obdobie bude, tak ľudia budú ostávať doma, tak aby naozaj si našli viac možností aj na
Kunovskej priehrade. Hlási sa ešte pán poslanec Moravčík.
Mgr. Juraj Moravčík, poslanec: Pozdravujem, ďakujem za slovo, pán primátor. Plne
podporujem tento počin riešiť rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom oblastnej organizácie
cestovného ruchu. Vzhľadom k tomu, že momentálne pôsobím na ministerstve dopravy,
môžem povedať, že je to správna cesta, pretože Ministerstvo dopravy v ďalšom programovom
období naozaj chce prostredníctvom krajských organizácií cestovného ruchu a oblastných
organizácií cestovného ruchu podporovať ten lokálny regionálny, ako povedal môj kolega
predrečník, poklad, ktorý tu máme. A takéto poklady, takéto klenoty, ktoré tu máme v rámci
regiónu. Čiže plne podporujem tento počin. Ďakujem za slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neevidujem nikoho iného. Nehlási sa do
diskusie. Takže predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje vklad dobrovoľného
členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2020 vo
výške 25-tisíc eur. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 23 poslancov 22 ZA. 1 SA ZDRŽAL. Ďakujem za schválenie.
Uznesenie č. 400:
MsZ v Senici
schvaľuje
Vklad dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie
pre rok 2020 vo výške 25 000,00 Eur
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 10. – Návrh na vstup mesta Senica do Únie miest Slovenska
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Momentálne Únia miest je naozaj veľmi
aktívne združenie samospráv, teda miest. Je tam rozdiel od ZMOS-u, že teda v tomto
záujmovom združení sú len mestá, nie obce. A teda riešia sa problémy, ktoré sú na mestách.
Tým, že MsR schválila tento návrh, tak mal som možnosť sa zúčastniť niekoľkých
videokonferencií Únie miest a aj v rámci týchto, by som povedal celoplošných testovaní, kde
to bolo veľmi prospešné, kedy tie informácie z Únie miest išli výrazne rýchlejšie, keďže tam
boli videokonferencie na úrovni jedného, max. jedenkrát za dva dni. Prezident Únie miest
informoval, čo sa prebralo na Ústrednom krízovom štábe, keďže on je jeho členom a ako sa
máme pripravovať, keďže napr. poviem, my sme oficiálne sa až včera na večer dozvedeli, že
testovanie bude od 8 do 20, teda v sobotu a v nedeľu, pričom z Únie miest táto informácie, aj
keď nepotvrdená, ale išla o jeden a pol dňa skôr, takže vedeli sme sa lepšie pripravovať.
Vedeli sme si chystať veci a keďže mnohokrát tie informácie, ktoré k nám prichádzajú, sú
veľmi pomalé, tak vidím vo veľmi prospešnom byť členom. A oni majú takto urobené aj
jednotlivé skupiny, ktoré sa skladajú z odborných pracovníkov jednotlivých mestských
úradov a oni medzi sebou diskutujú na témy zmien zákonov. Tzn. aj naši zamestnanci na
meste budú vedieť, či je to v sociálnej oblasti, poprípade výstavby, budú mať informácie, aké
zmeny sa pripravujú a teda, aby sme sa na ne pripravovali aj my v rámci projektov, že pokiaľ
by teda prichádzalo k takýmto zmenám. Takže to je taká základná informácia. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
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uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje vstup mesta Senica do Únie miest Slovenska. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 23 poslancov bolo ZA 23. Ďakujem veľmi pekne.
Uznesenie č. 401:
MsZ v Senici
schvaľuje
vstup mesta Senica do Únie miest Slovenska
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11. – Návrh dodatku č. 3/2020 VZN č. 6 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 3/2020 VZN č. 6
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol zverejnený na centrálnej úradnej elektronickej
tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote a neboli
k návrhu VZN uplatnené žiadne pripomienky. V rámci dôvodovej správy vidíte, že ide len
o kozmetické úpravy, kedy napr. riešime doplnenie položky, takže sú to drobné úpravy.
V prípade, že máte záujem o diskusiu, je tu pripravený vám odpovedať aj pán Ing. Ivan
Šteffek, vedúci oddelenia. Takže záujem o diskusiu neevidujem. Preto predkladám návrh.
MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 3/2020 VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: VZN sme prijali s 23 hlasmi z 23. Ďakujem veľmi pekne.
Uznesenie č. 402:
MsZ v Senici
schvaľuje
Dodatok č. 3/2020 VZN č. 6 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12. – Návrh dodatku č. 9/2020 VZN č. 5 o podmienkach státia
vozidiel na území mesta, o dani za využívanie verejného
priestranstva, za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom
priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 9/2020 VZN. č. 5
o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva, za
trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote a neboli k nemu
uplatnené žiadne pripomienky. Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
odporučila predložiť návrh č. 9/2020 VZN č. 5 na rokovanie MsZ bez pripomienok. Takže ide
o parkovanie. Skúsim, keď tak to dovysvetlím, lebo vidím, že sa hlási predseda komisie, pán
poslanec Čonka.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ja by som teda iba tak nejako v rýchlosti konštatoval to
stanovisko našej komisie. Teda že odporúča tento návrh s tým, že bude to vlastne
pokračovanie toho novozavedeného systému v zmysle tej dopravnej štúdie vypracovanej
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v Žiline. Tzn. že za prvé, aby sa eliminoval ten počet áut v tých rodinách na tých sídliskách,
aby neboli motivovaní tí obyvatelia mať tretie, štvrté auto. Čiže aby to bolo v prospech
všetkých obyvateľov a plus ešte samozrejme sú tu tieto také atypické situácie, kedy teda to
auto obyvateľa mesta Senice nemá senickú značku. Takže toto je spomenuté, tzn. aby to bolo
svojím spôsobom tak nejako očistené.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Tak ja to zhrniem. Táto zmena
sa týka dvoch bodov. Prvý ten bod je, že máme obyvateľov mesta Senica, ktorý pri tomto
systéme, ktorý máme, začali viac pociťovať to, že sú diskriminovaní, pretože využívali napr.
operatívny leasing, ktoré tieto spoločnosti samozrejme, alebo zväčša, majú sídlo vo veľkých
mestách a najmä v Bratislave, a na základe toho oni napriek tomu, že sú Seničania, senická
spoločnosť, ktorá zamestnáva Seničanov, nemali možnosť si uplatniť tú platbu 20-eurovú,
pretože sa rozhodli pre financovanie svojho vozidla inou formou. Preto sú tu urobené tri body,
na základe ktorých teda môžu si uplatniť to, že budú mať 20-eurovú známku a nie 80-eurovú
známku. Takže je tam tento leasing, v prípade, že to majú prenajaté od spoločnosti alebo
fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na to oprávnenie. Tzn. nielen od fyzickej osoby
bežnej, ale teda od tej, ktorá má na to oprávnenie. A samozrejme sú to veci, ktoré by mali
pomôcť hlavne obyvateľom mesta na to, aby teda mali motiváciu si riadne zaplatiť a užívať,
a mali možnosť rovnakú ako ostatní. Druhý bod je ten, že prvé a druhé vozidlo, nemení sa nič.
Tzn. ostáva v režime 20-eurovej známky, avšak tretie a ďalšie vozidlo, ktoré by bolo
v domácnosti, tak bude mať známku ako keby nebolo mimosenické, keďže tak ako bolo aj na
porade poslancov povedané, už ten sociálny aspekt, aby niekto mal zlacnené parkovanie, keď
má tretie a ďalšie vozidlo, tak nie je tam na to taký dôvod. A hlavne ide o kontrolu na bytovú
jednotku. Tzn. ak v byte bývajú piati alebo štyria dospelí a každý z nich má na seba napísané
jedno vozidlo, tak v našom systéme to bude evidované podľa trvalého bydliska. A v prípade,
že príde jeden rodič, druhý rodič a teraz príde dospelé dieťa, tak to dospelé dieťa už nemá to
zlacnené. Takže je to tretie vozidlo v bytovej jednotke a je to o tom, že tak ako nám aj
z analýzy zo Žilinskej univerzity vyšlo, tak je veľmi málo parkovacích miest pri bytovkách
a tu nám vzniká problém, že aj by sme mali záujem budovať nové parkovacie miesta, avšak
v tesnej blízkosti bytoviek už to nie je možné, pretože by to bolo na úkor poslednej zelene,
ktorá tam je. A tak ako sme sa rozprávali, tak tento záujem nie je. Nechávame prvé a druhé
vozidlo za 20-eurovú známku, aby sa nezvyšovala atraktivita vyhradených parkovacích miest,
pretože predpokladáme ďalší masívny úbytok vyhradených parkovacích miest. Ako to bolo
tento rok. Tento rok to bolo na úrovni zhruba 350 parkovacích miest. A čo mám ja osobne
informáciu, tak na veľkých parkoviskách, ktoré sú na sídliskách, tak to bolo rozobrané
s ostatnými obyvateľmi samozrejme, ktorí takéto parkoviská nemali, nemali možnosť sa
k nim pridať, pretože už ich viac nebolo. Tak bolo to hodnotené veľmi kladne a informácia aj
od tých, ktorí si tento rok zaplatili, tak mnohí sa odhlásia, pretože vidia, že tá situácia na
parkoviskách, ktorú sú na sídliskách, tak sa výrazne zlepšila. Takže očakávame obdobne
odhlásenie aj na nasledujúci rok. Vidím, že sa hlási ešte pán poslanec Planka.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Ja by som sa chcel len poďakovať, že si teda do tohto návrhu
dostala tá úprava, to zrovnoprávnenie tých ľudí, ktorí majú autá s mimosenickými značkami.
Samozrejme len za predpokladu, že tam je nejaký právny vzťah, či už pracovno-právny alebo
zmluvný. Naozaj nebolo správne, pokiaľ človek, ktorý má v Senici trvalý pobyt, platí tu dane,
aby platil mimosenickú značku. Takže za toto som naozaj veľmi rád, hoci to prinesie možno
maličkú administratívnu záťaž. Myslím si, že je to správna vec. No a k tomu tretiemu,
štvrtému autu, to si myslím, že je absolútne jednoznačné. Nemôžeme prijať fakt, aby bolo
zabezpečené parkovacie miesto na každé auto v bytovej jednotke, keby sme to takto prijali,
tak mohli by sme to tu komplet celé vybetónovať a to si myslím, že by nikto s tým nesúhlasil.
Takže takto je trend nastavený dobre. Poďme za to zahlasovať.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem nikoho
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iného, že by mal záujem o diskusiu. Preto predkladám návrh. MsZ v Senici schvaľuje dodatok
č. 9/2020 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie
verejného priestranstva, za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 23 poslancov 22 ZA. ZDRŽAL SA 1.
Uznesenie č. 403:
MsZ v Senici
schvaľuje
dodatok č. 9/2020 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za
užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:22

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 13.1. – Návrh na schválenie spôsobu odpredaja
nehnuteľností formou OVS
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť odpredaj nehnuteľnosti OVS za cenu 80-tisíc eur. MsR
na svojom zasadnutí dňa 22.10. odporučila schváliť odpredaj nehnuteľnosti v súlade
s predloženými podmienkami. Takže jedná sa o budovu, ktorú, tak ako máte v materiáloch,
sme mali už na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde sme ju dávali za cenu 144-tisíc eur. Na
túto cenu do obchodnej súťaže sa neprihlásil nikto. Ideme dole s cenou a ponuka je na 80-tisíc
eur. Jedná sa o budovu, ktorá sa nachádza vľavo od bývalého hlavné vstupu do Slovenského
hodvábu. Tak ako to máte v materiáloch. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Neevidujem záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje odpredaj
nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu formou OVS podľa jednotlivých bodov. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh bol schválený. Z 23 poslancov 21 ZA. 2 SA ZDRŽALI.
Uznesenie č. 404:
MsZ v Senici
schvaľuje
odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :
- budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parcele č. 3109/2
- pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 523 m2
formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:
a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat.
územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele
č.3109/2 a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 523 m2.
b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 80 000 €,
slovom osemdesiattisíc eur.
c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.
Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov,
ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom
bude vrátená do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
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d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom
návrhu losovaním.
e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia
o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch
pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.
f) Víťazný záujemca, ktorý ponúkne cenu vyššiu ako 100 000 € musí byť ku dňu uzatvorenia
kúpnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
g) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
- všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu
- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.
h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a doplniť ďalšie podmienky súťaže
organizačného charakteru.
ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR
JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
a poslanec MsZ.
i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na
zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia
po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.
Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21

proti:0

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Bod č. 13.2. – Návrh na prenájom časti pozemku 140/2 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť prenájom časti pozemku. Komisia výstavby, územného
plánovania a dopravy odporučila neschváliť prenájom časti pozemku žiadateľovi z dôvodu,
aby nedošlo v tejto lokalite k zvýšeniu zahusťovania verejného priestranstva z dôvodu
budovania parkovacích miest. Komisia odporúča ponechať tento pozemok ako verejné
priestranstvo a ako rezervu pre prípadnú realizáciu projektov mesta. MsR na svojom zasadnutí
dňa 22.10. odporučila neschváliť prenájom časti pozemku, pretože sa stotožnia
s argumentáciou komisia výstavby, územného plánovania a dopravy. Jedná sa o žiadosť
vlastníka, ktorý kúpil nehnuteľnosť, ktorú sme v minulosti ako mesto predali vo VOS pred
niekoľkými rokmi. Je to budova tzv. ubytovňa alebo bývalého Záhoráku, kde má záujem nový
vlastník prebudovať túto budovu, nadstaviť ju o jedno alebo o dve poschodia. Myslím si, že
o dve poschodia. S tým, že celé by sa to prerobilo na bytové jednotky, ale potrebuje k tomu
vybudovať ďalšie parkovacie miesta. A tie by dal na pozemku, ktoré v minulosti, keď tam
mal predchádzajúci vlastník, tak mal tento pozemok prenajatý práve za účelom budovania
parkovacieho miesta. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem
o diskusiu. tak vás poprosím. Návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje prenájom časti
pozemku vo výmere zhruba 390m2 podľa predloženého návrhu a schvaľuje prenájom
nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím
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o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 6 ZA, 14 PROTI, 3 SA ZDRŽALI.
MsZ v Senici
a/s c h v a ľ u j e
prenájom časti vo výmere cca 390 m2 pozemku CKN parc. č. 140/2, druh pozemku ostatná
plocha vo výmere 4269 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Sehost, s.r.o., Kvačalova
16791/10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 560 244 na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom vybudovania a užívania parkovacích miest
a k nim prístupovej komunikácie za cenu:
a/ 1,50 €/m2/rok
Prenajatej časti pozemku parc. č.140/2 zodpovedá 10 parkovacích miest a k nim priľahlá
komunikácia, ktoré sú vyznačené v projektovej štúdii statickej dopravy Hurbanova ulica,
Senica v parkovisku „F“, vypracovanej Ing. Júliusom Jahelkom - JALLA, Štefánikovo
námestie 599,
908 40 Kopčany.
b/ s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Žiadateľ hodlá realizovať prestavbu budovy so súpisným číslom 528 na polyfunkčný dom
s bytovými jednotkami. V rámci rekonštrukcie je nevyhnutné preukázať príslušný počet
parkovacích miest prislúchajúcich k budove. Zámer žiadateľa nie je v rozpore s potrebami
mesta, pretože rekonštrukcia budovy prispeje k úprave vzhľadu ďalšej časti centra mesta
a prispeje k uspokojeniu bytových potrieb obyvateľov mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:6

proti:14

zdržal sa:3

počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Keďže na návrh bola potrebná 3/5 väčšina,
teda 15 poslancov, tak návrh neprešiel.

Bod č. 13.3. – Návrh na prenájom nebytových priestorov v na
Štefánikovej ulici v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Jedná sa o priestory, ktoré v minulosti
mesto Senica kúpilo na Štefánikovej ulici, ktoré nadobudlo od SPF, tzn. vedľa cvičiska. Pred
tým je taká administratívna budova, kde je účtovná spoločnosť a sídli tam aj SPF. Mali
zmluvu na 5 rokov, ktorá im teraz končí, takže keďže ide o opakovaný nájom, tak je potrebné
schválenie MsZ. Je informácia, že možno nebude mať SPF, ale to uvidíme až následne, že
teda akým spôsobom, lebo zatiaľ sa nevyjadrili. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
záujem o diskusiu. návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje prenájom nebytových
priestorov v administratívnej budove so súpisným číslom 1318 na Štefánikovej ulici podľa
predloženého návrhu a), b) a c) a schvaľuje prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 20 ZA. 1 SA ZDRŽAL. 2 NEHLASOVALI.
Uznesenie č. 405:
MsZ v Senici
a/s c h v a ľ u j e
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A.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej
ulici v Senici v celkovej výmere 72,30 m2 :
1. kancelária č. 5 na prízemí vo výmere 14,10 m2
2. kancelária č. 6 na prízemí vo výmere 15,00 m2
3. kancelária č. 4 na prízemí vo výmere 12,60 m2
4. kancelária č. 6 na 1. poschodí vo výmere 15,50 m2
5. kancelária č. 7 na 1. poschodí vo výmere 15,10 m2
za cenu minimálne 30 €/ m2 /rok
6. dve garáže, postavené vedľa budovy so súp. číslom 1318
za cenu minimálne 35 €/ garáž/mesiac
subjektu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 na
kancelárske účely v rámci činností, ktoré má nájomca vykonávať v zmysle príslušných zákonov
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou od 17.01.2021
B.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej
ulici v Senici v celkovej výmere 84,90 m2:
1. kancelária č. 1 na 1. poschodí vo výmere 12,60 m2
2. kancelária č. 2 na 1. poschodí vo výmere 16,10 m2
3. kancelária č. 4 na 1. poschodí vo výmere 14,10 m2
4. kancelária č. 5 na 1. poschodí vo výmere 15,00 m2
5. kancelária č. 8 na 1. poschodí vo výmere 13,10 m2
6. kancelária č. 9 na 1. poschodí vo výmere 14,00 m2
za cenu minimálne 40 €/ m2 / rok
spoločnosti: Kalčík, spol. s r. o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, IČO: 36 247 987 na kancelárske
účely v súlade s podnikateľskou činnosťou nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou s účinnosťou od 01.02.2021
C.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej
ulici v Senici v celkovej výmere 115, 20 m2:
1. miestnosť (bývalý sklad) v suteréne vo výmere 14,10 m2
2. miestnosť (bývalý archív) v suteréne vo výmere 16,10 m2
3. miestnosť (bývalá rozmnožovňa) v suteréne vo výmere 12,60 m2
4. miestnosť (bývalá zasadačka) v suteréne vo výmere 44,00 m2
5. miestnosť (bývalý sklad) v suteréne vo výmere 14,00 m2
6. miestnosť (bývalá fotokomora) v suteréne vo výmere 7,30 m2
7. miestnosť (bývalý príručný sklad) v suteréne vo výmere 6,70 m2
za cenu minimálne 1 €/ m2 /rok
občianskemu združeniu: Klub silového trojboja Senica, SNP 754/3, 905 01 Senica, IČO: 34 075 020
za účelom činnosti klubu v súlade s jeho športovým zameraním na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou s účinnosťou od 08.02.2021

b/ s c h v a ľ u j e
prenájom 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:
Pokračovanie v nájomnom vzťahu s nájomcami nie je v rozpore so záujmami mesta, ktoré budovu
v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má finančný príjem.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:20 proti:0 zdržal sa:1;2 nehlasovali počet poslancov:25
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Bod č. 13.4. – Návrh na prenájom časti pozemkov reg. E, parc. č.
543, 3359/4 a 3093/1 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť nájom žiadateľovi na dobu 1 rok. Komisia výstavby,
územného plánovania a dopravy odporučila neschváliť nájom časti pozemku žiadateľovi
z dôvodu, že v záujme mesta je minimalizácia reklamných zariadení v intraviláne mesta
cieľom postupného odstraňovanie reklamného smogu z centra mesta. MsR na svojom
zasadnutí odporučila neschváliť nájom reklamných pozemkov žiadateľovi, pretože sa
stotožnila s názorom pracovnej skupiny pre reklamné stavby, že je potrebné vytlačiť
billboardy a podobné reklamné panely zo zastavaného územia mesta. Toto sú príklady, kedy
sa jedná o billboardy, ktorý jeden je pri kruhovej križovatke ako je Obchodná ulica a Sotinska
ulica. Pri autobusovej stanici. A na Vajanského ulici ako je Slovnaft. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Takže predkladám návrh. MsZ
v Senici schvaľuje nájom časti pozemkov, tak ako je predložený, a schvaľuje nájom ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 2 ZA. 19 PROTI. 1 SA ZDRŽAL a 1 NEHLASOVAL.
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom:
- časti vo výmere 18 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 3625 m2 v kat. území Senica
- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 2308 m2 v kat. území Senica
- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 3021 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 54 m2 spoločnosti: ISPA, spol. s r.o.,
Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 za účelom umiestnenia 3 reklamných
zariadení s rozmermi 5 x 2,40 m na dobu určitú na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za
cenu:
1095 €
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 častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so
zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný
príjem.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:2 proti:19 zdržal sa:1;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh potreboval 3/5 väčšinu všetkých
poslancov, tzn. 15 hlasov. Návrh nebol schválený.

Bod č. 13.5. – Návrh na prenájom časti pozemku reg. E, parc, č.
1744 v k. ú. Senica
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o reklamnú tabuľu, ktorá sa nachádza
v smere Čáčov, ako je Mále a pred čerpacou stanicou Tanker. Komisia pre správu mestského
majetku, obchodu a služieb odporučila schváliť nájom časti pozemku žiadateľovi na dobu
určitú 1 rok. Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy odporučila neschváliť nájom
časti pozemku žiadateľovi z dôvodu, že v záujme mesta je minimalizácie reklamných
zariadení v intraviláne mesta s cieľom postupného odstraňovania reklamného smogu z centra
mesta. MsR odporučila neschváliť nájom časti pozemku žiadateľovi, pretože sa stotožnila
s názorom pracovnej skupiny reklamné stavby, že je potrebné vytlačiť billboardy a podobné
reklamné zariadenia zo zastavaného územia mesta. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje nájom časti pozemku
podľa predloženého návrhu a schvaľuje ho ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 21 PROTI. 2 SA ZDRŽALI. Návrh nebol schválený.
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 1744, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 6676 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: LuborDubšík – TIREX, PD Jablonica,
PSČ 906 32, IČO 35 294 396 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom
1x2 m na dobu určitú na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:
165 €
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 častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so
zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný
príjem.
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:0

proti:21

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Bod č. 13.6.- – Návrh na prenájom časti pozemku reg. E, parc. 294/1
v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o reklamný panel, ktorý sa nachádza na
križovatke Sadovej ulice a Hurbanovej ulice. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť nájom časti pozemku žiadateľovi na dobu určitú 1 rok.
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy odporučila neschváliť nájom časti
pozemku z uvedených dôvodov, ako bolo v predchádzajúcich bodoch. MsR taktiež odporučila
neschváliť z dôvodov, aké boli uvedené v predchádzajúcich bodoch. Má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici
schvaľuje nájom časti pozemku podľa predloženého návrhu a schvaľuje ho ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: ZA 1. 18 PROTI. 4 SA ZDRŽALI z 23 poslancov. Návrh neprešiel.
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom časti vo výmere 4 m2 pozemku EKN parc.č. 294/1, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 991 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ľubomír Miča, Sadová 637/41, 905 01
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Senica, IČO: 33033633 a ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO:
35 786 523 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 2,5 x 1,25m na dobu
určitú na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:
165 €
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 častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so
zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:1

proti:18

zdržal sa:4

počet

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Bod č. 13.7. – Návrh na prenájom parc. č. 642/1, 692/1 a 101/1 v k.
ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť nájom časti pozemkov žiadateľovi na dobu určitú 1
rok. Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy odporučila neschváliť nájom časti
pozemkov z uvedených dôvodov, ako bolo v predchádzajúcich bodoch. MsR taktiež
odporučila neschváliť z dôvodov, aké boli uvedené v predchádzajúcich bodoch. Jedná sa
o viaceré reklamné tabule, ktoré sa nachádzajú podľa priloženej mapy. Má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici
schvaľuje nájom jednotlivých pozemkov podľa predloženého návrhu a schvaľuje ho ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 2 ZA. 17 PROTI. 4 SA ZDRŽALI. Návrh neprešiel.
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom:
- častí v celkovej výmere 4 m2 (2x2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica
- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica
- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere
1181 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: ghstudios.r.o., Kasárenská
1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia 4 reklamných zariadení
s rozmermi 1,30 x 0,80 m na dobu určitú jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:
660 €
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 častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so
zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem
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H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:2

proti:17

zdržal sa:4

počet

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Bod č. 13.8. – Návrh na prenájom časti pozemkova 26/1, 101/3,669/1
3079/1 a 3093/1 a časti pozemku reg. E, parc. č. 72 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť tieto časti pozemkov žiadateľovi na dobu určitú 1 rok.
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy odporučila schváliť nájom časti
pozemkov z dôvodu, že podsvietené citylighty žiadateľa spĺňajú estetické kritéria, slúžia
informovanosti obyvateľov centra mesta. MsR odporučila schváliť prenájom časti pozemkov,
pretože sa stotožnila s názorom pracovníkov odbornej skupiny reklamné stavby, že
podsvietené citylighty v centre splnia aj svoju informačnú funkciu a citylighty žiadateľa
spĺňajú aj estetické kritériá. Takže opäť v priloženej mape sú jednotlivé body, kde sa tieto
nachádzajú. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje nájom častí pozemkov podľa predloženého návrhu
a schvaľuje nájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 23 poslancov 20 ZA, 1 PROTI a 2 SA ZDRŽALI. Návrh
prešiel.
Uznesenie č. 406:
MsZ v Senici
a/ s c h v a ľ u j e
nájom :
- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 5123 m2 v kat. území Senica
- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 229 m2 v kat. území Senica
- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha
vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica
- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 1444 m2 v kat. území Senica,
-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2
v kat. území Senica
- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 9167 m2 v kat. území Senica,
spolu vo výmere 14 m2 žiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica,
IČO: 40 204 260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x 1,14 m na dobu
určitú na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:
1155 €

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 častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním
kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:20
proti:1
zdržal sa:2
počet poslancov:25
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Bod č. 13.9 – Zverenie majetku- ZŠ Sadová
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu majetku, obchodu
a služieb odporučila schváliť zverenie majetku a MsR taktiež odporučila schváliť zverenie do
majetku. Jedná sa o univerzálny robot, ktorý je aj s príslušenstvom v obstarávacej hodnote
9 200 €. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku – robot univerzálny RE-22, objem 60
litrov s príslušenstvom podľa predloženého návrhu pre ZŠ Sadová. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 23 ZA.
Uznesenie č. 407:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku:
robot univerzálny RE - 22 (objem 60 l) s príslušenstvom v obstarávacej hodnote 9 200 €
do správy subjektu: Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.10 – Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ V.
Paulínyho-Tótha
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o detské ihrisko, ktoré tam bolo
vybudované. Taktiež konvektomat, ktorý majú v kuchyni. Komisia pre správu mestského
majetku, obchodu a služieb odporučila schváliť zverenie majetku do správy ZŠ a MsR taktiež
odporučila schváliť. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku detského ihriska
a konvektomatu podľa predloženého návrhu do správy ZŠ na ulici Paulínyho-Tótha. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 23 bolo 23 ZA.
Uznesenie č. 408:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku:
1) detské ihrisko v celkovej obstarávacej hodnote 9 824 € v zložení:
- balančný mostík
- preliezačka s tunelom
- kovová hracia zostava s prvkami navzájom prepojenými
- pružinová hojdačka s motívom sloníka
umiestnené v areáli Základnej školy na ulici V. Paulínyho Tótha 32, 905 01 Senica
2) konvektomatFagorAdvance+ 20GN 1/1 s príslušenstvom v obstarávacej hodnote
9 899,99 €
do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.11. – Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ
Komenského
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Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Ide opäť o konvektomat, ktorý teda bol
pridaný do kuchyne. Má niekto záujem o diskusiu? Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť zverenie majetku. A MsR taktiež odporučila schváliť
zverenie majetku. Neevidujem záujem o diskusiu. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje zverenie majetku a to konvektomatu podľa predloženého návrhu ZŠ na
ulici Komenského v Senici. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 23 ZA. Návrh prešiel.
Uznesenie č. 409:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku:
konvektomat FagorAdvance+ 20GN 1/1 s príslušenstvom v obstarávacej hodnote 9 900 € do
správy subjektu: Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:23 za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 14. – Návrh dodatku č. 2/2020 VZN o miestnych daniach
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 2/2020 VZN č. 53
o miestnych daniach bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a centrálnej úradnej
elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu dodatku č. 2/2020 VZN č. 53 boli
vznesené pripomienky, pozmeňujúce návrhy na MsR, ktoré predkladáme a budú predmetom
rokovania, či budú akceptované a zapracované alebo zostane pôvodne predkladaný návrh.
Finančná komisia neodporúča schváliť zmeny sadzieb pri dani za psa. Takže jedná sa o dve
zmeny, ktoré tu máme a to je daň z nehnuteľnosti, kde teda je oslobodenie, pri dani
z nehnuteľnosti a zníženie dane z nehnuteľnosti robíme slovnú úpravu, kde teda buď bude
mať nárok na oslobodenie fyzická osoba, ktorá je staršia ako 65 rokov alebo teda preukaz
fyzickej osoby s ŤZP. Pri dani za psa bol návrh na vypustenie zmien dane za psa a teda ostalo
by v tejto časti len oslobodenie dane za psa adoptovaného z útulku pre zvieratá, ktorý je na
území mesta Senica. Toto oslobodenie sa bude vzťahovať na 12 mesiacov uplatnenia dane
odo dňa adoptovania psa a držiteľ psa si toto oslobodenie musí uplatniť potvrdením alebo
iným hodnoverným dokladom o tom, že pes bol získaný z útulku pre zvieratá na území mesta
Senica. Tzn. aj touto formou máme záujem podporiť útulok, ktorý finančne podporujeme
každý rok, aby ľudia si ich možno aj touto ďalšou motiváciou bolo, že zoberú si psa z útulku
a teda budú sa o neho riadne starať. Keďže sú tam určité povinnosti, keď si človek berie psa
z útulku, tak zase prichádzame k tomu, aby mali aj určitú úľavu. Tzn. s tým, že sa vypúšťajú
úpravy, ktoré by sa týkali dane za psa ako také. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Neevidujem záujem. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 2/2020
VZN č. 53 o miestnych daniach so zapracovanými akceptovanými pripomienkami. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 21 ZA. 2 NEHLASOVALI. Zmena VZN bola schválená.
Uznesenie č. 410:
MsZ v Senici
schvaľuje
Dodatok č. 2/2020 Všeobecne záväzného nariadeniač.53 o miestnych daniach
s akceptovanými pripomienkami
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21 proti:0

zdržal sa:0;2 nehlasovali počet poslancov:25

Bod č. 15. – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia návrh na zmenu rozpočtu
odporúča na schválenie. MsR taktiež odporúča túto zmenu na schválenie. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem tento záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ
v Senici schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným
premietnutím do programu mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Z 23 poslancov 22 ZA. 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 411:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do
programov mesta
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. 16. – Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
s názvom Sociálny podnik mesta Senica, spol. s r.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána poslanca Lackoviča, aby
nám priblížil tento bod.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Dobrý deň, verím, že ma je počuť. Mal som trošku problémy
s pripojením. Na úvod mi možno dovoľte povedať, že zámerom založiť Sociálny podnik
mestský, týmto zámerom sa zaoberáme už dlhšiu dobu. V podstate od nového roka. Je tu
zákon 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, kde sa zmenili podmienky
založenia podniku aj fungovania podniku a podpory týchto podnikov, resp. sociálnej
ekonomiky tu na Slovensku. My sme boli a stále sme v úzkej komunikácii s koordinačným
centrom sociálnej ekonomiky v Trnave, s pánom Markom aj s pani Vančovou, ktorí nám sú
100% k dispozícii. Tak isto sme v spojení s pánom Vaňom ako expertom na sociálnu
ekonomiku a tak isto s ďalšími konateľmi spoločností, ktorých zakladateľom bola, alebo teda
je, obec alebo mesta, teda samospráva. A takže vychádzame alebo rozhodli sme sa teda na
základe informácií, ako z teórie tak aj z praxe, a podávame teda návrh na založenie
spoločnosti tohto typu. Ako ste si určite prečítali v dôvodovej správe, jedná sa o integračný
sociálny podnik, tzn. integrácia to bude v tom, že podnik bude zamestnávať aj znevýhodnené
a zraniteľné osoby. Tzn. napr. zdravotne znevýhodnených, ale znevýhodnené osoby sú napr.
aj ľudia po 50-ke, ktorí stratili v tejto zložitej dobe prácu, potrebujú sa uplatniť, sú šikovní,
majú skúsenosti, ale jedná sa tak isto aj napr. o dlhodobo nezamestnaných atď. Čo sa týka
týchto ľudí, tak počet nezamestnaných tohto typu nám rastie, čo nám potvrdil včera aj úrad
práce tu v Senici. Čo sa týka činností, ktoré by mal sociálny podnik vykonávať, bude sa
jednať hlavne o doplnkové činnosti, také jednoduchšie práce v podstate, aby to bolo
prispôsobené aj týmto ľuďom. Nemáme v úmysle tu robiť nejaký megalomanský projekt, ani
nemáme v úmysle zakladať tu nové technické služby alebo niečo také. Prioritný záujem je
tak, ako som povedal, dať príležitosť zamestnať sa ľuďom, ktorí sú znevýhodnení alebo
zraniteľní. Čo sa týka oblasti, ako ste si mohli prečítať, mohol by som to zhrnúť na údržbu
zelene, čo sa týka nejakého malého kosenia, plienenia buriny, orezov atď. Čo sa týka údržby
komunikácií, tam by sme veľmi radi robili také malé výtlky, lebo keď je výtlk malý. Ja sa
ospravedlňujem, stále mi to hore blbne. V oblasti činností, ktoré mestský podnik teda bude
riešiť, by som rozdelil možno na také oblasti, čo sa týka údržby zelene. Tam sa bude jednať
o nejaké malé kosenie, nejaké orezy, plienenie buriny. Čo sa týka údržby komunikácií, tam by
sme veľmi radi robili malé výtlky, ktoré sú na mestských komunikáciách, než sa nám zväčšia,
aby to aj menej stálo potom. Tam si to momentálne objedávame od externej firmy, takže tam
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by sme vedeli prostriedky určite šetriť. Čo sa týka komunikácií, tam ešte samozrejme toho sa
týka aj čistenie týchto komunikácií a veci, ktoré teraz robíme buď externe alebo sčasti
využívame Vpp. Ďalej by sme radi, teda budúci rok už, veľmi radi zriadili mestskú kaviareň,
ktorá by mala byť umiestnená v parku po čiastočnej rekonštrukcii Davu Tu by sme veľmi radi
zamestnali zdravotne ťažko postihnutých. A bude sa tento sociálny mestský podnik
zameriavať aj na služby osobného charakteru. Tzn. že bude k dispozícii ľuďom starším,
dôchodcom alebo odkázaným. Týmto ľuďom môže vďaka servisným poukážkam, ktoré
vydáva, alebo bude vydávať úrad práce, sociálnych vecí, resp. ministerstvo, bude vedieť si
objednať služby mestského podniku napr. na údržbu v záhrade alebo v domácnosti. Čo sa
týka zamestnancov, tam počítame na začiatok s výberovým konaním na post konateľa
a jedného administratívneho pracovník. A ďalej pôjdeme samozrejme postupne. Radi by sme
mali cca 6 zamestnancov, ktorí budú v teréne pracovať na činnostiach, ktoré som rozprával,
ale nie len na týchto. Vy ste si určite všetci prečítali celé činnosti. Sú tam napr. aj sťahovacie
služby. Pokiaľ bude potreba napr. z mesta a sú tam ďalšie veci. Takže na tomto všetkom
môžu oni pracovať nielen pre mesto. Primárny odberateľ teda bude mesto, ale môžu to byť aj
organizácie, ktoré sú založené mestom alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ale do
budúcna aj iné firmy, či tu v meste alebo iné samosprávy. Bude to aj vďaka výnimke vo
verejnom obstarávaní, ktoré môžu samosprávy dať, resp. spraviť verejné obstarávanie len pre
sociálne podniky a tak si aj zabezpečiť legislatívnu povinnosť mať minimálne 6% verejného
obstarávania zo sociálnym aspektom. Výhody tu sú nesporné. Tieto výhody kedysi neboli,
teraz sú. Jedná sa teda hlavne o refundáciu miest od 25 – 75% samotnej mzdy. Ďalej pokiaľ
bude podnik reinvestovať 100% svojho zisku, čo máme samozrejme v pláne, tak budeme
môcť účtovať len 10% DPH. Ako som už hovoril, sú tam výhody v rámci verejného
obstarávania a tak isto v neposlednom rade je tam investičná pomoc, ktorá je naplánovaná od
roku 2021 – 2022. Myslím tieto dva roky budeme môcť čerpať z národného projektu
Investičná pomoc pre sociálne podniky, čo máme tak isto v pláne, kde sa môžeme dostať
k 50% obstarávacej ceny, ktorú nám vlastne vrátia. Čo sa týka možných rizík, samozrejme,
každý podnik, aj novovznikajúci podnik má určité riziká. Možno najväčším rizikom, ak by
som mohol povedať, tak tam vidím tých zamestnancov samozrejme. V akej kvalite a koľkých
zamestnancov budeme môcť nájsť. Ale. Tie aktivity, ktoré si mesto bude objednávať, bude aj
na základe toho, koľko ľudí ten podnik má. Ako som hovoril, my sme v úzkom kontakte aj
s úradom práce tu v Senici, kde riešime, teda komunikujeme ohľadom počtu týchto
znevýhodnených občanov. Ako som hovoril, tento počet sa zvyšuje, takže nám sa znižuje
riziko, že by, keď to poviem tak hnusne, nebolo z čoho vyberať. Myslím, že bude z čoho
vyberať a budeme na konci dňa s tými príjmami, ktoré tam vzniknú, maximálne spokojní.
Verím tomu. Možno čo sa týka ešte toho procesu. Pokiaľ teda dáme my ako poslanci zelenú
tomuto ušľachtilému projektu, tak mesto podnikne kroky na založenie samotnej firmy, teda
zápis do OR. Následne si požiadame o zaregistrovanie tohto sociálneho podniku, teda
o získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, lebo to je presne ten rozdiel, že môžete
mať podnik, ktorý nazvete najsociálnejší mestský podnik, ale pokiaľ nemá štatút
registrovaného podniku, nemôže žiadať, v podstate ani nedostane žiadnu z tých výhod,
o ktorých som hovoril. Takže akonáhle budeme mať spoločnosť, žiadame o registráciu. Keď
máme registráciu, začíname činnosť, aby všetky tie veci, ktoré som spomínal, tie výhody, sme
mohli čerpať takmer od začiatku. Je treba teda ešte dozornú radu doriešiť, ale to asi až po
diskusii. Ďakujem zatiaľ.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobre. Ideme postupne. Ste sa viacerí
prihlásení. Poprosím, pani poslankyňa Morávková.
Mgr. Petra Morávková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som teda chcela povedať, že
určite podporím tento návrh, nakoľko vnímam to ako ďalšiu formu sociálnej podpory zo
strany mesta smerom k znevýhodneným alebo zdravotne nejako postihnutým občanom.
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Jednak tým, že im pomôžu zamestnať sa alebo teda uplatniť sa na trhu práce, keďže to majú
oveľa ťažšie ako bežní občania. A na druhú stranu vnímam aj veľké pozitívum tohto podniku,
že budeme môcť promptnejšie reagovať na potreby nejakého zveľadenia alebo starostlivosti
a údržby nášho mesta. Napadá mi ale jedna pripomienka. Či mesto teda neuvažovalo nad tým,
čo sa týka nejakej náplne práce týchto zamestnancov. Treba tam zvážiť podľa mňa to, aby
nepracovali s nejakými ťažkými strojmi alebo s ťažkou technikou, nakoľko by to mali byť
zdravotne znevýhodnení ľudia. Ale aby sa im dávala skôr taká ľahšia manuálna práca. To je
všetko, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že ďalšia
prihlásená, pani poslankyňa Chudá. Poprosím.
Mgr. Kristína Chudá, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Len by som chcela podporiť
a vyjadriť úprimnú radosť, že mesto Senica napreduje a založilo obchodnú spoločnosť
Sociálny podnik mesta Senica. Týmto krokom mesto vyjadrilo podporu v otázkach
zamestnanosti občanov so zdravotným znevýhodnením. Takže som veľmi rada, že sa to
podarí, takže to je fajn. Ďakujem pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Prechádzame ďalej do diskusie.
Pán poslanec Pastucha.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. My sme sa na mestskej rade dosť dlho
rozprávali o tomto počine. Nechcem tu opakovať slová, ktoré mali moje kolegyne alebo pán
zástupca primátora. Ja sa skôr povenujem takej veci, že padli určité slová, že či vôbec budú
využiteľní, či tá náplň práce, či nájdeme nejakým spôsobom prácu v meste na údržbe a pod.
Ja si skôr myslím, že to bude presne opačne, že tej práce budú mať toľko, že to nebudú
v podstate ani stíhať. Za školstvo môžem len povedať, že určite každá jedna prevádzka
školská, ktorú v našom meste máme, ich bude chcieť plne využiť na rôzne pomocné práce
a údržby a podobné veci, pretože už len materská škola má 8 elokovaných pracovísk a je tam
jeden údržbár. A na základných školách je jeden, max 1,5 človeka. Takže toto si treba
uvedomiť, že tá náplň bude naozaj 100% využitá, keď nie aj viac. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Vidím tu technickú od pani
poslankyne Mičovej na pani poslankyňu Morávkovú.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ja by som len chcela teda, ak som to správne pochopila,
tak tam sa nejedná iba o znevýhodnenie zdravotne znevýhodnených občanov, ale aj vekovo,
áno. Takže tam v podstate by nemal byť problém, keby aj boli nejaké že práce s ťažšími
strojmi. Tam budú zrejme asi spravené nejaké skupiny, že ktoré trebárs budú robiť ľahšiu
prácu a ktorí teda dokážu fyzicky aj pracovať na ťažšej. Akože samozrejme podporujem tento
návrh a teda dúfam, že to prejde. ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani poslankyňa Krištofová.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa chcela pripojiť so súhlasným
stanoviskom k tomuto sociálnemu podniku. My už dlhé roky zamestnávame v spolupráci teda
s úradom práce, nezamestnatelných, sociálne znevýhodnených a podobných ľudí, a môžem
z vlastnej skúsenosti povedať, že niektorí, keď boli u nás len dočasne, dokonca sme ich
zamestnali na trvalo. Sú to plnohodnotní ľudia. Či už zdravotne postihnutí, pretože zdravotné
postihnutie môže byť aj fyzické aj psychické, alebo ja neviem, aj cukrovka je postihnutie
zdravotné. Čiže tí ľudia nie sú nejako handicapovaní až tak, že by nedokázali robiť, tak sú
veľmi radi, že robiť môžu. Momentálne sa mi tam uchádza tiež hodne takýchto ľudí o prácu,
len bohužiaľ naše kapacity sú obmedzené. A z ďalšej strany by som povedala aj, že my túto
prácu sociálneho podniku, ako osvetové stredisko, by sme privítali, pretože sú činnosti, ktoré
robiť nedokážeme, nevládzeme, ani nemôžeme a už je problém len dnes, trebárs takého
remeselníka zohnať alebo na nejaké takéto práce, ktoré sú nevyhnutné. Objednávame si to
u strednej odbornej školy, ale hovorím, veľmi by sa nám takáto činnosť zišla a podnik plne
podporím. To, ako to bude zariadené, to už bude mať na starosti mesto a pevne verím, že to
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vybavia tak, aby sme na tom len získali. Už len to, že zamestnáme niekoľko ľudí, ktorí teda sú
handicapovaní nejakým spôsobom alebo odkázaní a budem veľmi rada, keď nájdu prácu
zmysluplnú.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej pán poslanec Hutta zaslal
otázku, že v prípade, že podnik bude o rok v mínuse, tak ako iné naše spoločnosti, ktoré
v meste máme, tak je možnosť z rozpočtu mesta návratná výpomoc, nenávratná, dotácia,
prípadne navýšenie základného imania. V podstate tieto možnosti sa využívajú aj pri iných
spoločnostiach, viď napr. Poliklinika, ktorú potrebujeme v podstate z tých problémov, do
ktorých bola v minulosti dostaná, tak tento rok tam išla dotácia na úrovni 80-tisíc eur.
Počítam, že aj na budúci rok práve bude musieť tam ísť dotácia. Takže tak ako pri iných
spoločnostiach, v prípade, že to tak nastane, tak sú takéto možnosti. Ale verím tomu, že tým,
že budú pracovať a budú mať dosť práce, že až tak to nebude. Samozrejme, zo začiatku to
bude veľmi náročné hlavne veľmi, keďže musia aj nakúpiť určitý materiál, ktorým potom
budú následne alebo teda zariadenie, ktorým budú ďalej pracovať. Takže neviem, či je záujem
sa ešte prihlásiť aj alebo to bola len poslaná otázka, pán poslanec. Nie, dobre. Ďakujem.
Prechádzame ďalej. Prihlásená pani poslankyňa Štítna.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som všetkým kolegom poslancom chcela
pripomenúť, že nejdeme zakladať firmu, ale ideme zakladať sociálny podnik. A rozumiem
argumentom aj pána poslanca Huttu, rozumiem aj argumentom pána poslanca Kalmana, ktoré
dnes prišli mailom, ale my si musíme uvedomiť, že sociálny podnik má mať v prvom rade
pozitívny sociálny vplyv. A inklúzia ľudí odkázaných na pomoc iných je strašne dôležitá. Ja
to vidím z práce s týmito ľuďmi. Oni majú skutočne veľmi obmedzené možnosti, ak vôbec
nejaké majú a v súčasnej dobe je to teda obrovský problém. Niektorí dokonca získali aj určité
vzdelanie a jednoducho majú veľký problém sa zamestnať. Hlavným cieľom teda sociálneho
podniku je dosahovať ten pozitívny sociálny vplyv, ak to tak môžem nazvať. A to je vlastne aj
napĺňanie verejného záujmu. Treba si uvedomiť, aký je vlastne rozdiel medzi tým bežným
podnikom a sociálnym podnikom. Ten rozdiel je v účele jeho založenia. V bežnom podniku,
samozrejme, každému podnikateľovi ide o zisk. Ale v sociálnom podniku ide o spoločensky
prospešnú službu. A to je na tom veľmi dôležité a toto by sme si mali uvedomiť. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec
Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som všetkým poslancom
a teda aj vám dnes poslal také všeobecné materiály, ktoré sa konkrétne týkali aj jedného
podniku sociálneho, ktorý založil Banskobystrický samosprávny kraj a teda pravdepodobne
všetci ste nečítali to, čo som vám poslal. Takže len zhruba vyberiem z toho dôležité časti,
ktoré ja považujem za dôležité. Založenie sociálneho podniku je nepochybne správne, pretože
umožňuje zamestnávanie najmä zraniteľných osôb. Pre mňa teda je najdôležitejšie
zamestnávanie zraniteľných osôb. A tým možné uplatnenie sa na trhu práce po získaní
pracovných zručností. Vedenie mesta nám prvýkrát predložilo tento zámer 07.10. tohto roku
počas online porady poslancov. Už pri tejto porade som vás žiadal, aby ste nám predložili
komplexný materiál, ktorý bude preukazovať opodstatnenie založenia takéhoto podniku.
K materiálu a k predloženým materiálom, ktoré teda prišli z MsÚ mám niekoľko
pripomienok. Podnikateľský zámer, ktorý ste nám včera poslali neobsahuje analytickú časť
a neobsahuje finančnú časť. Najmä finančné zdroje, využitie týchto zdrojov, cashflow
podniku na nasledujúce 3 – 5 rokov, nezmieňuje sa o viacerých rizikách, najmä o dotovaní
podniku z rozpočtu mesta, o murovaní prípadných strát, konkurencii k ostatným mestským
podnikom, transferovým cenám atď. V prílohe k emailu, ktorý som vám poslal, je popis
fungovania sociálneho podniku Rozvojové služby Banskobystrického samosprávneho kraja,
ktorý bol založený 03.01.2019. Tento podnik má základné imanie 30-tisíc eur a kraj súčasne
vytvoril pri založený aj kapitálový fond vo výške 60-tisíc eur. Podnik dosiahol v roku 2019
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tržby vo výške 644-tisíc eur. Zákazníkmi sociálneho podniku boli takmer výlučne právnické
osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Podnik
zamestnával k 31.12.2019 19 zamestnancov, pričom v priebehu roka bolo v pracovnom
pomere až 35 ľudí. Osobné náklady boli vo výške 47% tržieb. Výrobná spotreba 60% tržieb.
Podnik napokon dosiahol stratu 27-tisíc eur a podľa dostupných informácií bude v roku 2020
dosiahnutá opätovne strata. Ak si preštudujete finančný report finstatu, ktorý som vám
zároveň poslal, tak uvidíte ďalšie riziká, pred ktorými tento podnik stojí. Pre vašu predstavu
sú príjmy v rozpočte bystrického kraja na tento rok vo výške takmer 253 miliónov eur
a v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je viac ako 100 organizácií. Teda kraj má možnosti ako
sociálnemu podniku dlhodobo pomáhať. Na tomto príklade je zrejmé, že mestom Senica
nastavené počiatočné podmienky nie sú dostatočné. Mám na mysli najmä počiatočné financie
potrebné na rozbeh spoločnosti. Ďalej, reálne určenie konečných spotrebiteľov produktu,
ktorý bude tvoriť tento sociálny podnik. Z cashflow vyplynú ďalšie otázky, ktorými sa
musíme zaoberať. Najmä murovanie straty, ktorú tento podnik bude produkovať v prvých
rokoch svojej činnosti. Na základe týchto mojich pripomienok dávam návrh, aby sme stiahli
tento bod z dnešného rokovania. Mesto dopracuje materiál a znovu prerokujú komisie, najmä
finančná komisia, ktorá zasadala elektronicky a hlasovala len per rollam s veľmi obmedzenou
možnosťou diskutovať o založení a prevádzke sociálneho podniku. Novú mestskú spoločnosť
zakladáme po veľmi dlhej dobe. Jej oprávnenosť by mala byť náležite verejne prediskutovaná
a na jej úspešné fungovanie by sme mali vytvoriť tie najlepšie predpoklady. Mám za to, že ak
prerokujeme tento bod počas nasledujúceho decembrového MsZ, nestratíme žiadny čas
a vieme vyprecizovať základné zakladateľské dokumenty, napr. aj výšku základného imania,
ktoré podnik môže využívať v prvom roku alebo v prvých rokoch na to, aby mohol úspešne
naplniť svoju činnosť. Opakujem ešte raz. Nemám žiadnu pochybnosť o tom, že je správne
založiť sociálny podnik. Ale tvrdím len to, že prediskutovanie počiatočných podmienok a ich
správne nastavenie môže a pravdepodobne aj pomôže dobrému fungovaniu. Ďalšia vec, ktorá
je tam veľmi podstatná, je uvedomiť si konkurenciu tohto sociálneho podniku pre ostatné
podniky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. A to je tak isto otázka, ktorá predpokladám
zaujíma riaditeľov ostatných mestských organizácií. A založenie tohto podniku bude mať
samozrejme vplyv aj na ich činnosť. Ďakujem, to je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej je prihlásená pani
poslankyňa Madunická.
PhDr. Miriam Madunická, PhD., poslankyňa: Ďakujem za slovo. Prepáčte, že bez kamery,
ale mi to nefunguje. Ja by som chcela reagovať na to, že teda považujem krok mesta –
založenie podniku – za veľmi pozitívny, nakoľko taktiež pracujeme so sociálne
znevýhodnenými a vieme, že ich uplatnenie na trhu práce je veľmi ťažké. Takže v podstate
týmto krokom alebo založením a fungovaním tohto podniku sa podporí vlastne začlenenie
týchto znevýhodnených ľudí do pracovného procesu a taktiež si myslím, že je veľa
organizácií, ktoré čakajú na to alebo že budú môcť využiť tento podnik na rôzne služby, tak
ako tu hovorila pani Krištofová. Tak isto aj my napr. Červený kríž máme problém so
zabezpečovaním týchto rôznych služieb cez komerčné firmy a taktiež si myslím, že tá
konkurencia, áno, budú robiť konkurenciu, ale na druhej strane, teda iným komerčným
firmám, ale na druhej strane si myslím, že aj mesto týmto spôsobom ušetrí peniaze a myslím,
že zas toľko firiem, viac-menej sa bude robiť konkurencia Technickým službám, ktoré majú
tie služby aj tak predražené. Takže ja kvitujem tento zámer. Aj teda z toho dôvodu, že sa
pomôže zdravotne znevýhodnením, pomôže sa organizáciám, čo sa týka mesta a pomôže sa aj
iným neziskovým organizáciám, iným občianskym združeniam a teda verím, že to bude mať
naozaj dobrý efekt. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej prihlásená do diskusie pani
poslankyňa Vyletelová.
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Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som mala k tejto súvislosti
zopár otázok. Samozrejme, nespochybňujem tú skutočnosť, že takýmto znevýhodneným
ľuďom treba pomôcť určitým spôsobom. Len sa mi zdá, že je to naozaj šité horúcou ihlou.
Ako bolo už povedané mojím predrečníkom, pánom Kalmanom, že vlastne nejaké tie čísla
sme nedostali konkrétne. Z tej poslednej správy z podnikateľského zámeru, ktorý bol poslaný
myslím, že včera, tak ja keď som si to napočítala, mne tam určite vznikla strata. Takže ja sa
chcem opýtať, keďže je zdôraznené, že financovať rozvoj firmy budeme zo zisku. Ak to bude
strata, tak z čoho sa bude financovať rozvoj firmy. A tak isto vlastne, ak je tam ten zámer, že
naozaj chceme ísť do toho a chceme pomôcť a s celou vážnosťou, tak potom tomu
nerozumiem, že ja mám z toho pocit, že mesto asi tomu neverí celkom, keď tam chceme dať
len 5-tisíc základné imanie a vlastne ten podnik vrhnúť rovno pod úver 40-tisíc. Takže asi by
to chcelo na začiatku iný finančný zámer, lebo na to obstaranie samozrejme tých strojov bude
potreba. Ďalej sa chcem opýtať, ako tu už bolo spomínané, ja teda nechcem hovoriť o nejakej
konkurencii alebo čo, ale minimálne, ak máme zámer, že teda my budeme robiť nejaké tie,
v rámci tohto sociálneho podniku, nejaké tie drobné služby alebo teda ako kosenie a orezy
a tieto záležitosti, či bude dohodnutý s Technickými službami napr. nejaký znížený režim
objednávok, aby to nedopadlo tak ako teraz na jar, keď kosenie bolo zastavené, Technické
služby sa tomu prispôsobili, nenabrali kapacitu tých svojich sezónnych zamestnancov. Potom
sme ich žiadali, aby to kosenie sa vykonalo a cez leto to tu vyzeralo tak, ako to tu vyzeralo.
Vrátane námestia a nehovorím už o ostatnom. Takže samozrejme, toto by malo byť
skoordinované. To je jedna vec. Ďalej sa chcem opýtať, keďže tu bolo spomínané, že teda
v minulosti sme využívali VPP projekty, že či už, keď budeme mať tento sociálny podnik, že
či už tie VPP túto schému nebudeme využívať. To je otázka. Lebo z tohto mi to jasne
nevyplývalo. A samozrejme, aj v tomto materiály je napísané, že ten sociálny podnik nie je
postavený na dosahovanie zisku. Ale vlastne aj to, čo už tu bolo povedané. Tým, že my tam
chceme dať len 5-tisíc a pritom vieme, že tam potrebujú tie počiatočné investície na začiatku,
tak a zo zisku to rozhodne si nezaobstarajú. Tak si myslím, že je to nedopracované a ja by
som podporila to, aby sme sa k tomu vrátili na najbližšej schôdzi a číselne to podložili tak,
aby to malo hlavu a pätu. Ďakujem za pozornosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani poslankyňa Morávková.
Mgr. Petra Morávková, poslankyňa: Ďakujem opäť za slovo. Ja by som chcela len reagovať
na pána Kalmana. Ja teda nie som finančník, ale verím tomu, že na MsÚ je kvalitný personál,
ktorý určite vie, prečo navrhol základné imanie v takej výške, ako ho navrhol a tak isto viem,
že tento návrh prešiel MsR, kde si tak isto myslím, že asi to nebolo šité nejakou horúcou
ihlou. Takže preto ja určite tento návrh podporím v takom znení, v akom je. A ešte k tomu,
pán Kalman, že už niekoľkýkrát teda avizujete opäť, že vám nejako v nedostatočnom
časovom predstihu boli zaslané materiály pred zastupiteľstvom a že sme sa teda nemohli
dostatočne pripraviť. Ja mám teda opačnú skúsenosť, že aj keď teda materiály neboli možno
nejako týždne predtým, ale keď som sa opýtala vedenia mesta alebo zamestnancov, vždy som
odpoveď dostala. Takže možno ak sa opýtate priamo ich, tak odpoveď dostanete aj skôr.
Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej pán poslanec Moravčík.
Mgr. Juraj Moravčík, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. No z môjho
pohľadu je to veľmi ušľachtilý zámer z pozície mesta Senica, zamyslieť sa nad riešením
sociálnej otázky v meste a najmä nad zamestnávaním sociálne znevýhodnených osôb. A o to
viac v dobe, v ktorej sa nachádzame, kedy zamestnanosť a trh práce jednoducho myslím si, že
asi najviac postihnutí budú v tejto oblasti ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní
alebo sociálne znevýhodnení. O to viac kvitujem takýto návrh mesta v tejto ťažkej dobe, ktorá
prichádza, postarať sa o takýchto občanov alebo spoluobčanov a pomôcť im začleniť sa
v rámci inklúzie na trh práce. Osobne to môžem podporiť z hľadiska stretnutí v roku 2018,
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keď som chodil osobne po občanoch v mojom volebnom obvode č. 3. S mnohými som sa
stretol, ktorí majú isté sociálne znevýhodnenie, najmä rôzne handicapy a dávali mi tieto
otázky, ja som si to sumarizoval do takého nejakého diskusného harmonogramu, ktorý by
mohol byť riešený do budúcna a ktorému sa chcem venovať. Takíto občania boli a dávali mi
otázky, akým spôsobom by som si predstavoval, aby sa vedeli uplatniť v rámci portfólia
mesta. Čiže aj z tohto pohľadu vítam tento návrh. Rovnako si myslím a som presvedčený, že
aj úrad práce v Senici plne podporuje takéto myšlienky, a rovnako verím odborným
kapacitám a zamestnancom MsÚ Senica, že dokážu pripraviť kvalitné návrhy. Takže takýto
návrh podporím a ďakujem za priestor.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ešte teda Filip Lackovič.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem. Ja by som len pár reakcií. Pán Kalman, vy ste
videl už podnikateľský plán na finančnej komisii, nevidel ste ho prvýkrát včera. Bol trochu
zmenený na základe pripomienok práve z koordinačného centra, ktorý, ako som hovoril, sme
v úzkom kontakte a riešime toto. Od nich sme momentálne dostali správu ohľadom
podnikateľského plánu, ja budem citovať: „Podnikateľský plán je napísaný v zmysle aktuálne
platného vzoru a obsahuje všetky povinné prílohy. Je vypracovaný profesionálne a detailne.“
Vy ste hovoril tak isto alebo písal ste, vybral ste si jednu firmu, ktorá sa vám možno hodí
a túto firmu nie, že trochu poznám, trochu poznám tam to zázemie. Áno, vznikla 03.01.2019,
ale registráciu ako sociálny podnik, teda štatút sociálneho podniku dostal až 01.06. Tzn.
takmer polroka tá firma fungovala bez akejkoľvek dotácie alebo refundácie miezd, to si treba
uvedomiť. V roku 2019 nebolo možné požiadať o investičnú pomoc, ktorá je v budúcom roku
možná a túto aj využijeme. A samozrejme, v neposlednom rade, je to úplne iný typ
spoločnosti. Je to stavebná firma. My máme iné veci v činnosti, nie stavebnú firmu. MsZ má
v právomoci alebo musí sa vyjadriť alebo schváliť zakladateľskú listinu, konateľa, dozornú
radu atď. Je to presne napísané, čo je v kompetencii MsZ. MsZ, dali sme na vedomie teda aj
tento podnikateľský plán, ten sa ani neschvaľuje ani neberie na vedomie ani nič, ten je len ako
príloha k žiadosti o registráciu. Ale vzhľadom k tomu, aby ste mali viac informácií, tak sme
vám to poslali. Čo sa týka konkurencie, ja by som povedal, že nie, nebudeme tu robiť žiadnu
konkurenciu mestským firmám ani Technickým službám. Povedal som to hneď v úvode.
Máme s Technickými službami platnú zmluvu a tam sa nebude nič meniť. Pôjdeme čisto len
na doplnkové služby, aké sa robia, aké sú v pláne a prispôsobené na ľudí, ktorí tam budú
zamestnaní. Tzn. hlavný dôraz bude na inklúziu. Môžem ešte k tomu základnému imaniu,
pani Vyletelová, áno, je základné imanie 5-tisíc. My plne dôverujeme a veríme tomuto
projektu, ale základné imanie 5-tisíc. Zabudla ste povedať, že ďalších 50-tisíc tam posielame
a počítame s tým v rozpočte, teda budeme s tým počítať v rozpočte, je to tam aj napísané.
Okrem toho, základné imanie môžeme kedykoľvek zvýšiť. Čo sa týka úveru, áno, budú
musieť zobrať úver, ale je to jedna z podmienok na získanie nenávratnej finančných
prostriedkov. Je to možno divné, ale je to tak. Pokiaľ sa to neupraví, tak to tak bude. Riešime
ešte teraz momentálne, či by sme to nevedeli robiť aj inou formou. Momentálne je toto platné
a skôr z finančného centra sociálnej ekonomiky v Trnave mám informáciu, že v blízkej dobe
bude workshop alebo školenie práve k tejto výzve. Čo sa týka VPP-károv. Vieme, ako to
funguje s tými VPP. Ja to tu nebudem nejako veľmi opisovať. Tie roboty, ktoré robia, áno,
budú sčasti robiť sociálny podnik, ale neodmietame stále tú myšlienku mať k dispozícii aj
VPP-károv, ale aj teraz vlastne tento rok sme videli tie obrovské riziká s týmto systémom,
keď boli pozastavené, či je 50-ka, atď. Proste nebolo možné využívať týchto ľudí
a v konečnom dôsledku nám to chýbalo a bolo to vidieť aj na ulici, že nám títo ľudia chýbajú.
Tým, že ich budeme mať zamestnaných alebo taký kor, také jadro tých ľudí, ktorí sa budú
starať o tieto základné veci ako je čistota, tak si budeme vedieť zabezpečiť aj tieto veci, keby
nám vypadli alebo neboli k dispozícii do budúcna VPP-kári. A nesúhlasím s tým, že by to
bolo šité nejakou horúcou ihlou. Hovorím, že už dlhú dobu to riešime s koordinačným
29

centrom a tie pripomienky, ktoré nám dávali a dávali nám ich priebežne, postupne
zapracujeme k týmto veciam. My momentálne, čas je dôležitý inak mimochodom, aj z toho
dôvodu, ako to mali v Banskej Bystrici, aby sme mohli čo najskôr založiť tú firmu a čo
najskôr riešiť registráciu tohto podniku, aby získať štatút registrovaného sociálneho podniku
a mohol čerpať okamžite tie výhody, ktoré môže. A chceme činnosť začať na jar 2021
a jednoducho sú lehoty, ktoré majú určité úrady na vyjadrenie a schvaľovanie. Takže preto
môžeme diskutovať potom ešte o tom, koľko, kde, kedy navýšenie, ale poďme to založiť.
Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani poslankyňa Vyletelová.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som len chcela doplniť, že vlastne podnikateľský
zámer s číslami finančná komisia k dispozícii v takomto rozsahu nemala. A to je dosť dôležité
pri nastavení nejako cashflow, takže naozaj sme nemali, aj keď sme sa dohodli, že budú
nejaké čísla poslané členom komisie, tak neboli. Takže nie je pravda, že keď niečo pýtame,
pani Morávková, napr., že aj dostaneme. Tak naozaj sme nedostali. Ja to beriem z toho
ekonomického hľadiska a samozrejme, nemôžem sa vyjadrovať k 50-tisícom, ktoré teda
mesto tam posielalo ako pôžičku. To už rovno môžeme dať nenávratnú dotáciu, lebo tá
pôžička nebude vrátená asi v dohľadnej dobe určite mestu. Takže je rozdiel dať základné
imanie a rozdiel je dať pôžičku. Takže. Ale vychádzala som z toho, aký tok peňazí tam bude.
Keď mi niekto napíše, že 150-tisíc budú tržby a 152-tisíc sú mzdové náklady, tak nevidím tam
tú únosnosť, ktorá je, ale okej. V poriadku. Niekto berie skôr ten sociálny aspekt. Ja si to
musím prerátať aj na čísla, aby sme to nemali väčšie ako by sme uniesli, ako mesto. Takže len
toľko na doplnenie. Takže mňa mrzí, že tie čísla naozaj neboli a boli dodané včera, aj to len
v obmedzenom množstve. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím. Pán poslanec Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Bez teda osobných invektív, ktoré ja
nepoužívam a čudujem sa, že niektorí to stále robíte, poďme na fakty. Ja som žiadal
analytický odbor na Trnavskom samosprávnom kraji, aby nám dal čísla, kde by sme sa mohli
približne aspoň trochu zorientovať, čo to je sociálny podnik. Jediný sociálny podnik, ktorý má
akýkoľvek kraj SR, bol v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Preto je to, preto tam máte
tieto čísla. Predpokladám, že analytický odbor urobil dobrú prácu a nemám dôvod im
nedôverovať, tak ako niektorí poslanci nemajú dôvod nedôverovať finančnému oddeleniu
MsÚ. Nikde nehovorím o tom, aby sme to nešli spraviť. Hovorím len to, že zdá sa mi, že tie
prostriedky, ktoré my chceme do tej firmy dať na začiatku, sú nízke. A ja by som navrhoval
v tejto chvíli, lebo cítim, že všetci to chceme založiť, nevynímajúc ani mňa, ani ostatných.
Aby sme zvýšili to základné imanie. A nebavme sa o 5 000 eurách, ale tá finančná výpomoc,
o ktorej je aj zmienka v tom finančnom pláne, tých 50 000 eur, aby sme to pridali na to
základné imanie a rozprávajme sa hneď o 55 000 základného imania. Myslím, že neurobíme
vôbec žiadnu chybu, naopak, budeme mať oveľa menej problémov pri akomkoľvek
financovaní tej firmy v priebehu nasledujúceho roka. Nezdá sa mi to zlé, naopak, je to
priezračne čisté a jednoducho všetci budeme uzrozumení s tým, že to sú prostriedky, ktoré
slúžia na rozvoj tej spoločnosti a na ten prvopočiatočný nábeh v budúcom roku. Ak je
akýkoľvek problém v tom, že mesiac posunutia diskusií a prípadných návrhov alebo nejakej
zmeny, je problém, nebránim sa tomu, aby sme diskutovali ďalej. A napokon asi aj tak by
som bol prehlasovaný, ale teda môj návrh v tom prípade by bolo, že nerozprávajme sa teda
o základnom imaní tej s.r.o. 5 000 eur, ale navýšme ho o tú návratnú finančnú pomoc, ktorú
asi chápeme, že tá firma nebude mať v dohľadnej dobe dostatočné nie že zisky, všetci
rozprávame o tom, že to je sociálny podnik a že potrebujeme tých ľudí. Všetci rozumieme, že
tam bude nízka pridaná hodnota. Čiže rozprávať o tom, že im dáme návratnú finančnú pomoc
vo výške 50 000 eur je eufemizmus. Tie peniaze nikdy nevráti tá spoločnosť. Bavme sa o tom
už dnes, že teda nie 5 000, ale 55 000 základné imanie. To je všetko, ďakujem.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Skúsim to aj zhrnúť, aj keď teraz už sa
zrovna ešte pani poslankyňa prihlásila, ale začal som. Skúsim. Sociálny podnik ako taký
nemôžeme brať ako konkurenciu ostatných obchodných spoločností alebo ďalších. Bavíme sa
o malom podniku. Nemáme záujem alebo momentálne to vôbec tak nevyzerá, že by sme sa
mali dostávať do vysokých čísiel čo sa týka zamestnanosti. Ja budem rád, ak každému
jednému, kto bude môcť a bude mať záujem pracovať a je určitým spôsobom znevýhodnený,
tak vieme pomôcť. Ale práve preto my teraz nastavujeme 5 000 euro, preto je tam pôžička
50 000 euro, pretože ideme to založiť, ako bolo povedané u toho podniku z Banskej Bystrice.
To je na polroka ešte ďalšia záležitosť. Následne môžeme sa rozprávať o ďalších a ďalších
a zlepšovať. Tam nie je problém do tých listín vstupovať, diskutovať. My sa tu na MsÚ
o sociálnom podniku rozprávame už od roku 2019, kedy to pripravujeme, kedy chodíme,
diskutujeme a hľadáme tie možnosti, ako sú a nie sú. Pán Kalman, ja len poviem, vy ste
povedali na tej porade poslancov, že vy ste to tiež v Trnavskom kraji rozoberali
a pripravovali, áno. Takže a ja som tiež poslanec Trnavského kraja a nevedel som o tom.
Jednoducho nie všetci všetko vedia, lebo samozrejme niektoré veci, ktoré pripravujeme, tak
vyjdú nám, že sú úspešné a môžu pomôcť a tým pádom ich posúvame ďalej. Ale máme tu aj
veľa ďalších vecí, na ktorých pracujeme a nakoniec nie sú. Tak isto to bolo napr. pri
osvetlení, ktoré my tu chystáme rok. Tzn. to nie je o tom, že dnes sa niekto zobudil a rozhodol
sa, si urobiť sociálny podnik. To má svoj priebeh, diskusie. My, keď sme o tom rozprávali
minulý rok, tak práve neboli tieto možnosti. Teraz tie možnosti sú. Treba ale spomenúť aj to,
čo máte v tom texte. Že verejný obstarávateľ má riešiť aj sociálny aspekt. A to v 6%. Tzn. ja
nehovorím, že sociálny podnik pokryje 6% nášho verejného obstarávania, to vôbec nie. Ale je
to určitá časť, ktorú vieme riešiť. Ja sa nebránim vôbec diskusii, ale tým, že ten proces nám
trvá polroka, poďme do neho, poďme ho urobiť, urobme určité kroky, ktoré dokážeme
a budeme ho zlepšovať. Ja to poviem inak. A to, že to nie je o tom, že dnes ho založíme
a máme pokoj. Toto bude veľmi veľa práce. Na druhú stranu bude odmenené to tým, že
dokážeme naozaj mať ľudí, ktorí majú určité znevýhodnenie a chcú sa začleniť do spoločnosti
a môžu byť prospešní pre spoločnosť. Čo sa hovorí o investíciách. Sociálny podnik môže
bezplatne využívať majetok mesta. Ja poviem, my máme ručnú kosačku, my máme ten
prístroj parou, ktorým čistíme. To sú veci, ktoré napr. by mohli využívať. Ak tam budú
zamestnanci, ktorí to sú schopní ovládať, ak nepôjdeme do nižšej úrovne, že to bude iba na
úrovni ručných vecí. Že toto sú také, ešte by som povedal stroje, ktoré si myslím, že napr. my
ako mesto vieme bezplatne poskytnúť sociálnemu podniku. A následne teda on môže
pracovať a môže na ňom to riešiť. Pri počte 5 ľudí, keď si to zoberiete z toho, alebo 6 ľudí, si
nemyslím, že je to zásadná konkurencia pre Rekreačné služby alebo pre Technické služby,
pretože my nejdeme riešiť momentálne to, že ideme nakúpiť obrovskú techniku, ktorú tieto
spoločnosti majú. My ideme robiť drobné ručné práce. Zoberme si napr. zámkové dlažby, kde
sa snažíme ísť do zámkových dlažieb na chodníkoch, pretože pokiaľ príde rozkopávka, dá sa
to rozobrať, dá sa to znovu zložiť. Ale vidíte, že sú na nich, potom na nich vyrastá burina
a všetko. A je vhodné sa o to starať. To sú jednoduché práce, ktoré dokážu ľudia urobiť, aj
keď majú určité znevýhodnenie. Takže myslím, že toto je tiež možnosť ich využívať. Čo sa
týka napr. tej refundácie, lebo nebola spomenutá, tak to, že má tržby 150-tisíc a náklady 152tisíc. Je treba si uvedomiť, že podnik by mal a u nás to bude naozaj veľkou prioritou,
zamestnávať ľudí, ktorí majú znevýhodnenie a keďže majú znevýhodnenie, aby vôbec mohli
byť zamestnaní, tak sú tam refundácie. O týchto refundáciách je treba taktiež rozprávať, lebo
zrazu by to vyznelo inak. Ale tá refundácia môže byť na úrovni 30, 40, 50% celkových miezd.
Tzn. zrazu sa dostávame do úplne iného čísla, tzn. príde nám tá refundácia, takže tie čísla, ako
boli prezentované, že máme 150-tisíc tržby a 150-tisíc iba mzdové náklady, ale treba si
zobrať, že teoreticky 75-tisíc ďalších je refundácia, ktorá sa vráti. Tzn. sú to ďalšie finančné
prostriedky. Nehovoriac o tom, že pri tých najviac znevýhodnených je dokonca refundácia na
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úrovni 75%. Nehovorím, že budeme mať všetkých takýchto, preto radšej rozprávam o tom, že
nebavme sa o maximálnych sumách, bavíme sa o sumách, ktoré sú na úrovni 30, 40, 50% .
A čo si myslím, že je veľmi dôležité, tak je treba si povedať, že mesto Senica má svoju, by
som povedal, verejno-prospešnú úlohu. Zoberme si to pri mnohých iných veciach. Prečo ich
robí mesto Senica, si povedzme? Lebo sú stratové. Keby neboli stratové, tak ich robia
podnikatelia a majú záujem. My dnes pomáhame hokejistom pri ľadovej ploche. Pokiaľ by to
bolo výnosné, je tu súkromná ľadová plocha a prenajímajú. My tam vykazujeme obrovskú
stratu. Dobre ste to všetci videli z tých finančných čísiel, ktoré sa robili pri koncepcii športu.
Že len zimný štadión nás vychádza takmer 300-tisíc eur. Bavíme sa o tom, že máme
zariadenie sociálnych služieb. Taktiež tých ľudí podporujeme a dofinancovávame. A takýchto
príkladov, kedy dofinancovávame, je veľmi veľa a je jasné, že my si to musíme nastaviť tak,
aby sme to zvládli. Nie sú tu veľké oči na tom, ja by som bol veľmi rád, aby ten podnik mal
150 ľudí a všetkým dokážeme pomôcť, ktorí sú v meste Senica. Ale to mesto Senica nie je
schopné vyfinancovať. Takže treba to riešiť tak, že začíname pomaličky, ideme do toho.
Pokiaľ sa rozhodneme, že zvýšime základné imanie, ja sa tomu nebránim. My sme išli, aby
sme toho polroka zvládli tú registráciu a všetky ostatné veci a máme polroka na to, aby sme
o tom diskutovali, ďalších, mohli sme ich zlepšovať. Ja poviem aj v rámci diskusie prišla pani
poslankyňa Krištofová s výborným nápadom, kedy by si niektoré služby dokázalo objednať aj
múzeum a napr. zdokumentovať, ono to nebude zase trvalá práca, ale dokážeme, máme
šikovného fotografa, ktorý má zdravotné znevýhodnenie. Ona ho občasne povedala, že
zamestnáva. A on dokáže nám zmapovať pamätihodnosti mesta. A možno raz za dva roky sa
na mesiac zamestná a zase aspoň ho takouto formou podporíme. A možno o ňom začnú
rozprávať ostatní a budú ho využívať aj iní ľudia. Tzn. je to o tom, aby sme dali tým ľuďom
príležitosť, možno budú mať možnosť sa odprezentovať a následne budú mať jednoduchšiu
inklúziu sa zamestnať u niekoho iného. Takže ja som osobne rád, že všetci hovoríte, že je to
dobrý počin. Myslím si, že hľadajme spôsob, ako sa dá pomôcť a ako môžeme pomôcť
a nehľadajme ten spôsob, že prečo sa to nedá a dá. Vieme si to nastaviť aj v priebehu
nasledujúcich rokov, že o akých finančných prostriedkoch sa bavíme a v akej kondícii bude
mesto. Či vieme pomáhať na úrovni 5 ľudí, či vieme pomáhať na úrovni 3 ľudí alebo vieme
pomáhať na úrovni 9 ľudí. Vždy to bude vychádzať z toho, aký stav bude mesta, pretože ten
samotný konateľ, ktorý tam bude, to bude vedieť predsa nastaviť a budeme vedieť, že toto si
vieme objednať a on sa podľa toho bude zariaďovať. Tak ako bolo aj povedané, že je tam
určitá fluktuácia ľudí. Áno. Pretože niektorí majú väčší záujem, menší. Môžu to byť sezónne
práce, ktoré sa tam môžu objaviť, ale samozrejme napr. čo sa týka tých výtlkov. Zoberme si,
že pokiaľ ich pôjdu a pôjdu pomaličky, lebo samozrejme v rámci ich možností, ale tých
výtlkov máme v Senici, malých, veľmi veľa a do budúcna nám to ušetrí tie finančné
prostriedky, že ten výtlk sa nezväčšuje a nemusíme objednať ďalšie odstraňovanie. Takže
nemyslím si, že by sme nedokázali určitým spôsobom ich využiť a dať im plnohodnotnú
možnosť sa realizovať. Ale hľadajme spôsob, ako to dokážeme a poďme sa rozprávať o tom,
že áno, aj do budúcna vieme zvýšiť základné imanie. Môžeme ho zvýšiť aj dnes, ja sa tomu
vôbec nebránim. Ale chceli sme ísť, tak ako v mnohých veciach, poďme postupne, aby to
nebolo, by som povedal trošku zbrknuté, kedy vieme krok po kroku tam pridávať, pretože my
dokážeme, každé jedno zastupiteľstvo tam robiť úpravy, zmeny, tak ako sa o tom budeme
rozprávať. Ja som rád, že mnohí máte k tomu veľmi pozitívny vzťah a vieme naozaj
nachádzať aj ďalšie myšlienky, že kde všade by sa dal realizovať. My sme preto urobili aj ten
zoznam činností taký širší, aby sme ho nemuseli zase každé zastupiteľstvo meniť, ale
samozrejme, ten rozsah činností, podľa živností, ktoré tam sú, nie je v najbližšom roku alebo
v najbližších dvoch-troch rokoch, aby sa napĺňali všetky činnosti. Jednoducho sú pripravené.
Napr. sú tam tie sťahovacie služby, to je možno jednorazová, dvakrát-trikrát do roka, že
potrebujeme nejaké veci presunúť. Vieme si napr. nejaké veci aj v rámci volieb objednať,
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presťahovanie vecí, takže to sú veci, ktoré vieme riešiť, ale to môžu byť jednotlivé a aby sme
ich mohli urobiť, aby ten podnik ich mohol vykonať. Ale hlavne ja by som bol rád, aby sme
v tom hľadali naozaj tú sociálnu stránku a nie konkurenčnú, alebo by som povedal stránku,
ktorá by mala nejakým iným spôsobom ohrozovať akékoľvek spoločnosti, ktoré v meste
máme, pretože pri tom rozsahu tých ľudí, to si myslím, že ani nebude možné a postupne
uvidíme aj ako sa bude profilovať. Pokiaľ sa nám objavia tu ľudia, ktorí sú na niečo
špecialisti, keby som to povedal, že na murárske veci, tak môžeme opravovať zámkovú
dlažbu, kde máme poprepadané chodníky. Takýchto veci, ktoré sú, je veľmi veľa.
Samozrejme, sú to ľudia znevýhodnení, takže pravdepodobne toto sa nám úplne nepodarí, ale
môžu to byť rôzne iné činnosti, ktoré sa nám objavia a ktorým sa budeme ďalej venovať.
Takže ja si osobne myslím, že mesto Senica je na tom tak, že dokáže zopár ľuďom pomôcť.
A myslím si, že by bolo dobré, aby sme sa tomu postavili čelom. A pokiaľ oni majú záujem
pracovať, tak ja by som bol rád, aby sme im dali tú šancu. Vidím, že sa hlási pán poslanec
Štvrtecký.
Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Ďakujem za slovo. Možno by som to tak rozdelil
v jednoduchosti na dve hranice alebo na dva body. Je tu teda ten sociálny podnik a tie
sociálne aspekty a to sociálne výhody, áno, toto je veľké plus a toto veľmi pekne znie a je to
určite pekné zamestnávať takýchto ľudí znevýhodnených. Čo sa týka ale prevádzkovania
obchodnej spoločnosti alebo akejkoľvek obchodnej spoločnosti, či už s mestom alebo štátom,
treba si uvedomiť, že či tam je 9 zamestnancov alebo 40 zamestnancov, tie náklady sú
rovnaké. My ako 100% obchodné spoločnosti musíme spĺňať zákonom daných veľa
povinností, čo nestojí málo peňazí. Od zverejňovania dokladov, od ochrany osobných údajov,
od verejného obstarávania. Už teraz si dovolím tvrdiť, že čo sa týka ekonomickej výhodnosti
a konkurencie schopnosti takejto organizácie, len ťažko bude konkurovať, pretože s týmto sa
potýkame aj my. My ako obchodná spoločnosť nedokážeme byť konkurenčne schopná. Jeden
hlavný aspekt je taký, že tu stále funguje šedá ekonomika a súkromný sektor vykonáva všetky
práce lacnejšie ako my. Druhá vec je taká, že už, či už my alebo Technické služby, ale určite
súkromný sektor za posledné štyri roky nám začína mať problém s odborne spôsobilými
osobami. Automechanikmi, elektrikármi. Takže silne pochybujem, že dokážeme dostať do
takéhoto podniku takto odborne spôsobilé osoby. Je naozaj pravda a to isté aj my sme
realizovali možno že 7 rokov naspäť, kedy na verejno-prospešné práce sme prijímali ľudí
z úradu práce a naozaj sme vykonávali aj pokládku chodníkov, opravu bazénov, maľovanie,
stavanie stien a všetky drobné stavebné práce. Ale v súčasnosti je ten stav taký, že naozaj je
veľký problém takéto odborne spôsobilé osoby zamestnať. Takže čo sa týka sociálneho
aspektu, áno. Čo sa týka ekonomiky, myslím, že nie. A do budúcna to bude určite treba nutné
dávať dotáciu na prevádzku takejto obchodnej spoločnosti.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ďalej sa hlási pani poslankyňa
Mičová.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Po príhovore pána primátora už len
teda ťažko sa mi hľadajú nejaké iné slová, pretože veľa toho bolo povedané. Chcem teda ako
aj ostatní povedali, že áno, určite všetci sme za to, aby tento podnik, aby vznikol. Sú tu ľudia,
ktorí to chcú robiť, ktorí sa o to zaujímajú, o tú problematiku už dlhšie, nie je to len nejaká
chvíľková záležitosť a preto si nemyslím, že to je šité horúcou ihlou. Ja si myslím, že ako to
už pán primátor všetky tie klady tam k tomu dal. Jasne, nejaká strata, je predpoklad, že tam
bude, ale keď to nevyšlo jednej spoločnosti, nikde nie je napísané, že to nemôže vyjsť nám.
Ako ja by som to určite podporila a budem dúfať a veriť, že teda tí ľudia, čo to budú mať na
starosti, čo s tým budú robiť, tak spravia všetko pre to, aby to vlastne bolo v dobrých číslach.
Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Lackovič.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len chcem potom pripomenúť ešte tú
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dozornú radu, aby sme doriešili. Ale ešte možno pár pripomienok. Ja verím, že budeme
vedieť zaplatiť aj toho profesne spôsobilého človeka, samozrejme, musíme ho najprv nájsť.
Potom musíme ho dať do zakladateľskej listiny atď. Sú tam nejaké administratívne kroky, ale
budeme aj na tom pracovať. Zameriavať sa budeme, už to tu odznelo niekoľkokrát, hlavne na
tie jednoduché práce. Máme tam aj strojové, ale strojové, jak aj pán primátor povedal, máme
tu myslím, že parný stroj, aj keď to je také úsmevné, ale na čistenie komunikácií. Preto tam
musíme mať tie strojové práce dané. Možno trošku sa vrátim ešte k tej Banskej Bystrici. Ja
viem, že tento rok sa im obrat zdvojnásobil alebo zdvojnásobí, mali nejakých 600-tisíc, teraz
už sú cez milión. Do konca roka plánujú 1 200 000 alebo 1 300 000 ten obrat. A samozrejme,
to je, ako som hovoril, iná spoločnosť. Keď máte stavebnú firmu, tam musíte mať
samozrejme odborníkov a ťažko sa vám zháňajú, resp. nemôžete tam už z princípu, ako
jednoducho to nevychádza, že by ste tam mali hlavne ľudí znevýhodnených alebo
zraniteľných. Proste tam majú možno ledva tých 30%, ktoré majú. My plánujeme iné činnosti,
na ktoré budeme prioritne hľadať ľudí znevýhodnených a zraniteľných. Tzn. keď sa
dostaneme nejakých 50 – 60%, čo je náš dlhodobý cieľ, aby sme sa tam dostali a samozrejme
aj tie refundácie sú potom na iných číslach. A verím, že teda ešte možno v župe. Keď
začneme fungovať alebo začne fungovať tento podnik, tak verím, že sa dožijem aj toho, že zo
župy dostaneme nejakú objednávku. Lebo tu v Senici tak isto máte krajské cesty, ktoré sú
v stave, v akom sú a bude vedieť tento sociálny podnik pomôcť aj vám. A teraz tá dozorná
rada.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja len poviem, že my sme sa
zamýšľali nad tým, že by sme nezaložili ani nový sociálny podnik, ale my sme mali záujem
pôvodne preklasifikovať takto akciovú spoločnosť Stoma, ktorú mesto dlhodobo má a vedeli
by sme si teda poriešiť dve veci, že máme jednu spoločnosť, ktorá je nejako menej aktívna
a zároveň by sme urobili sociálny podnik. Avšak tu sme narazili na problém, že nastavené je
to tak, že podporujú sa nové podniky. A táto spoločnosť tým, že je staršia ako 5 rokov, tak by
nemala podľa všetkého možnosť čerpať investičnú pomoc. A preto sme pri tom, že zakladáme
nový podnik a nie sme tam na úrovni, že prerábame Stomu. Boli by sme inak prví, ktorí by
mal sociálny podnik na úrovni akciovej spoločnosti, ale teda aj už sme to mali s nimi dávno
prediskutované, ale aj toto padlo. Takže toto bolo niekde, keď sme to riešili, niekde na úrovni
marca. Ale potom tým, že sa tieto podmienky dodefinovali, tak sme to urobili tak, že ideme
do novej spoločnosti, pretože samozrejme pre nás by bolo jednoduchšie to urobiť cez Stomu,
ale zbytočne by sme sa obrali o možnosti, ktoré teraz sa dávajú týmto podnikom. Ďalej vidím,
že sa hlási pani poslankyňa Štítna.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja som chcela už len na záver, nechcem túto debatu naozaj
predlžovať, ale uvedomme si, kolegovia, poslanci, poslankyne, že čo ideme zakladať. Ideme
zakladať sociálny podnik. Už zo samotného názvu vychádza, že ide o podnik, ktorý má
v prvom rade sociálny vplyv na život ľudí. Čiže nemôžeme, my nejdeme zakladať firmu,
ktorá bude vysoko zisková. My ideme zakladať sociálny podnik a dať priestor ľuďom, ktorí
ten priestor nemajú a ktorí ho naozaj potrebujú. Ide o spoločensky prospešnú službu, nie
ziskovú firmu. My nejdeme vyrábať alebo nejdeme zakladať tento podnik s tým, že ideme byť
vysokoziskoví. Ja len toľko, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Evidujem
pozmeňovací návrh už z vystúpenia pána poslanca Kalmana. Hlási sa opätovne Filip
Lackovič.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ja by som sa vrátil ešte k tej dozornej rade predsa, než
pôjdeme hlasovať. Pán Moravčík, ako nový poslanec, prejavil záujem byť v dozornej rade,
avšak keďže nám oznámil, že je v podstate štátny zamestnanec, nemôže byť v dozornej rade
mestskej firmy, tzn. jedno miesto tam máme uvoľnené. Bol by som rád, keby sme ho doplnili
teraz. Sú tam momentálne nahlásení teda pani poslankyňa Štítna, pani poslankyňa Chudá,
34

pani poslankyňa Morávková a ja a ešte jedného dobrovoľníka by sme potrebovali
momentálne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja do toho vstúpim. Bolo by vhodné, aby to
bol poslanec, ak nie, tak my to doplníme o zamestnanca MsÚ. Takže je otázka, či niekto z vás
má záujem. Vidím, že sa hlási pani poslankyňa Krištofová do dozornej rady. Takže ďakujem
veľmi pekne. A záujem o slovo má pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som len v krátkosti. Nechcem sa
zdržiavať, už sa tu bavíme o tom hodne dlho. Počuli sme klady aj zápory. Ja by som chcel
reagovať na Mirku Madunickú, ktorá hovorila o predražení niektorých činností, ktoré
zabezpečujú Technické služby. Je tam zmluva, ktorá existuje medzi mestom a Technickými
službami, ktoré poskytujú túto činnosť. Je jasné, že všetci tí VPP-kári a aj zamestnanci tohto
sociálneho podniku budú tie služby robiť lacnejšie, to je úplne logické. Len netvrdil by som,
že sú predražené tie služby, keď sú vysúťažené. Tak isto si nedovolím tvrdiť to o Červenom
kríži, či je niečo predražené, nie je niečo predražené. Vôbec by som si to nedovolil. A čo sa
týka zloženia tej dozornej rada. Tak isto by som tam navrhoval, keďže Filip už tam v podstate
navrhoval, alebo Ľubica sa tam prihlásila, sú všetci ľudia, ktorí sa tej danej problematike
rozumia, to je úplne jasné. Čítam si tie mená. Ale myslím, že by tam mohol byť aj niekto, kto
sa rozumie tej finančnej stránke, tej ekonomike. Či by sa niekto z tých dám, ktoré tam sú,
nevzdala svojho postu v dozornej rade a navrhol by som tam niekoho, kto sa rozumie tej
ekonomike, aby sme mohli v podstate pracovať s číslami, aby sme my poslanci mali čísla, nie
len ten sociálny rozmer. Tak ako aj povedal Ľubo Štvrtecký, že sú tam nejaké plusy – mínusy,
čo sa týka založenia. Rozumieme tomu všetci, že ľudia, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu
práce, potrebujú sa zamestnať a je to úplne v pohode všetko. Len by som tam navrhoval
možno niekoho z finančnej komisie, kto by dokázal aj porovnať čísla, plusy-mínusy, kladyzápory, červené-zelené. Takže toľko. Ak by som mohol konkrétne meno, tak možno pána
Kalmana alebo pani Vyletelovú alebo hocikoho z finančnej komisie, kto by mal záujem sa
zúčastňovať zasadaní rady dozornej. Všetko, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pán poslanec. Ja poviem, že my
sme vás vyzvali všetkých poslancov, kto máte záujem byť a v podstate všetci, kto prejavil
záujem, tak aj je v tej dozornej rade. Pokiaľ niekto neprejavil záujem, tak samozrejme ho
nútiť nebudeme a za ďalšie, my vieme sociálneho podniku poskytnúť určitým spôsobom aj
pomoc v rámci MsÚ, ale bude tam konateľ, ktorý bude pripravovať podklady a ktoré musia
byť jasné a zrozumiteľné aj pre poslancov, lebo tak ako chodia sem iní konatelia spoločností,
kedy sa môžete pýtať, kedy môžete dávať otázky, či je to na rade. Poprípade nemyslím si, že
máme v akomkoľvek podniku problém, že keď máte záujem si čokoľvek zistiť, že by tam ste
sa k tým informáciám nedostali a nemusíte byť ani v dozornej rade. Takže nemyslím si, že či
je to Mestský podnik služieb alebo Rekreačné služby, že by sme nejakým spôsobom
komukoľvek bránili v tom, že nie ste v dozornej rade, nemáte právo na informácie, to
v žiadnom prípade. A samozrejme, vždy, poslanci, máte možnosť aj v rámci tých plánov,
ktoré pani kontrolórka má, aby aj ona za vás tam urobila kontrolu a dala vám k tomu správu.
Takže je to myslím si, že, pokiaľ bude záujem o tú kontrolu, tak tá možnosť tam je a je na vás,
že ktoré možnosti využijete. Ale myslím si, že najjednoduchšie vždy je, pokiaľ prídete rovno
za tým konateľom, dohodnete si stretnutie, aby tam bol, aby nemal dohodnuté nejaké iné
stretnutie a následne sa k všetkým informáciám myslím si, že viete dostať. Zatiaľ ku mne sa
nedostala taká informácia, ani ja z minulosti takú vedomosť nemám, že by niekto mal záujem
o informácie a bolo mu k nim zabránené, resp. že sa k nim nedostal. Takže myslím si, že je to
štandardný podnik tak ako pokiaľ by ste išli dokonca aj do našich zariadení, či je to zariadenie
sociálnych služieb alebo by to bola Poliklinika. Myslím si, že všetci riaditelia vedia byť plne
súčinní tak, aby ste boli spokojní. Ja osobne čo mám skúsenosti od ostatných poslancov, keď
sa vždy pýtali, tak tie informácie im dodané boli. Takže vieme to aj takto, samozrejme, keď
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ten záujem nebol, tak je zbytočné je tam niekoho tlačiť, takže ja som bol, ja som teraz rád,
preto sme aj teraz vyzývali, lebo vás bolo dokonca málo, aby sa niekto prihlásil. Takže ja som
rád, že sme to dokázali doplniť a pokiaľ tam bude nejaký záujem, ja sa nebránim tomu, že
dozorná rada môže mať aj 7 ľudí. Takže pokiaľ sú tam ďalší dvaja, ktorí sa chcú prihlásiť, nie
je v tom najmenší problém. Vidím, že sa hlási do diskusie pani poslankyňa Madunická.
PhDr. Miriam Madunická, PhD., poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti. Ja som
to v podstate myslela, že založenie sociálneho podniku bude vlastne aj možnosť využitia
týchto služieb aj pre neziskové organizácie a teda iné organizácie, ktoré nedisponujú takým
finančným obnosom a môžu vlastne objednanie služieb u tohto podniku tento podnik aj
podporiť. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja by som len k tomu povedal,
naozaj hľadať v tom. proti profesionálnej obrovskej firme, nejakú zásadnú konkurenciu
s ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení, si myslím, že nie je vôbec správna cesta. Myslím si, že je
potrebné naozaj sa zamerať na tú stránku toho sociálneho, pretože tam je to gro a to, že to
pomôže v rámci mesta, že či to budú drobné výtlky opravené alebo bude, poviem, máme také
tie kvetináče, o ktoré sa roky rokúce nikto nestaral a budú teraz sa o ne starať oni, tak to sú
veci, ktoré si myslím, že tým, že sa o ne roky nebolo tak postarané, tak to nie je konkurencia
pre nikoho, keďže sa za ne neplatilo iným spoločnostiam. A takto si budeme vedieť
zveľaďovať mesto, aby bolo krajšie a sú to drobné práce, ktoré títo ľudia dokážu spraviť
a môžu urobiť a môžeme byť spokojní, že budeme mať v podstate krajšie mesto. Vidím, že sa
ešte hlási pán poslanec Planka.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Ďakujem za slovo. Za mňa teda je asi jasné, že sa budú
vykonávať činnosti, ako si aj teraz povedal, pán primátor, ktoré sa nerobili, hoci by sa robiť
mali. Tzn. ja vidím v tomto tú hodnotu, kedy budeme mať možno lepšie upravené verejné
priestranstvá. Samozrejme ten sociálny aspekt, ten je jasný, s tým všetci súhlasia. Je jasné,
alebo je vysoko pravdepodobné, že pôjdeme do straty najmä zo začiatku. A na druhú stranu tá
strata predstavuje peniaze, ktoré by sme možno museli dať niekomu externému, keby sme sa
chceli starať o tieto veci. A samozrejme si za to kupujeme aj to, že jednoducho z tých
neuplatniteľných ľudí spravíme uplatniteľných. A to, že sa vykáže nejaká strata, bohužiaľ,
ekonomicky, ale jednoducho kupujeme si za to ten sociálny aspekt a myslím si, že nie je tu
o čom. Čo sa týka toho základného imania, kedykoľvek sa môže zvýšiť. V tom si myslím, že
nevidím žiadny problém. Naozaj je dôležité podľa mňa, aby sme to založili, aby sme čo
najskôr sa dostali do toho statusu sociálneho podniku, aby sme to už na tú jar mohli spustiť
naplno a keď to bude treba riešiť niečo ďalšie ekonomické alebo účtovné, kedykoľvek to
môžeme spraviť. Tak ja si myslím, že mali by sme do toho ísť. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Teraz tým, že už sa
nikto nehlási, išiel by som po tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré tu teda padli. Pokiaľ viem,
tak posledná zmena vyplynula ohľadom dozornej rady. Potom tam bol návrh pán Kalmana na
55 000 základné imanie. Následne neviem, či to bol návrh, či nie, pani poslankyne
Vyletelovej na stiahnutie celého bodu, alebo to bola len pripomienka. Ale evidujem ešte
z prvého vstupu od pána poslanca Kalmana návrh na stiahnutie. Takže išli by sme postupne
takto o nich hlasovať. Len potrebujem od pani poslankyne Vyletelovej, že či to bol návrh
alebo teda to bola len pripomienka, aby sme si to nachystali. Alebo ste sa pridali k pánovi
Kalmanovi. Pripomienka, vidím, dobre. Ďakujem. Takže prvý bod je hlasovanie o dozornej
rade. Takže pán poslanec Hutta urobil návrh na ďalšiu zmenu v dozornej rade, ale ju
nekonkretizoval, takže či ide skonkretizovať konkrétny návrh koho za koho vymeniť, aby sme
v tom mali teda poriadok. Pán poslanec?
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Nemám konkrétny návrh samozrejme, to bol len taký
v podstate všeobecný, keby mal niekto záujem. Ja nedokážem nikoho proti jeho vôli
inštalovať. Ale myslím si, že táto otázka by mohla byť otvorená. Zvoľme tých, ktorí sú
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navrhnutí a v prípade, že by mal niekto záujem, tak tam kľudne môže byť dovolený, nie?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Môže byť dovolený. Môžeme dovoliť
ďalších členov dozornej rady, poprípade môžeme zmeniť. Je to samozrejme v každom jednom
zastupiteľstve. V poriadku. Takže v rámci členov dozornej rady, tak ako ste to mali
predložené, len nastáva zmena u pána poslanca Moravčíka, ktorý nemôže byť pre svoj
pracovný vzťah a nastáva zmena v tom, že ho nahradí pani poslankyňa Krištofová. Prosím
o hlasovanie tohto návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem. Takže pozmeňovací návrh v členoch dozornej rady bol schválený
23 poslancami z 23.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Kalman už nám napísal, že
teda má len jeden pozmeňovací návrh a ten pozmeňovací návrh v rámci základného imania.
Máme tu návrh, že pôvodne to bolo 5 000 je základné imanie a 55 000 by bol budúci rok
pôžička. Takže teraz je tu návrh, že 55 000 by tvorilo celé základné imanie. Takže poprosím
vás o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh na zmenu základného imania z 5 000 na 55 000 6 poslanci ZA. 13
PROTI. 2 SA ZDRŽALI. 2 NEHLASOVALI. Návrh neprešiel.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tým, že pán Kalman nám napísal, že návrh
na stiahnutie už bola len pripomienka. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu
a služieb Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sociálny podnik mesta
Senica s.r.o. odporúča na schválenie. A teda ideme. MsR taktiež odporúča sociálny podnik na
schválenie a teda so zmenou, ktorá tu bola v rámci dozornej rady predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta
Senica, s.r.o. podľa predloženého návrhu so zmenou, ktorá už bola avizovaná. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že MsZ v Senici schválilo založenie Sociálneho podniku mesta
Senica s 21 hlasmi z 23. 1 SA ZDRŽAL a 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 412:
MsZ v Senici
schvaľuje
a)založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná
1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
b)majetkovú účasť mesta Senica v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica,
s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu
5.000,- Eur, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
c)Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom
Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, podľa priloženého návrhu.
d)vymenovanie Mgr. Natálie Minárikovej, bytom Rovenská 1446/44A, 905 01 Senica, za
konateľku obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná
1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
e)vymenovanie
1./ Mgr. Marty Štítnej, bytom SNP 754/3, 905 01 Senica,
2./ Mgr. Kristíny Chudej, bytom L. Novomeského 1217/84, 905 01 Senica,
3./ Mgr. Petry Morávkovej, bytom Rovenská 1472/50, 905 01 Senica,
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4./ Mgr. Filipa Lackoviča, bytom Kolónia 579/46, 905 01 Senica,
5./ RNDr. Ľubica Krištofová, bytom Hviezdoslavova 469/56, 905 01 Senica,
za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so
sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:21 proti:0 zdržal sa:1;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 17. – Uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senicou a obcou
Moravský svätý Ján
za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú
oblasť berie na vedomie a odporúča predložiť na schválenie MsR a MsZ a taktiež MsR
odporúča schváliť túto zmluvu. Mesto Senica pre 26 obcí v okrese Senica vykonáva túto
službu. Máme tu dve pracovníčka, ktoré chodia po obciach a taktiež k našim klientom v meste
Senica a väčšiu časť svojej činnosti teda venujú práve občanom mesta Senica. Ale tým, že ide
o špecifickú činnosť, tak výnimočne potrebujú obce poskytnúť túto službu a preto im nie je
výhodné mať svojho zamestnanca, keďže oni ju potrebujú túto službu niekedy dvakrát,
niekedy štyrikrát do roka. A preto teda sa uzatvára takáto zmluva, kedy naši pracovníci môžu
vykonať túto posudkovú činnosť aj pre inú obec. Takže má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem záujem. Predkladám návrh. MsZ v Senici schvaľuje návrh na uzatvorenie
zmluvy medzi mestom Senica a obcou Moravský sv. Ján za účelom vykonávania sociálnej
posudkovej činnosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zmluvu sme SCHVÁLILI 19 poslancami z 22. 3 poslanci NEHLASOVALI.
Uznesenie č. 413:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Moravský svätý Ján za účelom
vykonávania sociálnej posudkovej činnosti
H l a s o v a n i e : prítomných:22 za:19 proti:0 zdržal sa:0;3 nehlasovali

počet poslancov:25

Bod č. 18. – Informatívna správa Mestské múzeum Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je to len správa, ktorá sa bude brať na
vedomie, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom, kedy a čo v podstate bolo ukončené.
Dnes je možné navštíviť mestské múzeum, ale nesmie byť zákaz vychádzania a následne je
potrebné sa objednať cez email alebo telefonicky, pretože predtým bolo zase obmedzenie že
do 6 osôb. Takže aby sme všetky tieto veci dokázali splniť, tak zatiaľ idem v režime možnosti
objednania sa, ale momentálne je to len, nemôže to byť vychádzka, keďže je momentálne
zákaz vychádzania. Čoskoro pominie táto situácia, budú môcť občania mesta navštíviť
múzeum. Máme informácie, že o naše múzeum sa zaujímajú univerzity a majú záujem prísť,
ale táto situácia im to nedovoľuje, pretože videli reportáže a videá. Takýto spôsob v iných
múzeách je výnimočný. A keďže napr. z Brna to nemajú tak ďaleko, tak majú záujem prísť
a pozrieť si to, akým spôsobom to je riešené. A zaujímavosťou je, že dokonca aj iné školy ale
nie už z toho historického hľadiska, ale zase iné školy majú záujem prísť, pretože si to chcú
pozrieť zase z toho IT hľadiska. Tzn. ako je to počítačovo a akým spôsobom to robia. Takže
naše múzeum zaujalo nielen po tej historickej a prezentačnej stránke, ale aj po tej
prezentačnej stránke, či už spôsobom prezentácie alebo teda aj tou technológiou, ktorá je tam
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použitá. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Tak dávam
návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informatívnu správu Mestské múzeum
Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správu sme vzali na vedomie 19 hlasmi z 21 a ZDRŽAL SA 1
poslanec a 1 poslanec NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 414:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informatívnu správu – Mestské múzeum Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:19

proti:0

zdržal sa:1;1 nehlasoval počet poslancov:25

Bod č. 19.1. – Správa o činnosti HK za III. štvrťrok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali v písomnej podobe
a mali ste možnosť sa s ňou oboznámiť. Má niekto záujem sa prihlásiť do tohto bodu?
Neevidujem záujem. Preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu
o činnosti HK za III. štvrťrok 2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa o činnosti HK bola vzatá na vedomie 20 poslancami z 21
a 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 415:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:21 za:20 proti:0 zdržal sa:0;1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 19.2. – Správa HK o výsledku kontrol a plnenia opatrení na
nedostatkoch ZŠ V. Paulínyho-Tótha, Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť ste ju dostali v písomnej podobe, kde
je vidieť, že všetky nedostatky boli odstránené. Má niekto záujem? Pani kontrolórka je tu
k dispozícii, pokiaľ bude mať niekto záujem a zavolá. Reagujem teda na chat, kde teda, že ju
treba privolať. Tak pani kontrolórka je tu prítomná, keď bude potrebné, tak samozrejme
zasadne pred kameru a zodpovie otázky. Neevidujem ale záujem o diskusiu. Preto
predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku
kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov na ZŠ V. Paulínyho-Tótha, Senica.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Správa HK o výsledku plnenia kontroly opatrení na odstránenie
nedostatkov na ZŠ V. Paulínyho-Tótha bola vzatá na vedomie 21 poslancami z 21.
Uznesenie č. 416:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
v ZŠ V. Paulínyho – Tótha, Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 19.3. – Správa HK o výsledku kontroly bežných výdavkov
dotácie na mestskú verejnú dopravu
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť ste správu dostali v písomnej podobe.
Má niekto záujem o diskusiu? Pani poslankyňa Vyletelová, prosím.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať pani kontrolórky,
či v takomto rozsahu kontrolu s Arrivou, či sa robilo prvýkrát alebo už sa niekedy v minulosti
robilo, lebo boli tam konštatované nejaké nezrovnalosti vo vykazovaní a nejaké výkazy, že sa
neplnia. Tak ma zaujíma, že či aj v minulosti sa robili kontroly z vašej strany alebo či je toto
takéhoto rozsahu prvá kontrola.
JUDr. Elena Jankovičová, HK mesta Senica: Toto je kontrola prvýkrát, čo som robila
v Arrive. V predchádzajúcom období som túto spoločnosť nekontrolovala. Preto je tam aj
v takomto rozsahu tá správa vypracovaná.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Iná otázka už nebola, ani
záujem. Ja som aj poďakoval pani kontrolórke za túto kontrolu. Vidím hlásenie. Ešte sekundu.
Nie, dobre. Môžem povedať, že nám to veľmi pomohlo aj vďaka tomu, že teraz pripravovali
sme súťaž na MHD, ktorá by mala byť zase na ďalšie roky, avšak z určitých obštrukčných
dôvodov ideme vyhlasovať novú súťaž a verím, že už teraz budeme úspešní. Takže aj táto
správa nám pomohla k tomu, že MHD si stále došpecifikovávame, aby sme to vedeli správne
kontrolovať nasledujúce obdobie, aby to, čo teraz sa veľmi ťažko kontrolovalo, aby sme to
dokázali presnejšie a jasne mať zdokladované. Takže to si všetko do týchto podmienok zmlúv
už zapracovávame. Keďže nevidím záujem o ďalšiu diskusiu, tak predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly bežných výdavkov
dotácií na mestskú verejnú dopravu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správa HK bola zobratá na vedomie 22 poslancami z 22.
Uznesenie č. 417:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bežných výdavkov – dotácia na mestskú
verejnú dopravu
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 19.4. – Správa HK o výsledku kontroly rozpočtu k 30.06.2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť ste dostali celú správu v písomnej
podobe, prehľadne. Chcem sa opýtať, či má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu.
Neevidujem takýto záujem a preto predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na
vedomie správu HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2020. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: 22 poslancov z 22 ZOBRALO na vedomie správu HK o výsledku kontroly.
Uznesenie č. 418:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 20.1 – Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na
kapitálové výdavky pre materskú školu
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Finančná komisia návrh na
preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové pre MŠ odporúča schváliť. Takže máte
tam jednotlivé herné zostavy, ktoré tam sú. Tak mám otázku, či má niekto záujem o diskusiu
k tomuto? Neevidujem. Takže budeme meniť, preklasifikovávať finančné prostriedky na
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balančný mostík, preliezací tunel a hernú zostavu, ktorá je z dvoch vežičiek a nerezovej
šmýkačky pre MŠ. Dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje preklasifikovanie
príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre MŠ v celkovej hodnote 10 540 €. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem. Návrh sme schválili z 21 poslancov 21.
Uznesenie č. 419:
MsZ v Senici
schvaľuje
Preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Materskú školu v celkovej výške
10 540,00 Eur
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 20.2. – Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu verejne
prístupných nabíjacích staníc
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: máme záujem sa zapojiť do výzvy na
poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Teda bude to jedna nabíjacia stanica, ktorú teraz rozpočtový kapitál z ministerstva
hospodárstva SR a na spolufinancovanie je maximálna výška 3 758 €. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Pán poslanec Čonka.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ja mám k tomuto iba jednu otázku, takú faktickú. Že
kam bude napojená táto nabíjacia stanica, na ktorú rozvodnú skriňu, že či mestské osvetlenie
alebo kam a teda, že kto to bude platiť tú elektrinu?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Na konkrétnu rozvodnú skriňu sa priznám,
že to neviem, ale nebude to na verejné osvetlenie. Ide o nabíjaciu stanicu, ktorá bude na
úrovni 15 alebo 22 kW, tzn. bude to mať samostatné odberové miesto s tým, že v čase, kým je
tam poskytnutá dotácia, nie je možné vyberať finančné prostriedky. A keďže táto nabíjacia
stanica sa očakáva, že tá hodnota, keďže nejde o takúto domácku nabíjaciu stanicu, ale o tú
rýchlo nabíjačku, takže tá hodnota je zhruba na úrovni 18 000 €. Prichádzajú k nám
z elektrickej distribúcie, kde nám teda dajú presný návod napojenia a aby sme to mohli
potiahnuť. Myslím si, že dnes tu boli alebo zajtra by tu mali byť, takže úplne zatiaľ ja priznám
sa, že nemám tú informáciu, že z ktorého bodu napojenia. Mali by sme záujem, pokiaľ to
bude možné, napojiť na parkovisko MsÚ. Ak nie, tak za obchodným domom Ciel. Ale s tým,
že to bude mať samostatný bod napojenia, nie z verejného osvetlenia. A bude to samozrejme
financovať mesto zatiaľ, keďže nie je možné vyberať, až následne potom budú možnosti, ale
samozrejme, momentálne všetci vieme, že v meste Senica tých elektrických vozidiel zatiaľ
toľko nie je a preto sa dávajú tieto dotácie, aby to bola podpora toho, že tí ľudia vidia, že má
si kde dobiť vozidlo a teda má záujem si vôbec takéto vozidlo kúpiť. Ešte má niekto záujem?
Pán poslanec Hutta. Či vieme počet áut v Senici na elektro. Tento počet sa stále mení a takýto
konkrétny údaj nemáme. S tým však, že v meste Senica máme záujem sa zapojiť do ďalších
výziev, aby aj na mesto Senica sme nadobudli vozidlo, ktoré môže byť tu napr. pre sociálnych
pracovníkov, ktorí chodia tuna po okolí a mohli by si dobíjať práve na tejto stanici vozidlo
a následne ekologicky jazdiť po našom okolí. Ale presné číslo. Ono sa v priebehu týždňov
vždy mení a väčšinou tie vozidlá poznáte tak, že sú ekologické, že už nemajú čisto bielu
značku, ale majú takú zelenkavú a teda viete, že je to vozidlo, ktoré sa dobíja. Ešte má niekto
záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici
schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa predloženého návrhu so
zabezpečením spolufinancovania vo výške 3 758 € z celkových výdavkov projektu a ďalej
podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
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Hlasovanie: Schválili sme nabíjacie stanice 21 poslancami z 21.
Uznesenie č. 420:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných
elektrických
nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na
rozpočtový
rok 2020
- názov projektu „Nabíjacia stanica v meste Senica“,
- kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028,
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 3758 € z celkových výdavkov projektu
- Spôsob financovania – vlastné zdroje.
- Uznesenie bude zverejnené na webovom sídle: www.senica.sk
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 21. – Interpelácie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Písomne interpelácie doručené neboli. Ja
by som len zdôraznil to, že v rámci interpelácií by sme naozaj teraz aj všetkým, pokiaľ ste si
pozreli zverejnené interpelácie, sme sa snažili slušne napísať, čo je interpeláciou. V prípade,
že máte problém s lavičkami, s osvetlením a čímkoľvek iným, to nie je interpelácia v zmysle
zákona a boli by sme radi, pokiaľ by ste nám túto informáciu dávali priebežne. Nie je treba na
ňu čakať mesiac, dva mesiace, na zastupiteľstvo, ale v tom čase už môže byť tento podnet
vyriešený. Takže verím tomu, že by to bolo efektívnejšie a rýchlejšie. Neevidujem záujem
v bode interpelácie.

Bod č. 22. - Diskusia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem do diskusie sa prihlásiť?
Pán poslanec Pastucha.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel v rámci diskusie
mierne alebo tak trošku povenovať téme údržby verejnej zelene tento rok alebo celkovo
údržby poriadku v meste, pretože tento rok bolo myslím si, že tých podnetov od občanov dosť
veľa a určite viac ako po minulé roky. Je pravda, že tento rok bola tá údržba trošku
chaotickejšia. Samozrejme, že do toho istým spôsobom viac zavinila túto situáciu aj corona.
Ďalej, Technické služby nemohli istým spôsobom naplánovať ten plán údržby tak, ako mali
možno pôvodne. Mali pracovníkov na PN a podobne. Bol potom nedostatok tých
pracovníkov. Zo strany mesta potom prichádzalo k určitým náhradným riešeniam, za čo by
som chcel poďakovať hlavne pracovníkom okolo pána Valúška a okolo pána Pukančíka,
a Rekreačným službám. Napriek tomu ten zástup, ktorý robili, nemôžeme brať ako 100%,
pretože keď to Technické služby robia na profesionálnej úrovni, tak to určite vyzerá trošku
inak. Napriek tomu by som veľmi rád upozornil, že vnímam aj ja určité problémy
v komunikácii vedenia mesta a vedenia Technických služieb. Myslím si, že v konečnom
dôsledku môžu na to doplácať aj občania a naše životné prostredie. Ale to nie je jediné, na čo
chcem poukázať, pretože pri tých podnetoch, ktoré som od občanov dostával, bolo veľa
skreslených názorov a veľa vedomostí o tom tí občania nemajú. Poprosil by som prvý
obrázok. Takže tak ako som povedal, že majú preto teraz, mierim trošku k občanom, viac sa
idem vyjadrovať k občanom nášho mesta, pretože existujú v našom blízkom okolí aj
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pozemky, ktoré v podstate vo vlastníctve mesto nemá, ale má ich nejaká súkromná osoba
alebo firma. A o takéto pozemky sa mesto starať nemôže a ani nesmie zo zákona. Tu chcem
poďakovať pánovi Huttovi, pretože ma minule inšpiroval a ja som bol tiež na vychádzkach
s deťmi, tak som si urobil pár fotiek. Táto fotka je konkrétne na hranici starého sídliska za
starou Mliečkarňou a nie je to pozemok mesta. Poprosím vás ďalší obrázok. Tuto vidíme
ďalší pozemok, ktorý je v takej blízkosti, kadiaľ veľa ľudí chodí do Billy a tento obrázok
alebo tento pozemok tak isto nie je vo vlastníctve mesta. Ja som osobne nezisťoval kto
konkrétne tie pozemky vlastní, ale chcem občanom ukázať a vysvetliť, že naozaj vo veľmi
blízkej blízkosti máme pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Tretí obrázok vás
poprosím. No a tuto máme už naozaj nie že polroka sa niekto o tento pozemok nestará, je to
za areálom Mále, vedľa Rekreačných služieb na Tehelnej ulici. Ale už niekoľko rokov tam nie
že sú kry, tam už sú stromy vyrastené. Takže o tento pozemok sa naozaj majiteľ jednoznačne
nestará. A poprosím posledným obrázok. Tým, že som učiteľ a dávam také príklady, aby aj
žiaci niekedy pochopili, tak preto dávam takýto príklad na poslednom obrázku, aby aj občania
pochopili, že môžeme byť v susedstve s niekým, s nejakým majiteľom a na pravej strane
vidíte príklad majiteľa, ktorý sa o svoj majetok a pozemok stará a vedľa máte suseda, ktorý sa
o svoj majetok nestará. Takže len toľko. Ďakujem veľmi pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Dobrý deň, pán poslanec. Áno, sú to
pozemky, ktoré nevlastní mesto. Ja môžem povedať, že mnohé tie pozemky poznám, lebo
sme tam posielali výzvy a snažíme sa urgovať čím ďalej viac týchto vlastníkov, takže myslím
si, že na tej druhej fotke, ktorá je oproti Mále, čo bola, tam išla tretia výzva dva týždne
dozadu zhruba. Takže preto okamžite ja som vedel, že aj dokonca viem aj vlastníka, všetko,
lebo sme to nedávno riešili. Snažíme sa ich vyzývať, snažíme sa ich do toho tlačiť a hľadáme
inšpiráciu aj v iných mestách, ako to riešia inde, aby sme to mali právne v poriadku a čisté, že
začneme ich kosiť my na ich náklady alebo ich vyčistíme na ich náklady. Taktiež ten ďalší
pozemok, ktorý bol za Mále, tak tam som bol s vlastníkom dva týždne dozadu, že teda, lebo
evidujem tam aj problém, že ľudia tam radi zastavia a vyhádžu tam svoj odpad z auta, pretože
zberný dvor je až 500 metrov odtiaľ a tam už sa im asi dôjsť nechce alebo docestovať. Takže
riešime to aj s vlastníkom, ktorý teda plánuje tento pozemok vyčistiť, ale aj oplotiť, aby
jednoducho takto to nebolo. Mal by som s ním byť aj budúci týždeň, takže budem mu to opäť
prízvukovať, že akým spôsobom sme sa posunuli ďalej. Takže verím, že aj v budúcnosti tieto
pozemky budeme mať v krajšom stave napriek tomu, že teda nie sú mestské a teda budeme
ďalej vyzývať týchto vlastníkov. Samozrejme, tieto garáže, to sú už také menšie časti. Tým
sme sa toľko nevenovali, lebo najprv začíname od tých väčších, ale to už je asi aj o tých
susedoch, ktorí by sa tam mohli dohodnúť a nejakým spôsobom presvedčiť svojho suseda, že
by to mohlo vyzerať. Pán poslanec ešte, reakcia.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Tie garáže, to bol len príklad na to, aby občania videli, že
ako to vyzerá. To nie je problém, tá garáž.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Pani poslankyňa Vyletelová sa
hlási.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem. Ja by som mala len jednu otázku teda na
margo ešte toho predrečníka, pána Pastuchu, sa chcem opýtať, že či náhodou nie je zámer
tých majiteľov mokrade tam spraviť, jak je teraz zámer. Ale tomu som nechcela hlavnú
otázku. Chcela som sa opýtať pána primátora. Nejako som nepostrehla mestské kultúrne
stredisko, konkurz nejaký či sa tam chystá alebo to necháme v takom stave, že je tam
poverený riadením alebo ako sa zamýšľa teda ďalší krok s vedením.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poverenie trvá do konca februára
a počítame s tým, že v priebehu decembra vyhlásime výberové konanie tak, aby od 01.03.
verím, že budeme mať nového riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica. Neevidujem
nikoho do diskusie. Takže uzatváram bod 22. Diskusie. Dal by som rád informáciu, že 13.
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MsR bude 26.11. a MsZ je naplánované na 10.12., takže verím, že tam sa uvidíme už osobne
a nepôjdeme takouto formou. A prechádzame teda na

Bod č. 23. – Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsZ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím návrhovú komisiu, aby pripravila
návrh na uznesenie.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ
v Senici na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 05.11.2020 prostredníctvom videokonferencie
prijala uznesenia č. 388 – 420.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za
potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.

Bod č. 24. – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Všetkým vám prajem, aby sme sa mohli
čím skôr stretávať osobne, aby nám táto doba pominula. Len pripomeniem, že tým, že je u nás
druhé kolo celoplošného testovania, tak v sobotu aj v nedeľu sme rozdelili, resp. odporúčame
obyvateľom, aby išli podľa abecedy. Tzn. od 8 – 11:45 od A po G. Od 13 – 16:45 od H – J.
17:30 – 19:30 písmena K – L. V nedeľu zase ideme od 8 – 11:45 M – Ř. Od 13 do 16:45 S –
U. Od 17:30 – 19:30 V – Ž. Tzn. my sme si urobili analýzu toho, že koľko máme obyvateľov
podľa akého písmena, aby sme teda nemali pretlaky. Sú to odporúčané termíny. Tzn. ak to
niekomu vyslovene nevyhovuje, môže prísť aj v inom termíne a bude vybavený, ale aby ste
túto informáciu mali. Takže verím, že aj toto celoplošné testovanie zvládneme. Ja som rád, že
máme medzi sebou aj pána poslanca Filipa Planku, ktorý teda ako dobrovoľník sa tiež zapojil,
takže ja mu veľmi pekne ďakujem a verím, že všetci to úspešne zvládneme a budeme
negatívni, čo znamená, že budeme všetci pozitívne naladení z toho. Takže prajem vám pekný
deň.

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.
primátor mesta Senica

JUDr. Katarína Vrlová, v. r.
prednostka MsÚ

O v e r o v a t e l i a : Mgr. Ľubomír Štvrtecký, v. r.

…………...………………
.………………………….

Mgr. Peter Hutta, v. r.

Zapisovateľka: Adela Langová
Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu
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