Zápisnica
napísaná na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 28. decembra 2020 prostredníctvom videokonferencie
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka
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, Mgr. Vladimír Včelka, 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:
Ing. Ivan Šteffek, vedúci OVŽPaD
O s p r a v e d l n e n í : Ivan Paveska, JUDr. Katarína Vrlová

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 14. 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 Zbierky, 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.
Z 25 poslancov je na prezenčnej listine prítomných 23 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina.
MsZ je uznášaniaschopné a preto otváram jeho rokovanie.
Ospravedlnení sú pani prednostka Vrlová a pán poslanec Paveska.
Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená a je k nahliadnutiu poslancom.
Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Planku a pána poslanca Miču.
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová a Martin Džačovský.
Ideme schváliť program, ktorý bol navrhnutý a zverejnený. Odporúčam, aby dnešné
zasadnutie 14. MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Následne ste potom dostali
ďalší návrh, ktorý budeme následne schvaľovať. Predkladám návrh uznesenia, MsZ v Senici
schvaľuje program 14. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 28.12.2020. Prosím
o hlasovanie. Medzitým nám pribudol už 24. poslanec.
Hlasovanie: Z 24 hlasovalo 23 ZA. 1 NEHLASOVAL. Program máme schválený.
Uznesenie č. 450:
MsZ v Senici
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schvaľuje
Program 14. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 28. decembra 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:23 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. Návrh na predĺženie platnosti parkovacích kariet v meste Senica
4. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ
5. Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto z poslancov záujem o zmenu
programu? Ja navrhujem zmenu programu a to je návrh na doplnenie programu o bod č. 4 –
Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici č. 11/2020/366 „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa –
park“ a nasledovne prečíslovanie bodov programu: bod 5. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí
MsZ a bod 6. Záver. Má niekto záujem ešte o inú zmenu? Neevidujem takýto záujem preto
predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje doplnenie programu 14. zasadnutia
MsZ v Senici, konaného dňa 28. decembra 2020 o bod programu 4 – Návrh na zmenu
uznesenia MsZ v Senici č. 11/2020/366 „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“
a prečíslovanie bodov programu nasledovne:
bod 5. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ
bod 6. Záver
Hlasovanie: Z 24 poslancov je 23 ZA, 1 NEHLASOVAL
Máme malý technický problém p. poslanca Miču, ktorý sa nám prihlásil cez dve zariadenia
a bude nám to do budúcna robiť problém v rámci hlasovania. Poprosím, aby sa z jedného
odhlásil.
Uznesenie č. 451:
MsZ v Senici
schvaľuje
Doplnenie programu 14. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 28. decembra 2020
o bod programu 4 – Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici č. 11/2020/366 „Revitalizácia
exteriéru Sokolovňa – park“
a prečíslovanie bodov programu nasledovne:
bod 5. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ
bod 6. Záver
H l a s o v a n i e : prítomných:24 za:23 proti:0 zdržal sa:0; 1 nehlasoval
Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

počet poslancov:25

Bod č. 2. - Voľba návrhovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod č. 2. Návrh na
zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v zložení Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka
Búzková a Ing. Ľubica Vyletelová. Sú to poslanci, ktorí sa nachádzajú v budove mestského
úradu, preto sme to takto určili. Má niekto z poslancov návrh na zmenu? Neevidujem takýto
záujem. Predkladám 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: Z 24 poslancov 23 ZA. 1 NEHLASOVAL.
Uznesenie č. 452:
MsZ v Senici
schvaľuje
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návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková, Ing. Ľubica
Vyletelová
H l a s o v a n i e : prítomných:24

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

počet poslancov:25

Bod č. 3 Návrh na predĺženie platnosti parkovacích kariet v meste
Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod č. 3 Návrh na
predĺženie platnosti parkovacích kariet v meste Senica. Vzhľadom ku skutočnosti, tak ako
máte aj v dôvodovej správe. Dnes sa bude rokovať o predĺžení núdzového stavu a je stav kedy
ľudia nemajú možnosť ísť na mestský úrady si kúpiť parkovaciu známku do pokladne bez
toho, aby mohli byť sankcionovaní a nie sme ani vo výnimkách, aby sme mohli mať pokladňu
otvorenú, tak sme hľadali riešenie, akým spôsobom pristúpiť k tomu, aby ľudia, ktorí budú
parkovať neporušovali žiadne predpisy a teda jeden zo spôsobov akým to je možné urobiť je
práve takto uznesením kedy vy poslanci rozhodnete o úprave, keďže ide aj o zásah do
rozpočtu mesta, že sa očakáva výpadok na úrovni zhruba 2.000,00 €, to je ten poplatok za
parkovacie karty, ktoré by sa za iných okolností pravdepodobne nakúpili, ide najmä
o krátkodobé karty, nie o ročné, takže momentálne je predpoklad, že od 11.01.2021 by sme
mohli začať predávať, tak sme dávali návrh na 31.01. prerušenie platnosti ročných kariet, to
znamená ten, kto mal záujem mať parkovaciu kartu na svojom vozidle a má ju kúpenú už aj
v roku 2020 tak sa mu následne táto platnosť predĺži, aby sme to mali správne zadefinované.
Myslíme aj na ľudí, ktorí majú parkovacie karty krátkodobé a nemohli si ich teraz predĺžiť, to
znamená aj ten kto má kartu, ktorá končila v decembri, respektíve jej platnosť, tak ju
predlžujeme taktiež na obdobie do 31.01.2021, aby každý kto má záujem mať kartu, tak ju
mal a teda tú platnosť predlžujeme a samozrejme ostáva všetkým ostatným aj ďalšie možnosti
ako je čo sa týka sms-ky alebo uvidíme v ďalšom období ako to bude, takže máme riešenie
v tejto naliehavej situácie, ktorá nám bola oznámená až po zastupiteľstve, ktoré sme mali
10.12.2020, tak sme v rámci tohto hľadali spôsob a riešenie, aby obyvatelia mali možnosť
parkovať bez toho, aby sa báli akéhokoľvek postihu čo sa týka nesprávneho parkovania resp.
neuhradenia. Má niekto záujem alebo otázky k tomuto bodu? Pani poslankyňa Vyletelová.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať, či by
nemohlo byť aspoň na obdobie pokým sa neobnoví predaj týchto známok tzv. amnestia na
prípadné pokuty. Lebo máme tu určitú skupinu ľudí, ktorí si dajme tomu koncom roka
zakúpili auto, známku si nekupovali, chceli si kúpiť od nového roka a nie je im to umožnené.
Môže nastať totiž aj problém ten, že ak by tam nastala pokuta, že by vlastne mohli napadnúť
túto pokutu, že im nebolo umožnené učiniť zákonu za dosť. Nastali by tam asi odvolávania
alebo prieťahy, keby sa vyjadrila p. kontrolórka k tejto otázke, či by takáto amnestia mohla
byť vzhľadom na mimoriadnu situáciu.
JUDr. Elena Jankovičová, HK mesta Senica: Pojem amnestie nie je upravený v žiadnom
právnom predpise, ktorý by sme mohli využiť v rámci tejto situácie. Samozrejme občania,
záleží na tom, že o aké parkovanie by sa jednalo, pretože podľa súčasného parkovania, teda
podľa súčasne platného VZN je možné aj parkovanie na základe zakúpenia parkovacieho
lístka, to znamená pošlem sms a parkujem. Nepochopila som, že či sa jedná o trvalé
parkovanie alebo parkovanie, ktoré by malo byť na základe nejakého vyhradeného
parkovacieho miesta alebo o aký druh parkovania sa Vám podľa tejto pripomienky jedná,
pretože ak je to nejaký krátkodobý problém s parkovaním tak je možné, aby ten občan si
poslal sms a ak je to parkovanie, ktoré je možné vyriešiť na tých úsekoch, ktoré sú
spoplatňované, tak tam je to v súlade so zákonom. Čo sa týka tej amnestie, neviem si
predstaviť, že ako by ste si to vy dokázali naformulovať, že čo by to mala byť tá amnestia,
lebo mne z toho teraz v súčasnosti nevyplýva, že by sme mohli povedať, že pokuty sa nebudú
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udeľovať. Je to na uváženie polície, ktorá môže situáciu vyriešiť s tým občanom povedzme
nejakým dohovorom aby ho upriamila na možnosť parkovania na nejaké iné miesto, ale dávať
nejaké zásadné stanovisko, že teda dobre parkujte si, pokuta vám nebude uložená, to by som
neodporúčala.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja som vzhľadom na tie krátkodobé.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som na to p. poslankyňa pozrel tak, že
teraz si reálne nikto zakúpiť auto nemôže, v rámci lockdownu sú zavreté tieto prevádzky a nie
je to ani vo výnimkách, že by toto mohol riešiť. To je jeden pohľad a druhý pohľad, keby si
tesne kúpili auto 01.12.2020 a povedal si, že vydržím nejakým spôsobom do 01.01.2021
a potom si zakúpim známku, tak teoreticky keď má ten systém a vie, akým spôsobom, vie
vydržať ten mesiac, tak si myslím, že tých 10 dní už by vydržal a v prípade, že to bola osoba,
ktorá si to kúpila 15.11.2020 a kúpil si mesačnú známku, ktorú mal možnosť si kúpiť a teraz
nemal možnosť si ju predĺžiť, tak práve aj na týchto ľudí myslíme a aj títo majú predĺženú tú
platnosť tej jeho známky, čo si zakúpil. To znamená osoba, ktorá mala záujem riešiť
parkovanie na mestských parkoviskách na tých dočasných, ktoré tam sú to znamená na tú
známku za tých 20,00 €, tak mal možnosť si to riešiť mesačnou a tým pádom jemu
automaticky, tak ako to máte v bode b) a c) v tomto tak jemu sa automaticky dokáže predĺžiť
tá platnosť, ale v prípade, že je to osoba, že ja to ten mesiac vytrpím a potom si kúpim ročnú,
tak verím, že dokáže si to vyriešiť aj ďalších 11 dní, ktoré tu momentálne máme a bude si to
vedieť doriešiť, keď už vedel mesiac, tak už vie aj ďalších 10 dní si poriešiť a už by som to
neriešil takto, lebo máme veľmi veľa ľudí, ktorí sa rozhodnú, že nikdy si tú známku nekúpia
a parkujú tieto autá na ceste prvej triedy alebo druhej, kde tieto známky nepotrebuje a tak sa
rozhodol, že nekúpim si nič a prejdem sa 100 metrov a som doma a títo ľudia, pokiaľ by sme
urobili takúto amnestiu, všetci by začali parkovať tesne pred tými vchodmi a myslím si, že by
nám to spravilo trošku väčší problém ako toto. Preto sme hľadali ten spôsob, že sme sa snažili
nezabudnúť na tých ľudí, ktorí majú mesačné parkovacie karty. Takže ten, kto má záujem
a nemá iné riešenie ako parkovať na mestských parkoviskách tak si určite zakúpil tú mesačnú
parkovaciu kartu a na neho sme mysleli, tak nemyslím si, že by nám mal nastať takýto
problém zvlášť, keď nové vozidlá by si ani zakúpiť nemali, ale môže byť nejaký prípad na
ktorý sme zabudli, že pokiaľ máte konkrétny, že by sme ho doplnili a vedeli by sme ho
nejakým spôsobom doformulovať ako písmeno d). Ja sa tomu nebránim, ale snažili sme sa
naozaj hľadať ten spôsob tak, aby sme na nikoho nezabudli. Neočakávame to, že keď sú
zavreté prevádzky, že by si občan mohol kúpiť vozidlo. To nemáte ani možnosť ísť si ho
kúpiť, lebo máte možnosť vychádzať von iba za účelom rekreácie, nie na kúpu motorového
vozidla. Tam mu hrozia iné sankcie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja som chcela len poukázať, že sú tu určití ľudia, lebo
nie každý, kto si kúpi auto, tak hneď uteká si kúpiť aj parkovaciu známku. Vždy je tam čas
s prepisom a tak ďalej, že to vákuum tam môže nastať. Mohlo to byť práve pred tým, kedy
boli zavreté tieto obchody s predajom áut. Chcem len poukázať na to, že títo ľudia nie sú
riešení. Môže to byť 10 zákazníkov. Ja viem o jednom prípade. Môže to byť 15 občanov, ale
za to na to poukazujem. Ja som to nechcela dať ako návrh na nejakej zmeny, skôr pre mestskú
políciu, aby to nejakým spôsobom vedeli posúdiť, keď to teda nemôže byť formou tej
amnestie, ale nejakým iným spôsobom aby sme sa nedostali do iných problémov.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vždy sa rieši priestupok individuálne.
Pokiaľ sa bavíme o niektorých dňoch, že tam môže byť jednodňové vákuum, to je len taký
rýchly návrh, že ako máme písmeno c) mesačné karty, ktorých platnosť uplynie v období od
19.12.2020 to znamená od doby, kedy máme všetko zavreté. Tak pokiaľ je tam nejaké
vákuum sa môžeme baviť od 17.12.2020, že nebude to 19.12.2020, ale to sú aj tak ľudia, že
áno išiel som si zakúpiť aj známku. Neriešime ľudí, ktorí si nezakúpili známku, ktorí si
v minulosti žiadnu známku nezakúpili a teraz môžu parkovať kdekoľvek, aby sme v tom
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neurobili úplne by som povedal anarchiu. Riešime ľudí, ktorí si pravidelne kupujú známku
a potrebujú parkovať riešia to formou na mieste, kde je potrebná parkovacia karta, aby sme sa
presne vyjadrili. To znamená, ak je tam potrebná parkovacia karta a ja ju potrebujem, lebo
potrebujem ísť parkovať, tak to riešim v ten deň predpokladám kedy mám toto doriešené, tak
môžeme tam dať, že dvojdňová alebo trojdňová lehota, by som povedal preklenovacie
obdobie, ale ísť do úplnej amnestie, si neviem predstaviť, že ako to naformulovať vôbec. Pani
kontrolórka ma upozorňuje teraz, že do 18.12. 2020, že aj v pokladni mestského úradu aj
v Infosene sa dokázali predávať karty. Nastal ten problém, že Covid nám postihol
pracovníkov, tak sme už nemali možnosť, ale Infosen bežal do posledného dňa, tak nemal by
byť s tým tak zásadný problém. Hovorím, že pokiaľ tu máme 18.12.2020 a ideme sa baviť
o 17.12.2020, teda mal rezervu ešte dva dni, viem si to predstaviť, ale neviem si predstaviť to
nadefinovanie tej amnestie. Sú tu ľudia, ktorí sem chodia pravidelne a oni si to riešia tým, že
pošlú sms a teraz by nikto nič neposielal. Mohlo by sa nám stať, že zrazu tu bude mnoho áut,
ktoré nám momentálne parkujú, či sú to garáže, alebo vzdialené miesta, tak sa nám to všetko
nahrnie na tieto parkovacie miesta a tí ľudia nebudú mať kde parkovať, ktorí tam reálne aj
bývajú. Potom tam to auto môže nechať dlhšie. Aby sme neskúšali niečo zbytočne a potom si
povieme, že to nebolo úplne ideálne. Ja viem napríklad z Trenčína, kde ľudia žiadali, že
v centre v prvej vlne zrušili parkovanie a dali ho zadarmo, tak behom mesiaca tí ľudia žiadali
zaviesť parkovanie lebo všetci si tam odparkovali auto na 12 alebo 15 hodín a v centre mesta
Trenčína sa nedalo zaparkovať. Ono to má rôzne aspekty, ktoré sa nedomyslia alebo nás
nenapadnú, ale sú to skúsenosti z iných miest. Preto hovorím, že všetko zrušiť amnestiou nie
je moc úplne ideálny stav, ale to je iba skúsenosť z tých iných miest. Ale samozrejme mestská
polícia to môže individuálne poriešiť, ako píše pán poslanec Hutta. Oni vedia dať blokovú
pokutu alebo dohovor. To by som nechal na ich posúdenie.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Dobre.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec Kalman píše, že ako vyriešiť
občanov, ktorí si chceli kúpiť rok 2021 a teraz nemajú zakúpenú známku, nemali na rok 2020
a pritom bez ohľadu na nadobudnutie vozidla. Je veľmi ťažko predpokladať, že ak niekto
nemá záujem si kupovať známku alebo si ju nekúpil, že zrovna teraz by mal. Je možnosť vo
výnimočných prípadoch to riešiť cez faktúru, to znamená bezhotovostnú, že by sme to vedeli
vyriešiť na finančnom oddelení, to znamená cez vedúceho oddelenia alebo cez p. Saibelovú,
ktorú by kontaktovali a dokázali by teda bezkontaktne takého individuálne riešenia nájsť. Ale
to sa bavíme o individuálnych a výnimočných prípadoch, ktoré počítam, že nebudú stovky,
počítam do 20. Riešili by sme ich individuálne. Neočakávam, že to bude, lebo väčšinou to
budú ľudia, ktorí pravidelne využívajú tie vozidlá a karty a na základe toho im bude
vyhovovať tento režim. Pán poslanec Pastucha.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Súhlasím aj s p. Vyletelovou aj s p.
Kalmanom v tomto zmysle, ale napriek tomu si myslím, že to dokáže mestská polícia naša
individuálne vyriešiť. Myslím, že majú prístup normálny a ľudský. Nejde tam o nejaké
striktné pokuty a podobne. Tiež si myslím, že to je nejakých 10 – 15 ľudí, do 20 tak ako ste
pán primátor povedali vy. Môžeme dôverovať našej mestskej polícii, že to dokáže rozumne
vyriešiť, takého individuálne veci. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ľudia, ktorí reálne taký záujem majú sa
ozývajú úplne sami. Minulý týždeň sme niektorých telefonicky už riešili. To znamená, kto
reálne záujem má a nečaká na mestskú políciu, tak kontaktuje mestský úrad a následne
dostáva inštrukcie a riešime to priebežne. Nie je to, že čo sme ešte nerobili, vieme to riešiť
a prispôsobiť sa v tejto situácii, ktorá je pre nás všetkých nová, ale verím tomu, že
s prístupom, kedy hľadáme spôsob, tak ho vieme nájsť. Pani poslankyňa Mičová.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Som rada, že mesto
takýmto spôsobom chcelo vyjsť v ústrety občanom aby si dokázali poriešiť svoje parkovanie.
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Nedokážeme všetkých uspokojiť, lebo je veľa individuálnych situácií, na ktoré sa nedá vždy
popredu myslieť a každý kto má nejakú špecifickú záležitosť a chce si ju riešiť, tak si ju
vyrieši. Myslím, že všetci sme za to, aby sme ľuďom vyšli v ústrety a ďakujem za tento
návrh, že to riešime. Ďakujem
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, neevidujem nikoho ďalšieho, kto
sa hlási do komunikácie. Pán poslanec Kalman súhlasí, že faktúra je správny spôsob a žiada
aby sme takúto informáciu zverejnili. Po tomto zastupiteľstve je pripravená informácia, ktorá
pôjde von. Občania vedeli, že pripravujeme zastupiteľstvo a museli počkať, ako toto
zastupiteľstvo dopadne. Či návrh bude schválený a aký bude ďalší postup. Končí nám aj
núdzový stav, keďže včera bola urobená zmena vyhlášky, tak poslanci sa vedia zísť
a predpokladám, že predĺžia núdzový stav, inak by sme od 29.12.2020 bežali v bežnom
režime a mohli sme mať pokladne otvorené, ale keďže sme aj tak nemali záujem, napriek
tomu, že sme mohli mať pokladne otvorené, tak sme nemali záujem, by sme v priebehu troch
dní museli predať 3000 parkovacích kariet, čo by nebolo v súlad s epidemiologickým
nariadením, tak preto sme už prichádzali s týmto návrhom, ale očakávame, že do toho
11.01.2021 sa nám nepodarí mať otvorenú pokladňu, tak uvidíme, ako sa nám to bude vyvíjať
a prispôsobovať sa stavu, ktorý nám budú dávať. Vidím, že nik iný sa nehlási. Predkladám
návrh na uznesenie
MsZ v Senici schvaľuje predĺženie platnosti parkovacích kariet vydaných v meste Senica
podľa platného VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za
užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a to
ročných parkovacích kariet vydaných na rok 2020, mesačných parkovacích kariet vydaných
v decembri 2020 a mesačných parkovacích kariet, ktorých platnosť uplynie v období od
19.12.2020 do 31.12. 2020 do termínu 31.01.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh schválili 24 hlasmi z 24. Uznesenie prešlo. Ďakujem veľmi pekne
Uznesenie č. 453:
MsZ v Senici
schvaľuje
predĺženie platnosti parkovacích kariet vydaných v meste Senica podľa platného VZN č. 5
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a to:
a) ročných parkovacích kariet vydaných na rok 2020
b) mesačných parkovacích kariet vydaných v decembri 2020
c) mesačných parkovacích kariet, ktorých platnosť uplynie v období od 19.12.2020 do 31.12.
2020
do termínu 31.01.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4 Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici č. 11/2020/366
„Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na bod č. 4 Návrh na zmenu
uznesenia MsZ v Senici č. 11/2020/366 „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“. Na
základe hydrogeologického posudku spracovaného spoločnosťou Drill, vsakovanie
zrážkových vôd bola potrebná zmena v rozpočte, čo urobilo zmenu v celkovom rozpočte
projektu. Je tu zmena o 96,00 €, čo sa týka zmeny spolufinancovania a je potrebné ho schváliť
mestským zastupiteľstvom. Má niekto otázky k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem.
Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici, schvaľuje
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- zmenu uznesenia č. 11/2020/366, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie, kód Výzvy:
OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia
exteriéru Sokolovňa - park“. Text uznesenia:
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 377 803,58 €
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 890,18 € z celkových oprávnených
výdavkov, sa mení a nahrádza novým textom:
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 379 539,42 €
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 976,97 € z celkových oprávnených
výdavkov . Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh schválili 24 hlasmi z 24. Návrh prešiel
Uznesenie č. 454:
MsZ v Senici
schvaľuje
- zmenu uznesenia č. 11/2020/366, ktorým bolo schválené predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie, kód Výzvy:
OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia
exteriéru Sokolovňa - park“.
Text uznesenia:
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 377 803,58 €
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 890,18 € z celkových oprávnených
výdavkov, sa mení a nahrádza novým textom:
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 379 539,42 €
- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 976,97 € z celkových oprávnených
výdavkov
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 5 – Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na ďalší bod a to je uznesenia
prijaté na 14. zasadnutí MsZ. Prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila platnosť prijatých
uznesení.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ
v Senici na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 28.12.2020 prostredníctvom videokonferencie
prijalo uznesenia č. 450 – 454. Keď mám slovo, rád by som poďakoval poslancom
poslaneckému klubu tím Senica, že sa rozhodli venovať polovicu odmeny, keď je posledné
medzisviatkové zastupiteľstvo na dobrú vec a to konkrétne občianskemu združeniu Dobrý
človek Senica, ktoré pomáha postihnutým deťom a zároveň želám všetkým hlavne pevné
zdravie, aby sme sa vedeli aj osobne stretnúť na zastupiteľstvách, komisiách alebo mestských
výboroch. Veľa zdravia. Ďakujem
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie za
potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.

Bod č. 6 – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem aj za oznámenie, že sa takto
niektorí poslanci rozhodli. Určite to organizáciu veľmi poteší a verím, že sa všetci budeme
stýkať už osobne, tak, aby sme mohli všetko prebrať a rozobrať možno lepšie, viac si
vysvetliť. Ja vám v rámci tohto medzisviatkového obdobia všetkým prajem, aby sme boli
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hlavne zdraví a v novom roku najmä zdravie a všetko ostatné už sa budeme snažiť, aby sme
mohli ďalej pokračovať a prajem vám, s kým nebudem šťastný Nový rok. 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. Filip Planka, v. r.
Ľubomír Miča, v. r.

…………...………………
.………………….……….

Zapisovateľka: Adela Langová
Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu
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