Zápisnica
napísaná na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 29. júna 2021
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ;
JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora;
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Poslanci MsZ:
Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická,
PhD, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka,
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Vladimír Včelka, Ľubomír Miča, 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:
JUDr. Marek Došek, asistent prednostky; JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr.
Milan Dieneš, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Ľubica Lesayová – vedúci odd.; Ing. Mária
Výletová, finančné odd.; Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník MsP, Peter Turza, riaditeľ TS Senica,
a. s.; Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o.; Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ Polikliniky Senica,
n. o.; Mgr. Pavol Grimm, RNDr. Ľubomír Parízek, Mgr. Branislav Grimm
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Juraj Moravčík, Mgr. Miroslav Tehlár,
Ivan Paveska
M é d i á:
Mgr. Lucia Vajdová, Naša Senica, TV Sen, spol. s r.o., PhDr. Vlasta Cigánková, RTVS
Ostatní

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

Bod č. 1. - Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie
overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení
prítomní a hostia. Než začneme 17. zasadnutie MsZ, dovoľte mi, aby som vás hneď na úvod
požiadal o minútu ticha za obete živelnej pohromy, ktorá vo štvrtok 24.06. zasiahla južnú
Moravu, teda nášho blízkeho suseda a partnera. A preto touto minútou ticha by sme vyjadrili
sústrasť pozostalým a súcit s danou udalosťou. ...Ďakujem. Na situáciu, ktorá sa udiala na
južnej Morave sme zareagovali v podstate promptne. Bolo kontaktované naše partnerské
mesto, kde sme zisťovali stav, aký majú. Avšak Veľké Pavlovice mali to šťastie, že neboli
zasiahnuté. Avšak dostali sme základné prvé informácie o danej situácii, následne sme
kontaktovali aj mesto Hodonín, s ktorým máme taktiež veľmi dobré vzťahy. A tam sme
zisťovali stav, aký je, akú pomoc vieme poskytnúť. A na základe aj toho dobrovoľní hasiči,
išli do mesta Hodonín, kde následne boli prevelení na pomoc do obce Moravská Nová Ves,
kde pomáhali s upratovaním v rodinných domoch, na uliciach a dávali základné veci do
poriadku. Tak ako tam boli v sobotu, v nedeľu, včera i dnes. Pripojila sa k nim i civilná
obrana, takže rád by som všetkým poďakoval, že takto pomohli. Včera už bolo na večer
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zasadnutie starostov postihnutých obcí a dali informáciu, čo všetko potrebujú a akým
spôsobom. Bola dohodnutá spolupráca, pretože mnohí tam išli pomáhať na svojej, by som
povedal, voľnej nohe a následne to komplikovalo situáciu. Takže už dnes sa to lepšie
organizuje a taktiež na našom webe a sociálnych sieťach bude zverejnená pomoc. A kto má
záujem pomôcť, akou formou, čo je momentálne najviac potrebné, s tým, že na sociálnych
sieťach sme zverejnili aj overené účty, kde ľudia mohli pomáhať, aby sa nestalo to, že niekto
zneužije danú situáciu. Takže mesto Senica, ale aj celé Záhorie sa spojilo, podáva pomocnú
ruku samosprávam na južnej Morave. A samozrejme, teraz je len začiatok a je to beh na dlhú
trať, kedy obce od 2 – 3-tisíc obyvateľov musia zbúrať cez 300 domov. Každá jedna, tzn. je to
polovica obce alebo niekde aj viac než polovica obce. Takže tragédia je tam veľká. A my sme
pripravení pomôcť tým, že pomalinky sa bude formovať, čo všetko je treba a teda túto
pomocnú ruku aj mesto Senica, ale aj okres Senica, resp. celé Záhorie, podáva okamžite
a postupne teda aj keď ten ošiaľ drobný asi opadne, tak vtedy asi bude ešte viac potreba
pomoc samosprávy. Takže to je len, aby sme na úvod mali základnú informáciu. Kto má
záujem pomôcť, tak ho povzbudzujem k tomu, aby tak urobil a deklarujem, že aj mesto
Senica bude ešte aktívne pomáhať.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní. Otváram 17. zasadnutie MsZ v Senici,
na ktorom vás všetkých vítam. Zastupiteľstvo prebehne za dodržania protiepidemiologických
opatrení ÚVZSR vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej
samosprávy. Na dnešnom zasadnutí zvlášť vítam primátorov mesta v rokoch 1990 – 2018,
tzn. pána primátora Pavla Grimma, Ľubomíra Parízka a Branislava Grimma. A taktiež
riaditeľov organizácií, ktoré predkladajú výročné správy.
Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 19 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina. MsZ je uznášaniaschopné preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnení sú pán
poslanec Štvrtecký, pán poslanec Tehlár, pán poslanec Moravčík a pán poslanec Paveska.
Pani poslankyňa Vyletelová sa ospravedlnila, že príde neskôr. Zápisnica z predchádzajúceho
MsZ je overená a je k nahliadnutiu poslancom.
Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňa Krištofovú a pani poslankyňu
Madunickú.
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú.
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Katarína Vrlová, Filip
Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Teraz by som vás všetkých ešte raz
oboznámil o tom, že prebehne zápis do pamätnej knihy a poďakovanie pani prednostke,
doktorke Kataríne Vrlovej, pri príležitosti jej odchodu do dôchodku.
Môžeme prejsť do ďalšie bodu, a to je schváliť program dnešného zastupiteľstva. Kým
pôjdeme odsúhlasiť dnešný program zasadnutia, upozorňujem, že v bode 13. – Dispozície
s majetkom, sa doplnil materiál 13/10 – Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu
spoločnosti D Developement Senica, a. s., ktorý vám bol zaslaný emailom 28.06.2021 a máte
ho aj na stole. Ideme schváliť program, ktorý bol navrhnutý a zverejnený. Odporúčam, aby
dnešné zasadnutie 17. MsZ rokovalo podľa predloženého programu, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Predkladám návrh
na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje program 17. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29.06.2021.
Prosím vás o hlasovanie.
Hlasovanie: Program sme schválili.
Uznesenie č. 512:
MsZ v Senici
schvaľuje
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Program 17. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. júna 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o ďalšiu zmenu
programu? Neevidujem takýto záujem. Nasleduje hlasovanie o zmene programu, doplnenie
materiálu v bode 13 – Dispozície s majetkom o bod 13/10 – Návrh na odpredaj
spoluvlastníckeho podielu spoločnosti D Developement Senica, a.s. Takže prosím
o hlasovanie k tomuto bodu.
Hlasovanie: Zmena programu bola schválená.
Uznesenie č. 513:
MsZ v Senici
schvaľuje
Doplnenie programu 17. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. júna 2021 v bode 13 Dispozície s majetkom o materiál 13/10 Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu
spoločnosti
D Developement Senica, a. s.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

1.
2.
3.1
3.2

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 29.06.2021
Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia
č. 23/2018/703
4.1 Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ dňa 04.05.2021
4.2 Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsR dňa 17.06.2021
5. Výročná správa Technických služieb Senica a. s. za rok 2020
6. Výročná správa Mestského podniku služieb Senica, spol. s r. o. za rok 2020
7. Výročná správa Stoma Senica, a. s. za rok 2020
8. Výročná správa Polikliniky Senica n. o. za rok 2020
9. Návrh sobášnych dní na rok 2022
10. Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám medzi mestom Senica a obcami za účelom
vykonávania sociálnej posudkovej činnosti
11. Návrh dodatku č. 2/2021 VZN č.63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
12. Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 2/1991 o zriadení mestskej polície - zmena prílohy č. 1
– Organizačný poriadok Mestskej polície v Senici
13. Dispozície s majetkom
14.1 Zabezpečenie spolufinancovania projektu - Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského,
Senica
14.2 Zabezpečenie spolufinancovania projektu - Kooperácie v oblasti vzdelávania
SK - AT_bilingválne
15. Územný plán mesta - návrh zmien a doplnkov
16.1 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21
16.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/21
16.3 Žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky
17.1 Informácia o organizačnej zmene na MsÚ
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17.2 Zmeny v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ
17.3 Zmena v Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu
17.4 Zmena v Mestskom výbore č. 8
17.5 Zmena v Redakčnej rade Naša Senica
17.6 Zmena v Správnej rade Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o.
18.1 Správa HK o výsledku kontroly evidencie, prevádzky a údržby a spotreby pohonných
hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta Senica
18.2 Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta pri
zabezpečovaní tovarov, prác a služieb formou objednávok
18.3 Správa HK o výsledku kontroly opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
pri registrácii a poskytovaní sociálnej služby jedáleň mestom Senica
18.4 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
19. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Diskusia
23. Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsZ
24. Záver

Bod č. 2. - Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie návrhovej
komisie, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Mičová, pán poslanec Planka a pán
poslanec Čonka. Má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh? Neevidujem takýto záujem.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: MsZ schválilo návrhovú komisiu.
Uznesenie č. 514:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Filip Planka, Ing. arch. Martin Čonka
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Predkladám návrh na zloženie mandátovej komisie, aby pracovala v zložení pán poslanec
Hutta, pani poslankyňa Wagnerová a pán poslanec Pastucha, ktorý príde o chvíľu. Má niekto
iný návrh, pozmeňujúci návrh? Neevidujem. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Mandátovú komisiu sme schválili.
Uznesenie č. 515:
MsZ v Senici
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.1. – Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do
29.06.2021 a riešení pripomienok
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali písomne. Má niekto
pripomienky alebo záujem o diskusiu? Takýto záujem neevidujem. Preto predkladám návrh
na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia
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do 29.06.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu sme schválili.
Uznesenie č. 516:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.2. – 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: Správu ste obdržali písomne. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ 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: Uznesenie sme zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 517:
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:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4.1. – Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ dňa 04.05.2021
Bod č. 4.2. – Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsR dňa 17.06.2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto pripomienky? Neevidujem
takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ dňa 04.05.2021,
uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsR dňa 17.06.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenia sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 518:
MsZ v Senici
berie na vedomie
1. Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ dňa 04.05.2021
2. Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsR dňa 17.06.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 5. – Výročná správa TS Senica, a.s. za rok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb bez pripomienok odporúča zobrať predloženú správu na vedomie dňa
16.06.2021. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia bez pripomienok
odporúča zobrať predloženú správu na vedomie. A finančná komisia taktiež odporúča vziať
na vedomie. Taktiež odporučila aj MsR. Má niekto záujem o diskusiu?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa chcem opýtať. V časti
ostatných záväzkov sa objavila úverová zmluva s TEGRA INVEST, s. r. o. tzn. s prepojenou
osobou akcionárom vo výške 300-tisíc eur. Rovnaký záväzok tam bol aj v predchádzajúcom
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roku. Chcem sa opýtať, na čo poskytol akcionár takúto veľkú pôžičku, aké sú tam podmienky,
aká je splatnosť a teda plus samozrejme tie úverové podmienky, aké sú tam. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu riaditeľ TS Senica, takže poprosím
mikrofón preňho.
Ing. Peter Turza, riaditeľ TS Senica: Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci.
Takže pokúsim sa odpovedať v rámci diskusie na otázku pána Kalmana. Tento úver
v minulosti bol poskytnutý na zabezpečenie finančného chodu spoločnosti, nakoľko mesto
Senica dlžilo v pohľadávkach, v záväzkoch, myslím si, bola to čiastka okolo 700-tisíc euro,
ktoré sa postupne samozrejme počas každého roka znižovalo. Ale tak isto ten záväzok
pohľadávok po splatnosti je naďalej pretrvávajúci a tento úver bol poskytnutý na prevádzkovú
činnosť spoločnosti, aby sme dokázali vykrývať finančné požiadavky, či už pri nákupe PHM,
výplaty miezd pracovníkov, nákupy náhradných dielov a opráv realizovaných.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Môžeme túto informáciu doplniť, poprípade
všetkým vám poslancom pošleme, lebo priznám sa, ja tú splatnosť za tieto veci tak úplne
z hlavy neviem. Ale samozrejme, je to informácia, ktorú vieme dodať. Ešte má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie výročnú správu TS Senica, a. s. za rok 2020. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 519:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu - Technické služby Senica a. s. za rok 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 6. – Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku
služieb Senica v roku 2020 a zámery spoločnosti na rok 2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Hlavne ide o výročnú správu Mestského
podniku služieb. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb bez pripomienok
odporúča zobrať predloženú správu na vedomie. Finančná komisia taktiež odporúča zobrať
výročnú správu na vedomie. MsR taktiež odporučila. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje berie správu o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb
Senica v roku 2020 a zámery spoločnosti na rok 2021 na vedomie. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správa bola vzatá na vedomie.
Uznesenie č. 520:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r. o. Senica v roku
2020 a zámery spoločnosti na rok 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:18

za:18

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 7. – Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2020
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb na svojom zasadnutí dňa 16.06.2021 zobrala na vedomie výročnú správu
spoločnosti Stoma Senica, a. s. bez pripomienok a taktiež MsR zobrala na vedomie bez
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pripomienok. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie výročnú správu Stoma Senica, a. s. za rok 2020.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 521:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu Stoma Senica a. s. za rok 2020
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8. – Výročná správa Polikliniky Senica, n. o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre sociálnu, zdravotnú, bytovú
oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zobrala bez pripomienok
a odporúča výročnú správu vziať na vedomie. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb taktiež bez pripomienok odporúča zobrať predloženú výročnú správu na
vedomie. Finančná komisia taktiež odporúča vziať na vedomie. Má niekto záujem o diskusiu?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ja sa predovšetkým chcem poďakovať pánovi riaditeľovi, ale
aj teda všetkým zamestnancom Polikliniky za minulý rok, ktorý bol mimoriadne ťažký pre
všetkých ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve. Tento rok začal úplne rovnako alebo možno tá
hrôza pokračovala ďalej, bez konca zatiaľ. A to, ako zabezpečuje všetky úlohy a ako pomáha
obyvateľstvu v Senici je naozaj vynikajúce. Teraz nemám na mysli konkrétne jedného
človeka, ale všetci zamestnanci, ktorí tam sú a samozrejme aj všetci, ktorí mali akýkoľvek
podiel na tom, že pandémiu zvláda toto mesto veľmi dobre. Zároveň by som sa chcel pána
riaditeľa, ak je tu, opýtať, v minulom roku dostal dotáciu od mesta Senica vo výške 80-tisíc
eur. Predpokladáte v ďalších obdobiach, že vzhľadom na dosiahnutý zisk, ktorý je nižší ako
táto dotácia, predpokladáte aj v ďalších obdobiach, že mesto Senica bude musieť dávať
dotáciu do tejto našej neziskovky? A ak teda áno, v akých objemoch? Alebo a samozrejme na
čo bude využitá? Len veľmi rámcovo, ďakujem veľmi pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Než pánovi riaditeľovi dám slovo, tak teraz
áno, tá dotácia a zisk, v podstate bez tej dotácie by bola Poliklinika v strate, avšak
predchádzajúce roky boli veľmi negatívne, čo sa týka hospodárskych výsledkov pre
Polikliniku Senica a možno aj vďaka tým krokom, ktoré sa urobili, tak momentálne ku koncu
piateho mesiaca je Poliklinika Senica, ak by sme odrátali dotáciu od mesta, v plusových
číslach, veľmi pekných plusových číslach. Samozrejme je veľmi veľa práce ešte na tom, aby
to bol dlhodobý trend a uvidím, pán riaditeľ. Očakávate, že dlhodobo bude treba poskytovať
dotáciu? Tak znela otázka.
Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ Poliklinika Senica: Vážený pán primátor, vážené predsedníctvo
MsZ, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem veľmi pekne, čo sa týka pána poslanca
Kalmana za poďakovanie všetkým zamestnancom. V tom minulom roku tá doba pandémie,
keď začala, aj teda celý ten rok, bolo to veľmi ťažké. Bola to situácia, ktorú, nikto, nikdy
nezažil, nikto s ňou nepočítal. Takže určite tie finančné prostriedky, ktoré teda mesto
schválilo úplne prozreteľne v roku 2019 a ani teda netušilo, že v roku 2020 príde taká doba.
Určite sa hodili, tak ako spomínal pán primátor, svojím spôsobom, áno, ten kladný
hospodársky výsledok bol niekde pod tou dotáciou. Zase na druhej strane my sme sa snažili,
alebo ja som sa teda snažil s mojimi kolegami za tých 9 mesiacov toho minulého roku, tam
nastaviť určité procesy v inštitúcii, ktoré boli potrebné nejakým spôsobom meniť. Taktiež sme
museli stabilizovať tú finančnú situáciu, pretože tá, keď som tam nastúpil 01.04. nebola teda
na tej úrovni, na akej by mala byť. Takže vďaka aj vám, pani poslankyniam, pánom
poslancom, vďaka za schválenie tej dotácie, pretože v čase pandémie, myslím si, že asi skoro
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každá firma by potrebovala pomoc. My sme sa s touto situáciou snažili vysporiadať čo
najlepšie. Dúfam, že sa to v rámci našich možností aj podarilo. S tým, že v tom minulom roku
sme už rozbehli určité činnosti, ktoré nadväzujú potom na tento rok 2021 a v ktorom, ako
spomínal pán primátor, čo sa týka nových činností, tak tam sme mali asi dva mesiace momku,
než prišli tie horšie podmienky zo strany štátu čo sa týka financovania. Tak isto máme od
01.03. novú ambulanciu rehabilitácie so spoločnými vyšetrovacími liečebnými zložkami.
Taktiež od marca sme začali očkovať obyvateľov Senice a teda širokého okolia. Takže týmto
spôsobom sa snažíme zlepšiť hospodárenie Polikliniky, že teda nejakým spôsobom nečakáme,
že vyťažíme len z toho, čo bolo aj v minulosti, ale snažíme sa hľadať príležitosti na to, aby
sme zvyšovali tržby, aby sme zvyšovali zisk, aby sme zlepšovali hospodárenie Polikliniky.
Myslím si, že určite sa nám to darí, len hovorím, ako spomínal pán primátor zatiaľ, máme
teda výsledky tých prvých 5 mesiacov, uvidíme, aká bude situácia potom do budúcnosti, čo sa
týka dotácií ďalších, resp. v ďalších rokoch. Dotácie boli použité aj v tom minulom roku a tak
isto to pokračuje aj v tomto roku, na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tzn.
neboli poskytované na nejakú prevádzkovú činnosť, ale bolo to vyslovene na zúčtovanie čo sa
týka ambulantnej zdravotnej starostlivosti. To tak isto splníme samozrejme tieto podmienky.
A hovorím, že našou činnosťou sa snažíme potom nejakým spôsobom zlepšovať ten
hospodársky výsledok tak, aby sme videli snáď aj teda v tých budúcich rokoch, že čo sme
svojou činnosťou alebo čo môžeme dokázať aj teda svojou činnosťou, nielen s pomocou tej
dotácie. Teraz je mi ťažko nejako odhadovať, že aká dotácia alebo čo by bolo možno vhodné
v tých ďalších rokoch. Uvidíme to v priebehu tohto roka, akým spôsobom sa vysporiadame
s týmito úlohami, ktoré sú na nás kladené v čase pandémie. Uvidíme, čo bude zase v auguste,
v septembri, akým spôsobom sa to pohne. Tak isto ešte, pardon, aby som nezabudol, že sme
sa podieľali aj nejakým spôsobom na zabezpečovaní činností aj toho testovania, potom
v meste, aj keď teda viac-menej to bolo organizačne zabezpečované zo strany mesta Senica,
vedenia mesta Senica. A tak isto, my sme zastrešovali túto činnosť a taktiež sme
spolupracovali aj s obcou Smrdáky, čo sa týka toho celoplošného testovania, takže toto boli
také hlavné činnosti. A hovorím, že možno ešte čas, resp. tento rok ukáže, akým spôsobom
sme si nastavili naše vnútorné nejaké procesy, akým spôsobom bude prebiehať toto
hospodárenie a to možno nám dá potom na jeseň tú odpoveď, že do akej miery je potrebné
nejakým spôsobom dofinancovať alebo dať dotáciu Poliklinike.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja by som to len veľmi ľahko
zhrnul. A to jest, že v prípade, že by tie dotácie do Polikliniky Senica nešli, tak dnes už asi tá
Poliklinika nefunguje tak, ako sme roky zvyknutí. Preto som aj žiadal zastupiteľstvo
a ďakujem vám opätovne za to, že bola táto dotácia schválená. Pretože by sme mohli
dopadnúť, ako boli iné mestá, že daná budova by bola prázdna a doktori by boli po celom
meste a ľudia by museli chodiť od jedného všeobecného lekára k odborníkovi cez celé mesto.
Takže toto je určite pre nás základný cieľ, aby zdravotná služba ostala maximálne pohromade.
Teda máme tu aj súkromnú budovu, kde tá Poliklinika je našťastie, blízko našej Polikliniky,
takže tí ľudia nemajú taký diskomfort a snažíme sa robiť aj s pánom riaditeľom všetko pre to,
aby nám tieto služby ostali pohromade a tomu sa budeme musieť prispôsobiť. Samozrejme, je
dlhodobý cieľ, aby Poliklinika nepotrebovala tú dotáciu, avšak tie záväzky, ktoré tam mala
z predchádzajúcich rokov, boli obrovské až horibilné a mám pocit, že začali sme to ťahať 5
minút po 12 a bez tej dotácie by to naozaj asi Poliklinika dnes už neprežila. Takže uvidíme. Ja
verím tomu, že Poliklinika bude dokázať tvoriť svoje čísla tak, že nebude potrebovať tú
dotáciu, poprípade len na to, aby sme zvýšili výrazný komfort pre našich občanov, resp. pre
návštevníkov Polikliniky. Má ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie výročnú správu Polikliniky Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie správu Polikliniky.
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Uznesenie č. 522:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. k 31.12.2020
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 9. – Návrh sobášnych dní na rok 2022
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Máme tu už sobášne dni aj v Múzeu Senica.
Samozrejme podľa záujmu vieme ich ešte upravovať. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje návrh na určenie sobášnych dní na rok 2022. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Schválili sme sobášne dni na rok 2022.
Uznesenie č. 523:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2022
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10. – Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám medzi
mestom Senica a obcami za účelom vykonávania sociálnej
posudkovej činnosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o to, že momentálne sa prepočítavajú
všetky náklady, čo trošku dlhšie nám trvá a je to náročnejšie. Preto z predchádzajúcich rokov
sa urobil priemer a predložil sa obciam, aby to bolo jednoduchšie vyúčtované, rýchlejšie
vyúčtované, budú vedieť taktiež, že aké presné náklady tam budú, nebudú čakať, ako to bolo,
takže zjednoduší to prácu na oboch stranách. Preto takýto návrh predkladáme. Má niekto
záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám medzi mestom Senica
a obcami za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh sme schválili.
Uznesenie č. 524:
MsZ v Senici
schvaľuje
Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám medzi mestom Senica a obcami za účelom
vykonávania sociálnej posudkovej činnosti
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11. – Návrh dodatku č. 2/2021 VZN č. 63 o určení výšky
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, zákonného zástupcu
dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
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jedálni
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 2/2021 VZN č. 63 bol
zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli
v zákonom stanovenej lehote. K návrhu dodatku č. 2/2021 VZN č. 63 neboli vznesené žiadne
pripomienky. Členovia komisie po preštudovaní návrhu č. 2/2021 k VZN č. 63 odporúčajú
dodatok č. 2/2021 VZN č. 63 schváliť. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre
občianske záležitosti. A finančná komisia taktiež odporúča schváliť toto VZN. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 2/2021 k VZN č. 63. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: VZN sme schválili.
Uznesenie č. 525:
MsZ v Senici
schvaľuje
Dodatok č.2/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63 o určení výšky mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej
osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12. – Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 2/1990 o zriadení MsP,
zmena prílohy č. 1 – Organizačný poriadok MsP v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 2/1990
o zriadení MsP, zmena prílohy č. 1 – Organizačný poriadok MsP v Senici bol zverejnený na
úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom
stanovenej lehote. K návrhu dodatku č. 4/2021 VZN č. 2 neboli vznesené žiadne pripomienky.
Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Ešte len poviem, že MsR odporučila schváliť
Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh.
MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 4/2021 VZN č. 2/1990 o zriadení MsP, zmena prílohy č. 1
– Organizačný poriadok MsP v Senici. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zmenu VZN sme schválili.
Uznesenie č. 526:
MsZ v Senici
schvaľuje
Dodatok č. 4/2021 VZN č. 2/1991 o zriadení mestskej polície – zmena prílohy č. 1 –
Organizačný poriadok Mestskej polície v Senici
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13. – Dispozície s majetkom
Bod č. 13.1 – Žiadosť o odpredaj pozemku v mestskej časti Kunov
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako ho máte, ako sa nazýva, IBV
Kunov vzadu, je to tá posledná časť, ktorá ešte nie je dokúpená. Ostatní, pokiaľ mám správnu
informáciu, tak majú už odkúpené. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
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na svojom zasadnutí odporučila odpredať pozemok žiadateľom. Komisia pre výstavbu,
územné plánovanie a dopravu taktiež schválila odpredaj pozemku. A MsR odporučila
schváliť odpredaj pozemku. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto
záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje odpredaj pozemku podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod
nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 527:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku CKN parc.č.224/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
95 m2, evidovaného na LV č.731 v kat. území Kunov žiadateľom: MUDr. Martin Čulen
a manželka Alena Čulenová, miesto trvalého pobytu oboch: Kunov 187, 905 01 Senica
za cenu 20 € / m2
b) s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Pozemok sa nachádza v línii pozemkov, ktoré boli v roku 2010 určené na predaj vlastníkom
priľahlých rodinných domov v časti IBV Kunov a týmto vlastníkom boli aj v predošlých rokoch
odpredané s výnimkou tohto pozemku. Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve
žiadateľov a vzhľadom na jeho umiestnenie a nemožnosť prístupu z pozemkov vo vlastníctve
mesta je pre mesto v súčasnosti nevyužiteľný.
Pozemok je prebytočný majetok.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:18

proti:0 zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 13.2. – Návrh na odpredaj pozemku reg. C, parcela č. 1661/35
v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nachádzame sa v areáli Kasární, kde
vlastník vedľajšieho pozemku požiadal o odkúpenie tohto pozemku, keďže mu to tvorí
prístup. A komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí
odporučila schváliť odpredaj pozemku žiadateľovi. Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb na svojom zasadnutí taktiež odporučila odpredaj pozemku. A MsR taktiež
odporučila schváliť odpredaj pozemku. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Neevidujem takýto záujem. Návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje odpredaj pozemku reg. C, parcela 1661/35 podľa predloženého
návrhu a schvaľuje prevod v zmysle z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 528:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku CKN parc. č. 1661/35, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 16 m2, evidovaného na LV č. 3353 v kat. území Senica žiadateľovi: Mgr. Marián
Jankovič, miesto trvalého pobytu S. Jurkoviča 1205/34, 905 01 Senica za cenu 30 € / m2
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b) s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Pozemok CKN parc.č. 1661/35 má zanedbateľnú výmeru a mesto neplánuje jeho využitie na
rozširovanie komunikácie v danej lokalite. Jeho odpredajom dôjde k vyrovnaniu hraníc
pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a mesta a žiadateľovi zároveň vznikne možnosť lepšieho
napojenia svojho areálu na jestvujúcu komunikáciu. Vzhľadom na svoje umiestnenie je
pozemok pre iného záujemcu nevyužiteľný.
Pozemok je prebytočný majetok.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.3 – Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na
pozemku reg. C, parcela 2674 v k. ú. Predmier
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Mesto ho získalo v minulosti a je tam
spoločnosť, ktorá má záujem tieto pozemky nadobudnúť. Komisia pre správu mestského
majetku, obchodu a služieb na svojom zasadnutí odporučila odpredať spoluvlastnícky podiel.
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu taktiež odporučila schváliť odpredaj
spoluvlastníckeho podielu a MsR taktiež odporučila schváliť odpredaj spoluvlastníckeho
podielu. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu podľa predloženého návrhu
a schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľnosti ako prevod podielu majetku obce, ktorým sa
realizuje zákonné predkupné právo podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 529:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/5 na pozemku CKN parc. č. 2674, druh
pozemku orná pôda vo výmere 665 m2, evidovaného na LV č. 1947 v kat. území Predmier
spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51
Predmier 458, IČO: 36 389 196 za cenu 20 € / m2
b) s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod podielu majetku obce, ktorým sa
realizuje zákonné predkupné právo.
Pozemok je prebytočný majetok.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.4. – Návrh na nájom pozemku reg. C, parcela 3093/3 v k.
ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Toto sme v roku 2017 schvaľovali, avšak
prichádza k zmene vlastníka stavby, preto by mala nastať aj zmena nájomnej zmluvy. Tu sme
v parku podľa obrázku, predajňa pečiva. Takže má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
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Ja len prečítam stav. Komisia pre správu majetku, obchodu a služieb odporučila prenajať
pozemok. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie taktiež odporučila schváliť prenájom.
A MsR taktiež odporučila schváliť prenájom pozemku. Má niekto záujem ešte o diskusiu?
Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje dohodu o ukončení nájmu na danom pozemku a taktiež po a) b)
nájom pozemku pre žiadateľa a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Nájom bol schválený.
Uznesenie č. 530:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
aa) dohodu o ukončení zmluvy o nájme pozemku CKN parc.č. 3093/3, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 49 m2 v kat. území Senica s nájomcom DISKONT – SERVIS s.
r. o.,
S. Jurkoviča 1202/10, Senica, IČO 34 140 450, schválenej uznesením Mestského
zastupiteľstva v Senici č. 15/2017/428 zo dňa 28.02.2017
ab) nájom pozemku CKN parc. č. 3093/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere
49 m2 v kat. území Senica spoločnosti FAUN spol. s r.o., Štefánikova č.710/67, Senica,
IČO 31 409 385 za účelom užívania stavby so súp. číslom 1584 – predajňa pekárenských
výrobkov, postavenej na parcele č. 3093/3 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou za cenu
735 € / rok
Špecifické podmienky:
1. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom a nájomná zmluva na
pozemok s novým vlastníkom stavby bude uzatvorená až po nadobudnutí vlastníckeho
práva k stavbe so súpisným číslom 1584 spoločnosťou FAUN spol. s r.o., ktoré je povinná
mestu Senica preukázať výpisom z príslušného listu vlastníctva.
2. V prípade, ak spoločnosť FAUN spol. s r.o. nepreukáže mestu Senica svoje vlastnícke právo
k stavbe so súp. číslom 1584 do jedného roka od schválenia tohto uznesenia, uznesenie
stratí platnosť.
b) s c h v a ľ u j e

nájom 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:
Pozemok CKN parc. č.3093/3 je zastavaný stavbou so súpisným číslom 1584 vo vlastníctve
nájomcu, postavenou so súhlasom mesta ako vlastníka pozemku. Podmienky užívania
pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné s novým vlastníkom stavby
upraviť novou nájomnou zmluvou.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.5 – Žiadosť o nájom pozemku reg. C, parcela 110/23
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia: Nachádzame sa v centre mesta pri
predajni kvetín, kde teda je žiadosť o prenájom pozemku v danej časti terasy. Má niekto
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záujem o diskusiu? Komisia pre správu majetku, obchodu a služieb odporučila prenajať
pozemok. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu taktiež odporučila schváliť
prenájom. A MsR taktiež odporučila schváliť prenájom pozemku. Má niekto záujem ešte
o diskusiu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje nájom pozemku reg. C, parcela 110/23 vo výmere 31 m2 podľa
predloženého návrhu a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Nájom bol schválený.
Uznesenie č. 531:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom pozemku CKN parc.č. 110/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31
m2 v kat. území Senica za účelom užívania prístrešku, tvoriaceho zádverie vstupu do
nebytového priestoru č.1 budove so súp. číslom 2564 na ul. Hurbanova žiadateľovi: Štefan
Gálik, Agátová 1324/23, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
za cenu 3 € /m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e

nájom 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:
Na pozemku CKN parc. č. 110/23 je postavený drevený prístrešok, tvoriaci zádverie vstupu do
nebytového priestoru č.1 vo vlastníctve žiadateľa v budove so súp. číslom 2564 na ul.
Hurbanova v Senici. Vlastník stavbu postavil so súhlasom mesta na základe nájomnej zmluvy,
ktorej platnosť skončila. Podmienky ďalšieho užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre
prenajímateľa je potrebné upraviť novou nájomnou zmluvou
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:18

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 13.6. – Návrh na nájom časti pozemku parcela reg. C 682/4
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako pred predchádzajúcim bodom,
v minulosti bol schválený nájom s tým, že stavba teraz v tomto prípade zase parkovacie
miesta menia vlastníka a tým pádom aj nájom. Je tu návrh na zmenu nájomnej zmluvy. Má
niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem. Komisia pre správu majetku, obchodu
a služieb odporučila prenajať časť pozemku žiadateľovi. Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie taktiež odporučila schváliť prenájom s podmienkou zachovania pôvodného režimu
využívania parkovacích miest. A MsR taktiež odporučila schváliť prenájom pozemku novému
vlastníkovi parkovacích miest. Má niekto záujem ešte o diskusiu? Neevidujem. Predkladám
návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje dohodu o ukončení časti nájmu pozemku vo výmere 100 m2, taktiež
a) b) nájom časti nového vlastníkovi podľa predloženého návrhu. A schvaľuje nájom
nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 532:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
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aa) dohodu o ukončení zmluvy o nájme časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN parc.č. 682/4,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2 v kat. území Senica
s nájomcom MG 88 Holding s.r.o., Hviezdoslavova ulica 1562/61A, Senica, IČO: 44 128 801,
schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 5MsZ/2015/147 zo dňa 29.09.2015
ab) nájom časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN parc.č. 682/4, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 226 m2 v kat. území Senica spoločnosti NORTH REALITY,
s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica, IČO: 36 245 828 za účelom užívania 8 parkovacích
miest vo vlastníctve nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu
5 € /m2/rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom 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:
Časť pozemku parc. č. 682/4 je zastavaná stavbou- parkovacími miestami vo vlastníctve
nájomcu, ktorá bola postavená so súhlasom mesta Senica ako vlastníka pozemku. Podmienky
užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné s novým vlastníkom
stavby upraviť novou nájomnou zmluvou
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:18

proti:0 zdržal sa:0; 1 nehlasoval počet poslancov:25

Bod č. 13.7. – Návrh na nájom pozemku reg. C, parcela 2774/28
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nachádzame sa na Železničnej ulici, zase
koncová časť pozemkov. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu odporučila
schváliť prenájom na dobu určitú s výpovednou dobou. Komisia pre správu majetku, obchodu
a služieb odporučila prenajať pozemok. A MsR taktiež odporučila schváliť prenájom
pozemku. Tým, že ten prenájom je vždy možnosť vypovedať, tak dávali sme to momentálne
na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ak by bol záujem mesta ho využiť inak.
Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje nájom pozemku reg. C, parcela 2774/28 podľa predloženého návrhu
a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého
návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 533:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom pozemku CKN parc.č. 2774/28, druh pozemku orná pôda vo výmere 64 m2 v kat. území
Senica žiadateľom: Rusňák Peter a manželka PaedDr. Jana Rusňáková, obaja trvale bydliskom
Železničná 440/26A, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom 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:
Využitie pozemku CKN parc.č. 2774/28 je sťažené obmedzeným prístupom k nemu
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z verejnej komunikácie, priamo prístupný je len z pozemku v bezpodielovom spoluvlastníctve
žiadateľov. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí
s dočasným užívaním pozemku žiadateľmi, z ktorého má finančný príjem
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.8. – Návrh na nájom pozemku reg. C, parcela 2755/2 v k.
ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ak má niekto záujem do diskusie, môže sa
prihlásiť. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu neodporučila prenájom ale
predaj pozemku. Žiadateľka následne požiadala o odkúpenie pozemku za cenu 20 €
s rozložením splátok na 10 rokov. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
odporučila prenajať pozemok. A MsR taktiež odporučila schváliť prenájom pozemku. Má
niekto záujem ešte o diskusiu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje nájom pozemku reg. C, parcela č. 2755/2 podľa predloženého návrhu
a schvaľuje nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého
návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 534:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom pozemku CKN parc.č. 2755/2, druh pozemku záhrada vo výmere 863 m2 v kat. území
Senica žiadateľke: Šimeková Jana, Tehelná 428/10, 905 01 Senica za účelom využívania ako
záhradu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom 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:
Využívanie pozemku CKN parc.č.2755/2 je sťažené obmedzeným prístupom k nemu
z verejnej komunikácie, priamo dostupný je len z pozemku žiadateľky. Mesto nemá
v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí s dočasným užívaním
pozemku žiadateľkou, prínosom pre mesto je finančný príjem z nájmu.
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:18

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 13.9. – Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. C, parcela 14105/69,
14105/71, 14105/73, 14105/111, 14105/112 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Sme v priemyselnom parku, kde bolo
v minulosti a je platné územné rozhodnutie na výstavbu novej haly, ktorá by tam mohla stáť.
Momentálny vlastník hľadá investora, komu by tento pozemok predal. Má tam viaceré svoje
pozemky, ale teda, aby mohol daný pozemok deklarovať a predať, tak má záujem
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremená. Aby vedel túto halu napojiť. Má
niekto záujem o diskusiu? Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
odporučila schváliť uzatvorenie takejto zmluvy. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
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a dopravu taktiež odporučila schváliť prenájom. A MsR taktiež odporučila schváliť zmluvu
o budúcej zmluve o zriadený vecného bremena. Má niekto záujem ešte o diskusiu?
Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in
rem na pozemkoch podľa predloženého návrhu a ďalšie podmienky zmluvy o budúcej zmluve
podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 535:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
1) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem na pozemkoch
CKN p.č.14105/69, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9962 m2,
CKN p.č.14105/71, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2325 m2,
CKN p..č.14105/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2585 m2,
CKN p.č.14105/111,druh pozemku orná pôda vo výmere 220 m2,
CKN p.č. 14105/112, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2
v kat. území Senica (v ďalšom texte aj ako „povinné pozemky“)
v prospech spoločnosti Tatra Residence, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 730 561 a každého ďalšieho vlastníka pozemkov
CKN p.č.595/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9069 m2,
CKN p.č.595/50, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 195 m2,
CKN p..č.1405/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2778 m2,
CKN p.č.14011/14, druh pozemku orná pôda vo výmere 161 m2,
CKN p.č.14011/15, druh pozemku orná pôda vo výmere 37 m2,
CKN p.č.14047/29, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 378 m2,
CKN p.č.14105/75, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5145 m2,
CKN p.č.14105/172, druh pozemku orná pôda vo výmere 40 791 m2,
CKN p.č.14105/173, druh pozemku orná pôda vo výmere 5960 m2,
CKN p.č.14105/62, druh pozemku orná pôda vo výmere 11872 m2
v kat. území Senica ( v ďalšom texte aj ako „oprávnené pozemky“), ktoré spočíva v povinnosti
vlastníka povinných pozemkov strpieť:
a/ umiestnenie, užívanie, prevádzku, údržbu, opravu, prehliadky, rekonštrukciu, modernizáciu,
stavebné úpravy a akékoľvek iné úpravy vrátane prípadného odstránenia inžinierskych sietí splaškovej kanalizácie a plynovodného potrubia na časti povinných pozemkov podľa
grafického náčrtu z projektovej dokumentácie stavby“ Priemyselný a logistický areál Senica –
výrobno – skladová hala A+B“,
b/ vstup a vjazd na povinné pozemky a prechod peši a prejazd akýmikoľvek dopravnými
prostriedkami cez povinné pozemky za účelom výkonu práv uvedených v písm. a/
Ďalšie podmienky zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:
1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bude geometrický plán na
zameranie vecného bremena.
2. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za
každý aj začatý bežný meter, prípadne meter štvorcový vecného bremena.
3. Dĺžka splaškovej kanalizácie na povinných pozemkoch je cca 580 m a dĺžka plynového
potrubia na povinných pozemkoch je cca 68 m v zmysle projektovej dokumentácie.
4.Geometrickým plánom č.32/2021 na zlúčenie parciel 14105/73, 14105/112, 14105/171
a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovaným vyhotoviteľom GB&G s.r.o.,
Kolónia 1484/78, Senica dôjde po jeho zápise do katastra nehnuteľností k zlúčeniu parciel
CKN p.č.14105/112 a p. č. 14105/171 (časť pozemku EKN p.č. 1592/4, ktorú mesto
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nadobudne zámenou, schválenou uznesením MsZ č.16/2021/497 dňa 04.05.2021) s parcelou
č. 14105/73, ktorá nadobudne novú výmeru 2740 m2 a parcely p.č. 14105/112 a 14105/171
zaniknú.
5. V prípade, ak mestu Senica ako budúcemu povinnému nebude doručená výzva budúceho
oprávneného na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena do 4 rokov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy o budúcej zmluve, zmluva o budúcej zmluve zanikne
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13.10. – Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na
pozemkoch reg. C, parcela 2766/38, 2774/18, 2774/29 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú medzi
bývalou vlečkou a fabrikou MAHLE Behr Senica s. r. o., kde teda v minulosti ešte 30.10.
odporučila schváliť komisia pre výstavbu s tým, že treba riešiť aj cyklotrasy v danej lokalite.
Ide o žiadosť spoločnosti D Developement, ktorá je vlastníkom aj samotnej haly
a prenajímajú tejto spoločnosti MAHLE Behr Senica s. r. o. a taktiež spoločnosť
D Developement je spoločnosť, ktorá buduje oproti spoločnosti MAHLE Behr Senica s. r. o.
aj vývojové a výskumné centrum a práve na základe toho, že to bude vývojové a výskumné
centrum, tak je tu vysoká pravdepodobnosť, že budú mať záujem aj o tento priestor, aby tu
mohla vzniknúť hala o rozmere zhruba 12 500 m2 a ďalšie pracovné príležitosti v meste
Senica. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám
návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na pozemkoch reg.
C podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod vlastníctva ako prevod podielu majetku
obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa predloženého návrhu. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 536:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 na pozemkoch CKN:
parc. č. 2766/38, druh pozemku orná pôda vo výmere 525 m2,
parc. č. 2774/18, druh pozemku orná pôda vo výmere 1456 m2,
parc. č. 2774/29, druh pozemku orná pôda vo výmere 444 m2, evidovaných na LV č. 8090
v kat. území Senica spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: D Developement Senica, a.s.,
Diaľničná cesta 4768/10B, 903 01 Senec, IČO: 35 808 071 za cenu 40 € / m2
b) s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod podielu majetku obce, ktorým sa
realizuje zákonné predkupné právo.
Pozemok je prebytočný majetok.
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:18

proti:0

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Bod č. 14 – Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia
vnútrobloku L. Novomeského, Senica“
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: V tomto prípade opäť boli vyhlásené výzvy
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na obnovu vnútroblokov v meste Senica. S tým máme skúsenosti na ulici S. Jurkoviča, kde
tieto dva vnútrobloky boli revitalizované. Pôvodne sme mali záujem, aby sme revitalizovali
vnútrobloky, ktoré sa nachádzajú na starom sídlisku, avšak vzhľadom k podmienkam
a možnosti úspechu tohto projektu bola vybraná práve lokalita L. Novomeského, pretože
v iných lokalitách by sme nezískali toľko bodov a podľa informácií, ktoré máme, či už
ohľadom IROPU, tak budú hodnotitelia riešiť jednotlivé projekty bez ohľadu na to, či mesto
už bolo úspešné vo vnútroblokoch alebo nie. A najlepšie projekty, ktoré získajú najviac
bodov, tak budú v podstate financované nenávratnými finančnými zdrojmi. S tým, že v tomto
prípade už sme sa posunuli v rámci vnútroblokov výrazne ďalej, kde už sa posúvame viac
k zeleni a zachytávame, urobili sme dohodu so súkromnou spoločnosťou, ktorá tam má
kotolňu. A vodu z jej strechy budeme zachytávať, bude ostávať v priestore. Taktiež budeme
zachytávať zo športového ihriska vodu, ktorá tam bude ostávať v priestore, čím by sa mala
zlepšovať aj klíma. Tzn. realizujú sa v tomto priestore už aj vodozádržné opatrenia a taktiež je
tam revitalizácia a zhodnotenie celkového priestoru, kedy tam budú napr. aj polozapustené
kontajnery a celkovo tento priestor bude vynovený. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu?
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ten projekt je jasný. Treba pokračovať v tej tendencii, vytvárať
pre tie decká tam nejaké podmienky, ktoré majú aj blízko svojho bydliska. Len aby sme
vedeli, tam tie biele plochy, to sú paneláky a jedná sa hlavne mne teda o to, že ihrisko
basketbalové, ktoré je tam naznačené, to je bezprostredne v blízkosti toho 12-poschodiaka.
Potom poprosím, aby vzhľadom na blízkosť k obydliu, tam bol povrch nejaký, ktorý by dbal
na to, že sú tam nejaké spálne alebo aby tam nebol ten betón, asfalt, ktorý tam momentálne je.
Aby sa tam nejaký odhlučnený materiál, guma alebo niečo podobné. Určite bude na to ten
architekt mal dbať a si myslím.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To máme vyriešené. Len poviem, že už
v tomto čase, resp. dlhodobo je tam umiestnený kôš a je tam tá asfaltová plocha, kde už teda
je to tam. Toto ihrisko nie je, by som povedal, že v správnej veľkosti, aby tam mohli byť
nejaké turnaje. To naozaj je na takú drobnú hru pre deti, pretože nespĺňa to tie parametre,
ktoré by malo mať štandardné ihrisko, pokiaľ by tam niekto chcel robiť turnaj alebo čokoľvek
iné. Takže tam sa skôr uvažovalo, že by to zostalo na ten jeden kôš. Nakoniec projektanti sa
rozhodli to urobiť takouto formou s tým, že teda aj z tohto ihriska to bude odvodnené a budú
tam vodozádržné opatrenia.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Tak ako si povedal, pán primátor, možno aj ten jeden kurt, že
traja na troch sa skôr zídu. Zámer mesta kedysi dávno ešte bol, aby vznikali takéto plácky.
Samozrejme na vhodných miestach, ktoré by si tam mohli zahádzať tie decká. Málokedy sa
zídu 5 na 5, že to tam bude reálne využívané, ale keďže už je to tak navrhnuté, tak dobre.
V poriadku.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neevidujem ďalší záujem o diskusiu.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, Senica“ podľa predloženého návrhu so
spolufinancovaním 37 085,18 €. Zbytok zabezpečuje financovanie prípadných neoprávnených
finančných výdavkov z rozpočtu, zabezpečuje realizáciu projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 537:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, Senica“ realizovaného v rámci výzvy na
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predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 37 085,18 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 14.2. – Zabezpečenie spolufinancovania projektu kooperácie
v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovensko - Rakúsko
bilingválne
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tzn. projekt BIG ako ho dlhodobo v meste
poznáme a máme záujem, aby sa v tomto projekte pokračovalo a bolo ďalej
spolufinancované. Takže preto predkladáme túto žiadosť. Ide o projekt, ktorý je relatívne
v našom prostredí na školách známy. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem. Predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizácie projektu kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom
regióne Slovensko-Rakúsko podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 538:
MsZ v Senici
schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu Kooperácie v
oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK- AT_bilingválne schváleného v rámci
programu INTERREG V-A SK-AT vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného
finančného príspevku v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci vo výške 16 470,12 €
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.1 – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadatelia Viliam Vrbovský a manželka Gabriela
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána Šteffeka s tým, že než
začne, tak poviem, že teraz ideme do procesu, kedy ideme schváliť návrh zmien. Následne sa
bude obstarávať. V podstate aj tieto časti budú ako návrh na zabezpečenie odbornej osoby,
ktorá vykoná, tieto zmeny zapracuje, urobí im kompletný popis, potom ide aj verejná
diskusia, následne vyjadrenie všetkých orgánov, ktoré sú k tomu príslušné. A keď všetky tieto
doklady budeme mať, tak opätovne zhruba po roku, naposledy to bolo presne, keby to bolo
o deň neskôr, tak by to bolo presne na deň rok, kedy sa opätovne bude schvaľovať na základe
aj vyjadrení jednotlivých dotknutých orgánov, že teda ako k týmto zmenám pristúpiť. Takže
potom po spracovaní bude MsZ hlasovať o dodatku k VZN ohľadom územného plánu.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Dobrý deň vážené poslankyne, poslanci. Ja vás
oboznámim so žiadosťami do návrhu zmien a doplnkov č. 01/21 pre územný plán mesta
Senica. Prvá žiadosť je pána Vrbovského s manželkou Gabrielou, Tehelná 1494/57, Senica,
žiadajú zaradenie pozemku, parc. č. 2609/45 reg. C, k. ú. Senica, na ktorom majú postavený
RD číslo popisné 1494/57 na Tehelnej ulici do lokality funkčného využitia bloku A1 ako
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plocha určená na bývanie. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia
regulačného bloku A7 – plochy výrobných podnikateľských aktivít, vkladov dopravného,
technického a občianskeho vybavenia. Jedná sa o potvrdenie súčasnej funkcie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem. O každom jednom bode budeme hlasovať separátne, zvlášť a rad za
radom aktuálne, keď bude na rade, aby neprišlo k nejakému nedorozumeniu. Takže keď nie je
záujem o diskusiu k tomuto bodu, predkladám návrh.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 1/2021 Územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Viliama Vrbovského a manželky Gabriely na
Tehelnej ulici, tak ako bolo popísané, a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce
osôb odborne spôsobilých na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie
súvisiace so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh sme schválili.
Uznesenie č. 539:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 1
Žiadatelia Viliam Vrbovský a manželka Gabriela, Tehelná 1494/57, 905 01
Senica žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 2609/45 reg. CKN k. ú Senica, na
ktorom majú postavený rodinný dom (č. popisné 1494/57, Tehelná ulica) do
lokality funkčného využitia bloku A1 ako plocha určená na bývanie. Plocha
pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a
občianskeho vybavenia.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.2. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadatelia František Pastucha a manželka Júlia Pastuchová
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to obdobný prípad z tej istej ulice, pána Františka
Pastuchu a manželky Júlie, Tehelná 1434/55, Senica. Žiadajú o zaradenie pozemku parc. č.
2609/47 reg. C, k. ú. Senica, na ktorom majú postavený RD a priľahlý pozemok, parc. č.
2609/42 reg. C do lokality funkčného využitia bloku A1 ako plocha určená na bývanie.
Plocha pozemku je taktiež momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 –
plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného a technického a občianskeho
vybavenia. Taktiež sa jedná o potvrdenie súčasnej funkcie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu?
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja samozrejme nemám nič proti tomu, aby sa to dalo do
poriadku, ale nechápem kto týmto ľuďom dal voľakedy povolenie stavebné, teda skolaudoval,
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keď stavali na niečom, na čom vôbec nemali. Teraz dávame niečo do poriadku, čo tam vôbec
nemalo ani stáť. Ako v poriadku, nebudeme to samozrejme búrať, ale kto vôbec mohol dať
povolenie na to, aby sa tam tie domy stavali, tak to je velice otázne a čudesné.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Podedili sme, riešime. Nie je ďalší záujem
o diskusiu. Predkladám návrh.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Františka Pastuchu a manželky Júlie na Tehelnej
ulici, podľa predloženého návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb
odborne spôsobilých na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej
so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 540:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 2
Žiadatelia František Pastucha a manželka Júlia Pastuchová, Tehelná 1434/55,
905 01 Senica žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 2609/47 reg. CKN k. ú Senica,
na ktorom majú postavený rodinný dom (č. popisné 1434/55, Tehelná ulica) a
priľahlý pozemok 2609/42 reg. CKN do lokality funkčného využitia bloku A1
ako plocha určená na bývanie. Plocha pozemku je momentálne v lokalite
funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných podnikateľských
aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.3. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľka Anna Stránska
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to žiadosť pani Anny Stránskej, bytom Kozovazská
2048 obce Čelákovice z Českej republiky. Žiada zaradenie pozemkov parc. č. 281, 282 a 283
reg. E, v k. ú. Senica do lokality funkčného využitia ako plochy určené na bývanie
v rodinných domoch a športovo rekreačných služieb. Plochy pozemkov sú momentálne
v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1, plochy ornej pôdy.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu?
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja by som navrhoval, aby si prečítali stanoviská.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pardon. Stanoviská boli súčasťou a ideme
Anna Stránska. Teraz je tu komisia výstavby a pre územné plánovanie, výstavby životného
prostredia, dopravy, územného plánovania. Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča
zaradiť žiadosť do návrhov zmien a doplnkov. Ešte to bolo v komisii.
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Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Finančnej a životného prostredia, s tým istým
výsledkom. Neodporučili.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže takýto je stav. Ešte má niekto záujem
o diskusiu? A MsR tak isto neodporúča zaradiť. Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám
návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľky Anny Stránskej podľa predloženého návrhu
a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstaranie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním
zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie prijaté nebolo.
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 3
Žiadateľka Anna Stránska, Kozovazská 2048, 250 88 Čelákovice, Česká
republika, žiada zaradenie pozemkov parcelné čísla 281, 282 a 283 reg. EKN v
k. ú. Senica do lokality funkčného využitia ako plochy určené na bývanie v
rodinných domoch a športovo rekreačných služieb. Plochy pozemkov sú
momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej
pôdy.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:1

proti:17

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Bod č. 15.4. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ spoločnosť M 3 Development, s.r.o.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to firma M 3 Development, s.r.o., Továrenská
3110/20, Senica. Žiada zaradenie pozemkov, parc. č. 3110/225, 2992/1, 3110/58 reg. C, k. ú.
Senica do lokality funkčného využitia bloku A3 ako plocha určená na polyfunkčné plochy
centra mesta. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného
bloku A9 – Plochy pre intenzívnu priemyselnú výrobu.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Môže sa niekto prihlásiť do diskusiu. Zatiaľ
poviem, že komisia pre, všetky komisie prijali a odporučili zaradiť žiadosť do návrhov zmien
a doplnkov. Aj MsR.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa spoločnosti Em3 Development podľa
predloženého návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne
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spôsobilých na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so
spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 541:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 4
Žiadateľ spoločnosť M 3 Development, s.r.o., Továrenská 3110/20, 905 01
Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 3110/225, 2992/1 a 3110/58 reg. CKN
k. ú Senica, LV 9315 do lokality funkčného využitia bloku A3 ako plocha určená
na polyfunkčné plochy centra mesta. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite
funkčného využitia regulačného bloku A9 - plochy pre intenzívnu priemyselnú
výrobu.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.5. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ Mgr. Artúr Kubík
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to žiadosť pána Mgr. Artúra Kubíka, Okružná
1181/5, Senica. Žiada zaradenie pozemku parc. č. 922/25 reg. C k. ú. Kunov do lokality
funkčného využitia bloku A22 ako plocha poľnohospodárskej usadlosti. Plocha pozemku je
momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 – Plochy ornej pôdy,
poľnohospodárska pôda.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie všetky odporučili zaradiť s tým, že
aj MsR odporučila zaradiť. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Mgr. Artúra Kubíka podľa predloženého návrhu
a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstaranie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním
zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 542:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
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č. 5

Žiadateľ Mgr. Artúr Kubík, Okružná 1181/5, 905 01 Senica žiada zaradenie
pozemku parc. č. 922/25 reg. C KN k. ú Kunov, LV č. 1839 do lokality
funkčného využitia bloku A22 ako plocha poľnohospodárskej usadlosti. Plocha
pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 plochy ornej pôdy - poľnohospodárska pôda.

b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:19

proti:0

zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 15.6. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ Milan Vilček
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Žiadosť pána Milana Vilčeka, Hviezdoslavova 314/31
Senica žiada zaradenie pozemku parc. č. 1152/29 reg. E k. ú. Senica do lokality funkčného
využitia A1 ako plochy určené na bývanie v RD. Plocha pozemku je momentálne v lokalite
funkčného využitia regulačného bloku B1 – Plochy ornej pôdy, poľnohospodárska pôda.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia výstavby a životného prostredia
neodporučila. Finančná taktiež neodporučila. MsR taktiež neodporučila. Má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Milana Vilčeka podľa predloženého návrhu
a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstaranie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním
zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh neprešiel.
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite:
č. 6
Žiadateľ Milan Vilček, Hviezdoslavova 314/31, Senica žiada zaradenie
pozemku parc. č. 1152/29 registra E KN k. ú. Senica, LV 8651 do lokality
funkčného A1 využitia ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch.
Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku
B1 - plochy ornej pôdy.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20
poslancov:25

za:0

proti:18

zdržal sa:2

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.
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počet

Bod č. 15.7. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadatelia Miroslav Mikulič a Anna Mikuličová
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Pána Miroslava Mikuliča a pani Anny Mikuličovej,
obaja bytom Kvetná 1136/11, Senica. Žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 14105/74 k. ú.
Senica do lokality funkčného využitia bývania v rodinnej vilovej a hromadnej zástavbe
vrátane občianskej vybavenosti. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia
regulačného bloku A4 – Plocha areálov občianskeho vybavenia.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia ani jedna neodporučila a MsR
taktiež neodporučila zaradiť túto žiadosť. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem
o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Miroslava Mikuliča a pani Anny Mikuličovej
podľa predloženého návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne
spôsobilých na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so
spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh nebol schválený.
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 7
Žiadatelia Miroslav Mikulič a Anna Mikuličová, obaja bytom Kvetná
1136/11,905 01 Senica žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 14105/74 v k. ú.
Senica o výmere 26978m2, LV 7758 do lokality funkčného využitia bývanie v
rodinnej, vilovej a hromadnej zástavbe + občianska vybavenosť. Plocha
pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A4 plochy areálov občianskeho vybavenia.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:0

proti:19

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Bod č. 15.8. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ spoločnosť Bau von Häusern und Gärten s.r.o.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Žiadosť firmy Bau von Häusern und Gärten, s.r.o,
Holého 716/38, Senica. Žiada zaradenie pozemku parc. č. 241/1, 241/2 a 241/3 k. ú. Senica do
lokality funkčného využitia bývania v RD občianskej vybavenosti. Plochy pozemkov sú
momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A4 – Plocha areálov
občianskeho vybavenia. Je to autoškola autoprogres.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili, MsR odporúča zaradiť
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do návrhu zmien a doplnkov. Má niekto záujem o diskusiu?
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja som chcela len upozorniť, že tu sa jedná práve o tú
lokalitu, kde sme chceli, aby bola zakomponovaná požiadavka, aby tam bol umožnený potom
prejazd na tú stranu na ďalšiu možnú budovanú časť, pole od Kunova. Takže ak to tam je, tak
potom je to v poriadku, lebo tam boli nejaké myšlienky, že sa to uzatvorí a pod.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Ten priestor tam je.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Aby bol zachovaný, aby tam teda bol
zapracovaný. Dobre. Ešte má niekto záujem o diskusiu?
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Bau von Häusern and Gärten podľa predloženého
návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na
obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním
a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 543:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 8
Žiadateľ spoločnosť Bau von Häusern und Gärten s.r.o., Hollého 716/38, 905 01
Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 241/1, 241/2 a 241/3 v k. ú. Senica,
LV 3627 do lokality funkčného využitia bývanie v rodinných domoch, občianska
vybavenosť. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia
regulačného bloku A4 - plochy areálov občianskeho vybavenia.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:20

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 15.9 – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ spoločnosť DDK Slovakia, spol. s r. o.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to žiadosť firmy DDK Slovakia, spol. s r. o.
Železničná ulica 363 Senica. Žiada zaradenie pozemku parc. č. 594/3, 588/95 a 588/1 v k. ú.
Senica, LV 9040 a LV 771 do lokality funkčného využitia A15 – Plochy bývania a areálu
občianskej vybavenosti. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia
regulačného bloku A6 – Plochy verejnej a vyhradenej zelene cintorína. Podľa územného
plánu momentálne ako rezerva cintorína.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia ani jedna neodporučila a MsR
taktiež neodporučila zaradiť túto žiadosť. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem
o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
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a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa DDK Slovakia, spol. s r. o. podľa predloženého
návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na
obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním
a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh nebol schválený.
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 9
Žiadateľ spoločnosť DDK Slovakia, spol. s r.o., Železničná ul.363, 905 01
Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 594/3, 588/95 a 588/1 v k. ú. Senica,
LV 9040 a LV 771 do lokality funkčného využitia A15 plochy bývania a areálov
občianskej vybavenosti. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného
využitia regulačného bloku A6 plochy verejnej a vyhradenej zelene, cintoríny.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:21
poslancov:25

za:0

proti:16

zdržal sa:5

počet

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Bod č. 15.10. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ Ing. Michal Džačovský
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Pána Ing. Michala Džačovského, Štefana Pilárika
2652/48, Senica ako spoluvlastník pozemkov parc. č. 34210/5 a 34210/6 v k. ú. Senica žiada
zapracovať chybné grafické vyjadrenie z predchádzajúcich zmien a doplnkov územného
plánu, nakoľko celá plocha uvedených parciel nie je označená v grafickej časti ako plocha
lokality plochy výroby na rozdiel údaju v textovej časti.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia výstavby odporúča, životného
prostredia taktiež odporúča. Komisia finančná neodporučila a MsR odporučila. Má niekto
záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Ing. Michala Džačovského podľa predloženého
návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na
obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním
a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 544:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e

28

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite:
č. 10
Žiadateľ Ing. Michal Džačovský, Štefana Pilárika 2652/48, 905 01 Senica
spoluvlastník pozemkov parc. č. 34210/5 a 34210/6 v k. ú. Senica, LV 8597
žiada zapracovať chybné grafické vyjadrenie z predchádzajúcich zmien a
doplnkov Územného plánu, nakoľko celá plocha uvedených parciel nie je
označená v grafickej časti ako plochy lokality A13 plochy výroby, na rozdiel
údaju v textovej časti.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:19

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 15.11. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
spoločnosť Sekov spol. s r. o. Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Žiadosť Sekov s.r.o. Senica, Štefánikova 715 Senica,
žiada zaradenie pozemkov parc. č. 238/1 a 240/13 k. ú. Senica do lokality funkčného využitia
polyfunkčné plochy. Plocha pozemkov je momentálne v lokalite funkčného využitia
regulačného bloku A7 – Plocha výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného,
technického a občianskeho vybavenia.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie všetky odporúčajú schváliť aj MsR
taktiež odporučila zaradiť túto žiadosť. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem
o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa spoločnosti Sekov podľa predloženého návrhu
a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstaranie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním
zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 545:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
č. 11
Spoločnosť Sekov spol. s r.o. Senica, Štefánikova 715, 905 01 Senica žiada
zaradenie pozemkov parc. č. 238/1 a 240/13 v k. ú. Senica, LV 1555 do lokality
funkčného využitia polyfunkčné plochy. Plochy pozemkov sú momentálne
v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných
podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho
vybavenia.
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b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.12 – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ Dušan Podmajerský
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: časť Kunov 24, Senica žiada zaradenie 12 lokalít do
zmien územného plánu mesta. Zámerom žiadateľa je, aby vznikol ucelený priestor
s urbanistickou koncepciou, ktorej cieľom je komplexný rozvoj oblasti Kunovskej priehrady
a mestskej časti Kunov s dôrazom na krajinské riešenie. Návrh prispieva k zatraktívneniu tejto
oblasti v súčasnosti postrádajúcej občiansku vybavenosť a možnosti pre realizáciu
voľnočasových aktivít súvisiacich s rekreačným charakterom územia. Jednotlivé lokality
v okolí areálu sú užívané ako poľnohospodárska pôda, pastviny. Svahové pomery
v jednotlivých lokalitách sú nevyhovujúce z hľadiska pestovania nízkokoreňových plodín,
nakoľko v minulosti bol ako areál, tak aj časti obce zaplavované bahnotokom. Zámerom je
vytvoriť na jednotlivých navrhovaných lokalitách prirodzené bariéry, biokoridody a zabrániť
tak erózii a znehodnocovaniu pôdy a ohrozovaniu majetku, zdravia občanov. V biokoridoroch
sa plánuje vybudovať oddychové zóny. Súčasne vytvoriť priestor pre camping a rozšíriť
jestvujúce parkovacie zóny. Vytvorením lokalít pre služby, parkovanie, agroturistiku,
nájomné ubytovanie, bývanie, šport a rekreáciu je zámer podieľať sa na zatraktívnení
a zviditeľnení Kunovskej priehrady pre občanov a podnikateľov mesta a jeho širokého okolia.
Sprístupnením areálu by prišlo k prepojeniu a rozšíreniu existujúcich cyklotrás a zvýšila by sa
bezpečnosť osôb, ktoré dnes využívajú prístupovú komunikáciu pod hrádzou. V areáli sa
plánuje vybudovať komunitné centrum a zaradenie sociálnych služieb, kde by sa stretávali
seniori s rodinami a organizovali podujatia pre školské zariadenia. V navrhovaných lokalitách
prerušenie chatovej výstavby by sa týmto návrhom umožnili realizovať ekologické stavby
krajinného charakteru s minimálnym percentom zastavanosti. Navrhovanými zmenami by sa
zamedzilo pôvodnému využívaniu areálu a okolia na intenzívnu živočíšnu
a poľnohospodársku výrobu a znížilo tak zaťaženie na životné prostredie a obyvateľstvo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia ani jedna neodporučila a MsR
taktiež neodporučila zaradiť túto žiadosť, nakoľko sa jedná o rozsiahle zmeny žiadateľa
a žiadali odporučiť obstaranie urbanistickej štúdie. Urbanistickú štúdiu dať na prerokovanie
príslušným orgánom a inštitúciám. V prípade kladného výsledku prerokovať, predložiť zámer
na zaradenie zmien a doplnkov územného plánu. Poviem, že my sme viackrát rokovali aj so
žiadateľom. Myslím si, že plán je pekný a určite by bol prospešný v prospech mesta. Preto
sme viackrát komunikovali a zástupca žiadateľa je aj tu prítomný, takže prípadne, ak by bolo
treba ešte niečo dovysvetliť, buď vieme jeho požiadať, prípadne je schopný nám veci
ozrejmiť a prípadne už sme tu aj dve hodiny, možno dáme prestávku. Osobne si myslím, že
keď tak ma aj žiadateľ opraví, že bolo rokovanie, že je schopný si zabezpečiť danú
urbanistickú štúdiu a teda by sme dnes schválili tieto plány zmien do plánov zmien územného
plánu. S tým, že nám dodá urbanistickú štúdiu vrátane kladných stanovísk dotknutých
orgánov a dotknutých samospráv do lehoty, ktorá má byť aj reálne splniteľná. A následne už
potom všetko ostatné by išlo ďalej. Tak ako sme sa rozprávali, pokiaľ aj si pozriete tie mapy,
tak jedná sa o rozsah, ktorý je na úrovni celého Kunova. Preto sa tam žiada tá urbanistická
štúdia, aby sa doplnili všetky ostatné napojovacie body, či už sú to médiá, komunikácie. Na
druhú stranu nie je asi nikoho záujem blokovať takýto zámer, ktorý by mohol byť na prospech
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nielen mestskej časti, ale celého regiónu. Takže pokiaľ je záujem o diskusiu, poprípade je tu
aj žiadateľ, aby sme to vedeli vysvetliť. Je tu návrh po konzultácii s odbornými pracovníkmi
a ľuďmi, ktorí sa v rámci urbanizmu venuje, že by išiel ten návrh pozmenený a to je, že
primátorovi mesta, aby, že odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne
spôsobilých na obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie súvisiacej so
spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021, ak zo strany žiadateľa bude
doložená urbanistická štúdia vrátane kladných stanovísk dotknutých orgánov a samospráve.
Že toto je ten nejaký základný podklad, z ktorého vychádzala ako komisia, tak vzhľadom na
to, že je ten rozsah veľký a možno tam bude treba veľká EIA, možno tam budú rôzne treba iné
veci, tak aby to nebolo v neprospech celej zmeny územného plánu. Ale možno nejakých pár
slov od žiadateľa, pokiaľ mu dáte slovo, prípadne teda diskusia od vás, že ako navrhujete.
Prípadne pokiaľ sú nejaké návrhy zmien, ešte by sme sa mohli keď tak dohodnúť aj na
prestávke, keďže nás čaká ešte relatívne veľa bodov. Má niekto záujem o diskusiu? Pokiaľ
viem, na väčšine komisií bol, vysvetlil vám všetkým relatívne detailne, aký bol záujem, že
teda aký je jeho záujem. Takže otázka je, že či je nejaký iný návrh, nejaká iná zmena. Môže
vystúpiť žiadateľ? Takže udelenie slovo pre žiadateľa, poprosím. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Takže bolo schválené udelenie slova.
Pán Podmajerský, žiadateľ: Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Ja by som teda chcel len
poďakovať a teda aj potvrdiť slová pána primátora. S mestom komunikujeme intenzívne,
potvrdzujem, ten rozsah je obrovský. Je účelovo tak spravený kvôli tomu, že aby nám
urbanistická štúdia povedala, v ktorých lokalitách vlastne môžeme robiť jednotlivé využitia.
Len pripomeniem to, že ten areál dnes je schválený v územnom pláne na živočíšnu výrobu
a priemyselnú výrobu, čomu chceme zamedziť a chceme pre obyvateľov a celý ten región,
urobiť z toho hlavne teda služby. Otvoriť areál, prepojiť jednotlivé cyklotrasy a urobiť teda
centrum pre deti a celé rodiny. Kľúčová je tam teda bezpečnosť, nakoľko sú aktuálne
prístupové komunikácie nevyhovujúce, sú úzke, tak by sme radi chceli aj tento stav vyriešiť,
nakoľko sú teda na našich pozemkoch a komunikujeme intenzívne s mestom, aby sme toto
vysporiadali, rozšírili tam kapacity aj teda parkovacie a hlavne vybudovali prístupovú cestu,
ktorá bude adekvátna tej kapacite, ktorá tam je dnes alebo mohla by byť navýšená. Tiež
chcem prízvukovať, že tá, ktorá tam je aktuálne cez, domáci poznajú, cez Lešti, by sme radi,
teda navrhujeme urobiť ako cyklotrasu, samozrejme, ktorá má spojiť záhorácku magistrálu
s cyklotrasou a cyklochodníkom Viktora Benku. Takže neviem, či má niekto otázky, asi aby
som nezdržoval zbytočne. Ešte pardon, potvrdím to, že na tej urbanistickej štúdii budeme
pracovať, keď nám teda mesto dá podľa legislatívy to potvrdenie a budeme sa snažiť, aby sme
mesto nebrzdili v ich obstarávaní a napojili sa s ním tak, aby sme boli v súlade časovom. To
je asi všetko. Ďakujem pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som len povedal, že podľa mojich
informácií teda na urbanistickej štúdii sa intenzívne pracuje a že teda bude. Je tam nutné po
konzultácii dať aj nejaký termín, že dokedy sa to stihne. Podľa mojich informácií, že 30.09. je
reálne stihnuteľný čas, aby tieto základné veci, ktoré sú, tzn. požiadavky na prerokovanie
urbanistickej štúdie orgány štátnej správy a MsÚ Senica v podstate sú stihnuteľné. Išlo by to
tak, aby mohol byť tento bod zaradený do územného plánu, aby sa nemuselo čakať ďalšie 4
roky s týmto projektom, lebo ja len doplním, investor, resp. žiadateľ deklaroval, že bude
budovať postupne tieto jednotlivé veci. Takže aby sme sa vedeli rozbehnúť a teda potrebuje
tento bod k tomu, aby vedel, že môže pracovať ďalej a tie investície, ktoré bude vynakladať
do štúdie, nebudú márne, keď to tak poviem. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
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riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa Dušana Podmajerského podľa predloženého
návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na
obstaranie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním
a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021, ak zo strany žiadateľa bude doložená
urbanistická štúdia vrátane kladných stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých samospráv
k 30.09.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh prešiel.
Uznesenie č. 546:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
riešenie zmien regulácie v lokalite:
č. 12
Žiadateľ Dušan Podmajerský, časť Kunov 24, 905 01 Senica žiada zaradenie 12
lokalít (viď grafickú prílohu) do zmien územného plánu mesta. Zámerom
žiadateľa je, aby vznikol ucelený priestor s urbanistickou koncepciou, ktorej
cieľom je komplexný rozvoj oblasti Kunovskej priehrady a mestskej časti Kunov
s dôrazom na krajinárske riešenie. Návrh prispieva k zatraktívneniu tejto oblasti,
v súčasnosti postrádajúcej občiansku vybavenosť a možnosti pre realizáciu
voľnočasových aktivít, súvisiacich s rekreačným charakterom územia.
Jednotlivé lokality v okolí areálu sú užívané ako poľnohospodársku pôdupastviny. Svahové pomery v jednotlivých lokalitách sú nevyhovujúce z hľadiska
pestovania nízko-koreňových plodín nakoľko v minulosti bol ako areál, tak aj
časť obce zaplavovaná bahnotokom, zámerom je vytvoriť na jednotlivých
navrhovaných lokalitách prirodzené bariéry biokoridory a zabrániť tak erózii a
znehodnocovaniu pôdy a ohrozovania majetku a zdravia občanov.
V biokoridoroch sa plánuje vybudovať oddychové zóny. Súčasne vytvoriť
priestor pre camping a rozšíriť jestvujúce parkovacie zóny.
Vytvorením lokalít pre služby, parkovanie, agroturistiku, nájomné ubytovanie,
bývanie, šport a rekreáciu je zámer podieľať sa na zatraktívnení a zviditeľnení
Kunovskej priehrady pre občanov a podnikateľov mesta a jeho širokého okolia.
Sprístupnením areálu by prišlo k prepojeniu a rozšíreniu existujúcich cyklotrás
a zvýšila by sa bezpečnosť osôb, ktoré dnes využívajú prístupovú komunikáciu
pod hrádzou.
V areáli sa plánuje vybudovať komunitné centrum a zariadenie sociálnych
služieb, kde by sa stretávali seniori s rodinami a organizovali podujatia pre
školské zariadenia.
V navrhovaných lokalitách pre rozšírenie chatovej výstavby, by sa týmto
návrhom umožnili realizovať ekologické stavby krajinného charakteru s
minimálnym percentom zastavanosti.
Navrhovanými zmenami by sa zamedzilo pôvodnému využívaniu areálu a okolia
na intenzívnu živočíšnu a poľnohospodársku výrobu a znížilo tak zaťaženie na
životné prostredie a obyvateľstvo.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021, ak zo strany žiadateľa bude doložená urbanistická štúdia,
vrátane kladných stanovísk dotknutých orgánov a samospráv do 30.09.2021.
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H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.1. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrhy, ktoré predkladá mesto.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Mesto Senica v rámci týchto zmien a doplnkov
predkladá alebo žiada zaradiť zámery s funkciami, ktoré v podstate potvrdzujú súčasnú
funkciu. Doplniť nezakreslený stav komunikácie a návrh komunikácií nových atď. Drobné
chyby, ktoré sa objavili počas 4 rokov v tom územnom pláne. Lokalita 13.1 je jedna z tých
chýba. Je chybne v grafickej časti označená podľa textu A16, má byť A17. Je to plochy
bývania a občianska vybavenosť. Je to Robotnícka ulica.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu.
Ide o opravu daného stavu. Aj MsR. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem
o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa mesto Senica podľa predloženého návrhu
a riešenie zmien v lokalite Robotníckej ulice, potvrdenie súčasnej funkcie a oprava vecne
chybnej grafickej časti oproti textovej časti a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil
práce osôb odborne spôsobilých na obstaranie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 547:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.1
Lokalita Robotnícka ulica – potvrdenie súčasnej funkcie a oprava vecnej chyby
v grafickej časti oproti textovej časti
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.2. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
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Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Pod lokalitou registrujeme zmenu na Komenského
ulici. Zrušenie prepoja cesty triedy MO 7,5/40 cez areál II. ZŠ na Komenského ulicu.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu. Aj
MsR. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite žiadateľa mesto Senica, riešenie zmien regulácie v lokalite
Komenského ulica, zrušenie prepoja ciest triedy MO 7,5/40 cez areál II. ZŠ, resp. ZŠ
Komenského a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých
na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so spracovaním
a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 548:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.2
Lokalita Komenského ulica – zrušenie prepoja cesty triedy MO 7,5/40 cez areál
2. ZŠ na Komenského ulicu
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.3. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Lokalita na konci Štefánikovej ulice. Zmena
funkčného využitia bloku A1 – Plochy bývania IBV na funkčné využitie A5 – Plochy športu.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu
s tým, že finančná komisia mala pripomienku zmeniť nie na športové plochy, ale na
občiansku vybavenosť. My sme práve dávali túto plochu na športové plochy z toho dôvodu,
že veľká časť tohto pozemku je ťažko využiteľná, keďže je tam ochranné pásmo ropovodu
a tým pádom hlavne stred je využiteľný, kde by mohlo byť zázemie a následne v týchto
ochranných pásmach sa môžu robiť líniové stavby typu pump track, skate park, rôzne
parkúrové prvky, ale budovy sa tam stavať nemôžu, keďže je to v ochrannom pásme. Preto aj
tá občianska vybavenosť samozrejme mohla byť tam byť, ale s veľkým podielom zelenej
plochy, ktorá asi by potom mnohým nedávala ten zmysel, na ktorý by to chceli, resp.
ekonomický zmysel s podnikateľským zámerom. Aj MsR odporučila schváliť v pôvodnom
znení. Má niekto záujem o diskusiu?
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Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Na našej komisii sme sa
bavili o tom, že prechod celého tohto územia by sa mal brať na nejakú inú funkciu, by sa mal
brať komplexne. Vzhľadom na to, že tam bude ten prepoj spravený na dva päťstovku na
pozadí IBV Mlynov s premostením. A ak by teda aj vznikli tam nejaké športové zariadenia,
tak vlastne z dvoch strán by boli obkolesené cestou. Treba si zase uvedomiť alebo zobrať do
úvahy to, že ten prepoj, ktorý tam vznikne niekedy v budúcnosti, a teda isto tam vznikne, lebo
to je jednoducho budúcnosť Senice aj vzhľadom na ďalšie premostenie vôbec našej rieky, tak
tá plocha je rovnako kvalitná ako je na druhej strane plocha, ktorá je tam A1 a A7 navrhnutá.
Čiže my sme dávali preto tento návrh, že posúdiť tú lokalitu úplne komplexne, aj vzhľadom
na tok ľudí, ktorí tam bude, tok dopravy, pretože ak sa čokoľvek stane na hlavnom moste, na
1 51, tak toto bude jediný obchvat, jediná možná cesta taká najschodnejšia, ktorou by sme
mohli spraviť obchádzku hlavného námestia, teda mosta, ktorý je tam. Alebo potom pustiť tú
dopravu ďalej smerom do Kunova, čo asi nikto nechceme, lebo tam šírkové pomery tej cesty
nie sú veľmi dobré. Takže preto vlastne ten návrh od nás bol, že pokúsiť sa preklasifikovať to,
samozrejme nie A1, lebo A1 v tej oblasti asi aj vzhľadom na tie produktovody, ktoré tam sú,
asi nie je zmysluplná, ale tá A4 občianska vybavenosť a to už nech si poradí ten vlastník toho
pozemku, ako uzná za vhodné. A ešte druhá vec je tam tá, že my ideme preklasifikovávať
pozemok z A1 na plochu športu a teda ten pozemok stratí sakra na hodnote. Takže z hľadiska
vlastníkov neviem. Za mňa asi, ja teda nebudem hlasovať za túto zmenu a pre tieto dôvody,
ktoré som povedal. Ďakujem pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, ja by som len skúsil
vysvetliť. Tu má byť tá cesta. Táto plocha celá, tam môžu stáť iba budovy, ktoré tam dnes
reálne sú. Je to v ochrannom pásme ropovodu. Tzn. tým, že tu je A7 kvôli tomu, že tu je
reálne hala, ktorú tam má poľnohospodárske družstvo, ale pokiaľ ju niekto zbúra, už tam novú
halu nepostaví, pretože to je hala predtým, než vôbec tieto povolenia všetky vznikli, resp.
tieto ochranné pásma boli zaradené. A to ochranné pásmo by malo končiť tu, ak sa nemýlim.
Tzn. výrazne už cez ten pozemok pri tej ceste. Tzn. reálne v tejto lokalite môže niečo
vzniknúť a následne aj tu je ďalšie ochranné pásmo niečoho, takže ten pozemok je relatívne
už rozdrobený. Ale teraz aj vlastníkovi, ktorý tam je, ja sa priznám, že mne by sa páčilo, ak by
to bolo tu a že by to mesto dokázalo kúpiť túto plochu a vybudovať tu celý areál, len veľké
pozemky tam má SPF a k nim sa momentálne dostať je extrémne zložité a dlhé a samozrejme
to obmedzenie je, že môže tam stáť iba tie budovy, ktoré tam dnes sú a to je tá jedna jediná
hala. Preto mesto plánuje, pokiaľ by mali byť výzvy na NFP, že práve toto je lokalita, ktorá
by bola relatívne dostupná, keďže v tejto časti nám ide cyklotrasa a tu by mohla byť lávka,
resp. aj tu cez cestu s chodníkom by sa dokázal vytvoriť priestor, aby ľudia z IBV Mlyny, ale
v podstate tým, že budujeme teraz celé cyklotrasy, by dokázali sem prísť a keďže sa bavíme
o športoviskách, ktoré sú pre násťročných, tak sú o niečo hlučnejšie. Preto možno ich dať
trošku ďalej, lebo v minulosti napr. na amfiteátri bol skate park a musel byť zrušený, pretože
tí ľudia si sťažovali na ten hluk. A práve tu je aj tá izolačná zeleň a všetko, kde by teoreticky
takéto niečo mohlo vzniknúť. Ale čo sa týka tejto druhej zóny, tým, že ju momentálne
využíva vlastník na ten účel poľnohospodársky, tak zmeniť mu to, že už to tam nebude môcť
využívať, je také zvláštne.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Kedysi v minulosti sa uvažovalo nad takouto športovou zónou
aj pri súbehu cyklotrasy, ktorá ide zo Sotinnej, aj tejto spodnej. Súbeh cyklotrás. Tam sa
kedysi uvažovalo, ako sa stretávajú cyklotrasy pri tej lávke prvej, nie celá tá plocha, ale časť
tej plochy. Tam myslím si tak isto, že je tá dostupnosť veľmi dobrá aj z jednej aj z druhej
strany. A keďže je tam B1, takže možno by stálo aj za úvahu nad týmto porozmýšľať, či tam
by sa nedal nejaký priestor vytvoriť na tento extrémny šport. Myslím si, že všetky obydlia sú
ďaleko a tá lokalita je v podstate, už tam boli aj nejaké také len čačky-mačky nakreslené.
Viem, že tam má pozemky kopec ľudí všelijakých. Takže asi taký návrh nejaký. Viem, že by
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stratil tak isto na hodnote, aj ten pozemok.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale ten je tiež, tak isto ten je, o ktorom si
rozprával, pán poslanec, tak ten je už zaradený v rámci športovísk. Práve, že ten je na
športoviská.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: B4 sú plochy trvalých trávnatých porastov.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: A dali by sa preklasifikovať. Z jednej strany dostupnosť,
z druhej strany dostupnosť. Obydlia ďaleko. Neviem, či sa predpokladá, pravdepodobne
s rozširovaním IBV Mlynov.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Tam neni možnosť.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Pardon, tam je to ochranné pásmo, čiže tam je to bezpredmetné,
ale tam by sa dali umiestniť takéto zariadenia. A tým pádom tá spomínaná plocha, ktorej
ideme meniť alebo chceme meniť ten územný plán, možno nejakú inú variabilitu by sme tam
mohli získať.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tie ochranné pásma sú relatívne vidieť
podľa týchto zón. Takto sú tu zakreslené, ale reálne takto sa to dá ťahať, že ako nám
vychádzajú tie ochranné pásma. Preto je to A1 tu, preto je A1 tu a medzitým nemohla byť tá
A1, lebo to sú tie ochranné pásma. A ono samozrejme sa to ťahá dole.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Nedá sa ten pozemok na 100% využiť na bytovú
výstavbu. Aj tak tam ostanú nejaké priestory, by ostali teda. V rámci ochranných pásiem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Jedine, že by potom, pán poslanec, ste dali
návrh, tak môžeme to zaradiť ešte teraz, ale to už by bol taký akože bez komisií bez všetkého
ten návrh, vyslovene. Ešte niečo, pán poslanec? Stačí.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len tento návrh
v podstate podporiť jednoznačne, nejaké centrum športové v Senici, lebo máme tie ihriská po
Senici roztrúsené. Rôzne na sídliskách alebo medzi domami. Napr. máme jedno ihrisko
v areáli učňovky a v blízkosti rodinných domov. Nikomu to nevyhovuje, čiže keby sa
sústredili naozaj tie športoviská kvázi na jednom mieste, tak kvôli tomuto sa tam práveže
uvažuje, aby to tým ľuďom nevadilo. A za druhé, je tam jedna z hlavných ciest, povedzme si
narovinu, aj keď tam bude akože ten malý obchvat do budúcnosti, tak keby si tam niekto
postavil rodinný dom, ja by som ho tam teda nechcel. Poviem narovinu. Len toľko, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Zmena návrhu som nezaregistroval. Pokiaľ
niekto má záujem o zmenu v rámci tohto bodu, tak poprosím, aby bol prednesený.
Neevidujem takýto záujem. Prechádzam na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite Štefánikova ulica, zmena funkčného využitia bloku A1
plochy na bývanie na funkčné využitie A5 plochy športu. Odporúča primátorovi mesta, aby
zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 549:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
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komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.3
Lokalita Štefánikova ulica – zmena funkčného využitia bloku A1 plochy bývania
(IBV) na funkčné využitie A5 plochy športu
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:19

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.4. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to návrh na zmenu lokality na Štefánikovej ulici
v parku. Zmena funkčného využitia bloku A3 – Polyfunkčné plochy centra mesta na funkčné
využitie A6 – Plochy verejnej a vyhradenej zelene.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu. Aj
MsR. Ide o priestor ako je kúpalisko, domov sociálnych služieb Derer, kde je teda množstvo
vzrastlých stromov. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite Štefánikova ulica – park, zmena funkčného využitia
z bloku A3 na využitie A6 a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne
spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so
spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 550:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.4
Lokalita Štefánikova ulica, park - zmena funkčného využitia bloku A3
polyfunkčné plochy centra mesta na funkčné využitie A6 plochy verejnej
a vyhradenej zelene
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
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H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:19

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.5. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to návrh zmeny lokality pole od Kunova. Jedná sa
o zmenu funkčného využitia bloku A2 s čiarou, to sú plochy bývania HBV na funkčné
využitie A1 plochy bývania IBV, by sa to v podstate spojilo s okolitou plochou A1.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu. Aj
MsR. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite pole od Kunova, zmena funkčného využitia bloku A2
s čiarou na využitie A1 podľa predloženého návrhu a odporúča primátorovi mesta, aby
zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 551:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.5
Lokalita Pole od Kunova - zmena funkčného využitia bloku A2´ plochy bývania
(HBV) na funkčné využitie A1 plochy bývania (IBV)
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.6. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Zostávame v tej istej lokalite. Je to zmena funkčného
využitia bloku A4 alebo časti plochy A4, areálu občianskej vybavenosti na funkčné využitie
A1 – Plochy bývania v rámci IBV. Jedná sa o scelenie týchto všetkých plôch do A1.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie výstavby a životného prostredia
odporučili schváliť túto zmenu. Komisia finančná dala pripomienku, aby ostala táto zóna A4
a to znamená, že by neprišlo k žiadnej zmene. A MsR odporučila túto zmenu. Má niekto
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záujem o diskusiu?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Celá táto lokalita je, ak teda táto zmena
prejde, tak bude určená na výstavbu rodinných domov a podľa predbežného odhadu sa
bavíme o 500 bytových jednotkách, ktoré idú teda až po Komenského ulicu a Čerešňovú alej.
V celej tejto lokalite nie je teda žiadna plocha určená na občiansku vybavenosť, aj teda tá,
ktorá je v územnom pláne, ktorá je tam teraz navrhnutá, teda v platnom územnom pláne, aj tú
ideme rušiť znovu na bytovú výstavbu, individuálnu bytovú výstavbu. Tá lokalita bude stále
viac a viac zaťažená a z tohto hľadiska ten, kto spracoval tento územný plán pred nami asi
mal na mysli, že takto rozsiahla lokalita si žiada nejakú občiansku vybavenosť. My ju ideme
teraz rušiť, žiadna iná tam nie je. Všade inde je priemysel alebo poľnohospodárstvo naokolo.
A ja teda si myslím, že by sme nemali tú lokalitu vyťažovať stále viac a viac a v konečnom
dôsledku samozrejme niekedy bude zastavené to pole od Kunova, ale prichádzať vlastne
s takýmto návrhom už teraz bez toho, že by sme vedeli, čo tam bude v budúcnosti plánované
alebo ako sa budú jednotliví investori správať, nemáme tam žiadny plán územnej zóny tam
nemáme spracovaný. Nič. Je to obrovské územie. Preto by som požiadal poslancov, aby sme
nehlasovali o tejto zmene, aby sme tam nechali A4 a kedykoľvek sa dá samozrejme vrátiť
k tomuto, k tejto zmene. Samozrejme po nejakej lehote, tzn. pri ďalšom otvorení územného
plánu. Myslím, že tie dôvody som povedal. Je to nadmerná zaťaženosť celého územia bez
ohľadu na to, že nejakú občiansku vybavenosť tí ľudia samozrejme vyžadujú, ktorí tam
bývajú. A nie je tam žiadna v dnešnej dobe. Ďakujem pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ešte má niekto záujem o diskusiu? Ja len sa
opýtam.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Každá nová funkčná plocha, ktorá je nad 2,5 hektára,
je to zakotvené v územnom pláne pre investora, je povinný vybudovať občiansku vybavenosť,
takže aj v rámci tej A1 je myslené na to, že musí vybudovať tú občiansku vybavenosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Aby to bolo správne, musí urobiť plochu na
to, kde by mohla byť vybudovaná občianska vybavenosť. V podstate aj IBV Mlyny, ktoré sú
v A1, tak ten stredový pás zelený, napriek tomu, že sa viacerí pýtajú, že by tam chceli stavať
rodinné domy, tak je určená na občiansku vybavenosť. Faktická, pán poslanec Kalman.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Tomu rozumiem, pán Ing. čo hovoríte, tak je postavený
samozrejme stavebný zákon, aj celá časť, ktorá definuje územné plánovanie. Ale nikto
nedonúti toho investora, aby to urobil. Navyše to územie sa dá rozparcelovať. My mesto
nemáme žiadny tlak na to, aby sme určili, že čo v tom území bude. To územie je obrovské.
Také územie v Senici nie je nikde inde a zrejme ani nebude. Jedine ďalšie územie by bolo
niekde pri Čáčove. Všetky tie bonitné role, ktoré tam sú, rozparcelovať. Takže z hľadiska
toho, že my ako mesto nevieme povedať vo verejnom záujem, že tu bude stáť toto alebo toto,
a to tam nemáme, lebo nemáme územný plán zóny, tak nikdy nedonútime žiadneho investora,
aby to urobil. Navyše to rozparcelovanie po 2,5 hektároch nie je problém urobiť. Tým ho
nijako nedonútime. A to, že to nefunguje, vidíme v IBV Mlyny. Okrem toho, že tam je len
jeden výjazd do dnešného dňa, žiadny iný tam nie je, aj keď to mal v stavebnom povolení ako
povinnosť. Takže to sú veci, ktoré jednoducho tak fungujú v tomto štáte a ja preto hovorím,
že verejný záujem obyvateľov, ktorí v tej lokalite bývajú v 7. obvode, asi nie je ten, aby tam
bola A1, ale aby tam zostala A4. S možným tlakom na tých všetkých potenciálnych, ktorí tam
sú. Ja rozumiem, že každý chce zmeniť svoju pôdu na A1, lebo to je ako dnes 100 € za
štvorec alebo 200 € pozajtra, ale to nie je verejný záujem. Ďakujem.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja som vlastne to isté chcela povedať, že aj na MsR
zaznela táto poznámka, ale v podstate to, čo už tu zaznelo, že toho investora nemôžeme
donútiť, on to tam môže síce vynechať, ale viď tie Mlyny, čo tu boli spomínané, jak to
dopadá. Že vlastne on to jednoducho vyčlení, ale zastavá možnú časť, aká je. Takto aspoň
budú počítať s tým, že toto proste musia riešiť s občianskou vybavenosťou.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ono nikde neni povedané, že to
nedopadne tak isto, lebo v podstate tie IBV Mlyny, jak ja registrujem, tak tie pozemky sú na
predaj a ktokoľvek si ich môže kúpiť a môže tam robiť tú občiansku vybavenosť. Ale nie je
tam záujem, lebo povedzme si úprimne, 200 rodinných domov je veľa a pritom na tom, aby
ste uživili obchodík alebo niečo, tak je to málo. Takže preto ono otázka je, že či tým
dokážeme donútiť toho vlastníka. Len potom priznám sa, že trošku mi, nad tým je autoškola
Progres, ktorá tiež bola občianska vybavenosť. Tú meníme do A1 a necháme túto v A4, že
v podstate sme urobili taký satelitík A4, ale samozrejme rozhodnutie je na vás. Zatiaľ
registrujem posledný pozmeňujúci návrh teda na stiahnutie tohto bodu. Nikto iný záujem
ohľadom diskusie.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ja by som sa chcela spýtať. Je možnosť to rozdeliť tieto
body, že by sme nechali to na A4, ale tú druhú časť by sme teda z tej A2 na tú A1.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: To je rozdelené.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To už máme rozdelené. A teraz ideme, sme
v tej druhej zóne z A4 na A1. Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh, ktorý bol
posledný od pána poslanca Kalmana. Návrh na stiahnutie tohto bodu z návrhu zmien
a doplnkov. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 552:
MsZ v Senici
sťahuje
z rokovania návrh:
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.6
Lokalita Pole od Kunova - zmena funkčného využitia bloku A4 plochy areálov
občianskej vybavenosti na funkčné využitie A1 plochy bývania (IBV)
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:11

proti:0

zdržal sa:8

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.7. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Je to lokalita sídlisko Sotiná, kde sa jedná o zmenu
funkčného využitia bloku terajšieho A2 – Plochy bývania HBV na plochu funkčného využitia
A5 – Plochu športu. Je to potvrdenie súčasnej funkcie, kde sa nachádza nafukovačka a umelé
tréningové ihriská. Aj živé.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu. Aj
MsR. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na
uznesenie.
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MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa Sotená § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite sídlisko Sotiná, zmena funkčného využitia z bloku A1 –
Plochy bývanie na funkčné využitie A5 a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce
osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie
súvisiacej so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 553:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.7
Lokalita sídlisko Sotina - zmena funkčného využitia bloku A2 – plochy bývania
(HBV) na funkčné využitie A5 plochy športu
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.8. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Tam sa jedná o zmenu taktiež funkčného využitia
bloku A2 – Plochy bývania HBV a zmena na funkčné využitie A1 – Plochy bývania.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu. Aj
MsR. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite sídlisko Sotiná, zmena funkčného využitia bloku A2 na
plochy funkčné využitie A1 – Plochy bývania a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil
práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie súvisiacej so spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 554:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
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začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.8
Lokalita sídlisko Sotina - zmena funkčného využitia bloku A2 – plochy bývania
(HBV) na funkčné využitie A1 plochy bývania
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:18

proti:0

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Bod č. 15/13.9. – Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov
žiadateľ mesto Senica
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: V podstate zmien, ktoré prebehli v priebehu tých 4
rokov a návrh komunikácie v zmysle grafickej prílohy a jedná sa tam aj o potvrdenie súčasnej
funkcie niektorých komunikáciách v zmysle vydaných územných rozhodnutí a pod.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisie odporučili schváliť túto zmenu. Aj
MsR. Má niekto záujem o diskusiu?
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ja iba mám jednu otázku, že v tom materiáli, ktorý sme
mali v komisii, tam vpravo dole, tam sa objavil ten zelený krúžok s tým napojením na. To
poprosím dovysvetliť.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Toto je návrh a iná grafika, ale ako v podstate
v územnom pláne je tam prechádza komunikácia a to by bol nejaký bod, kde by sa to mohlo
spojiť.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: A tam sa uvažuje teda aj s tým napojením na tú
Hlbockú? Lebo už ho tu nevidím.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Áno. Poprosím územný plán.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Čiže to zostáva podľa toho doterajšieho stavu.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Áno. To je v podstate tá čierna čiara a to je, tá gulička
je na tom.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: A teda ten obchvat, to je myslené čo? Vedľa Čerešňovej
ulice?
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Nie. To je až z cesty tretej triedy do Hlbokého. 51 19.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Čiže to je nazývané obchvatom. Nie tam tá z panelky
rovno.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Nie. Tam je v podstate návrh novej komunikácie nie
cez Čerešňovú, ale aby bola zachovaná Čerešňová alej a aby bola cesta posunutá, vznikol
nejaký filter medzi tou IBV a komunikáciou budúcou.
Roman Sova, poslanec: Ja sa ospravedlňujem, ale nemôžem zahlasovať za tento návrh, lebo
pre mňa to je taký obrázok. Nedal sa ani zväčšiť. Je tam množstvo čiar, ktoré ani nevieme,
kde idú, ako idú, po akých pozemkoch idú. Takže sa mi táto časť zdá absolútne nepripravená.
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Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: To je vecou potom spracovateľa územného plánu,
ktorý to zakomponuje do časti komunikácie. Budete to mať k dispozícii a tam to bude
preriešené. Toto je len návrh.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: To som sa chcel akurát opýtať, že či to je iba návrh nejaký
alebo je to už konkrétna skutočnosť, ktorej sa musí ten človek, niečo riešiť, držať.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Nie, to je len myšlienka, návrh pre spracovateľa a tam
sa musí spracovateľ s tým popasovať.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Toto je začatie procesu, kedy spracovateľ
určí, ktorá cesta bude v akej kvalite, lebo samozrejme on ako odborník, ten spracovateľ, musí
povedať, že tu predpokladám takú a takú hustotu dopravy, tu predpokladám takúto hustotu
dopravy a na základe toho to pôjde. Ono tých nových čiar tam nie je tak zásadne veľa. Skôr
v drtivej väčšine, keď si zoberiete IBV Mlyny, IBV Nová Sotiná, to sú všetko projekty, ktoré
roky sú už postavené a neboli zakreslené do územného plánu. Takže resp. tieto ďalšie
obrázky, ktoré sú, tak vychádzajú z územných rozhodnutí, ktoré určití investori mali a majú,
na základe ktorých pracujú na tom, aby získali stavebné povolenie a doriešujú to. Tzn.
vychádza sa z rozhodnutí, ktoré tam väčšinou sú, kde tie čiary, ktoré sú dokreslené, tak je nad
novým kostolom hore, aby do budúcna bolo jasné, že sú tam dve čiary, ktoré sú vľavo, to sú
Sv. Gorazda a Sv. Cyrila a Metoda a následne, že tá prepojenosť tam do budúcna musí byť.
Avšak je tam veľké množstvo vlastníkov. Toto je naozaj hudba budúcnosti. A následne sme
dole, ako je cintorín, kde opäť sa vychádza z územných rozhodnutí, ktoré tam sú, plus sú tam
domaľované čiary tak, aby sa napojili na komunikácie a ulice, ktoré tam sú. Ale v tom
detailnom riešení aj spôsobe toho napojenia to bude riešiť najprv spracovateľ, ale ten detailný
už urobí samotný projektant alebo realizátor stavby. Ale z tohto by malo byť zrejmé, že je
snaha, aby tie ulice boli krížne, aby to nebolo nejaké vychýlené križovatky, ale to, či už to
pôjde jemne doľava, doprava, o 5 metrov, to už bude samozrejme na tom spracovateľovi toho
územného plánu, ktorý tam aj navrhne konkrétnu tú komunikáciu. Vidíte IBV juh, ktoré
taktiež neboli zakreslené, takže teraz už tam budú zakreslené a zase sa vychádza z územnej
rozhodnutí a žiadostí, ktoré sú IBV pole od Kunova, kde teda je to zhruba zakreslené, že
akým spôsobom. S tým, že mesto tam urobilo len kríž ako hlavnú komunikáciu v strede toho
poľa, aby bolo jasné, že takto sa to musí a samozrejme, potom vlastníci, či si tam niekto bude
robiť veľké kruhy alebo čokoľvek iné, už bude na tom jeho samotnom rozhodnutí. A mesto
Senica ešte zakresľuje cestu pod Čerešňovou alejou, tzn. Čerešňová alej v minulosti bola
zakreslená s tým, že sa s ňou počítalo, že tade bude komunikácia ďalej pokračovať teda z tej
panelky, ale keďže je záujem zachovať Čerešňovú alej, tak komunikuje sa s vlastníkom
vedľajšieho pozemku, ktorý je teraz poviem, že podľa tohto obrázku dole, aby on ho má
o šírke zhruba 24 metrov, tzn. dokáže tam vzniknúť, už tam je Čerešňová alej, plus tam môže
vzniknúť ďalší zelený pás, ktorý by mohol robiť filter, aby tí ľudia, ktorí tam bývajú, neboli
tak rušení a následne teda ďalší prístup do tejto rozvojovej oblasti, ktorá tam je, čo sa týka,
pole od Kunova podľa katastra.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Ja len na doplnenie grafiky. Práve naschvál sme to tak
riešili, že sme to dali do takejto, kde by to kontrastovalo, aby to bolo viditeľné, čo sa tam
dopĺňa, lebo je návrh na zmenu. Lebo keby sme to nakreslili do toho výkresu komunikáciu
územného plánu, tak to by ste úplne viac z toho boli zmätení. Ako tam by boli krížiky, že toto
ide preč. Takže to by ste sa úplne stratili v tom. Takže sme mysleli, že z tohto to lepšie
pochopíte.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ešte jednu otázku mám ohľadne napojenia
Brownfieldu, po Slovenskom hodvábe smerom pri autobusovej stanici, tu nevidím naznačené,
tzn. že sa s tým neuvažuje alebo to územný plán nerieši alebo?
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: To je existujúce v podstate. Takže tam sú len
minimálne zmeny, tak to sme tam.
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Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Čiže tam aj čo sa uvažuje tam tá zmena toho tvaru
križovatky okolo toho autobuska, čiže tam sa to uvažuje akože to je existujúce.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Áno, v podstate tam je riešený len ten hlavný prepoj
a zase si to rieši ten investor v rámci toho areálu po svojom. Že bude územné rozhodnutie atď.
Takže tam je následná dokumentácia.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Čiže teda, uvažuje sa.
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Ktorá bude schvaľovaná atď. Podlieha schvaľovaniu.
Má tam ten investor ten priestor.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja sa možno opakujem, lebo aj na MsR som to
povedala. Čiže neni tu taká nejaká, by som povedala zákernosť, že by viedla nejaká cesta cez
územie nejakého mestskej organizácie, tak ako to bolo pri tej škole a nikto si to nepamätal.
Ani z tých predchádzajúcich poslancov. Asi preto, že to vlastne dostali asi tiež v takejto
podobe, ja už som to teraz pochopila. Úplne v plnej kráse. Takže by sme napr. teraz vyhodili
tú cestu, tak teraz už tam teda cesta nie je. Takže tá škola nebude narušená, áno?
Pán Šteffek, vedúci OVŽPDaR MsÚ: Áno, určite.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Lebo naozaj aj pre mňa je to, tie cesty sú absolútne
nečitateľné. Tam, kde je to teda voľné, že vidím tam ten kríž, ale tam kde je tá hustota veľká,
tak naozaj sa môže stať, že niekde sa tam objaví cesta a potom niekto povie, že šak ste to
schválili vtedy.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani poslankyňa, ideme do toho, že toto je
návrh, bude to spracované, bude to popísané, bude k tomu veľká textová časť práve od toho,
keď sa vždy primátor mesta zabezpečí práce odborne spôsobilých osôb, takže tam to bude
rozpracované, bude to asi trošku širší dokument. Už podľa tohto všetkého. Takže v tom, bude
k tomu verejné pripomienkovanie dokonca, možnosť ľudí. Nevidím v tom problém, aby nebol
čas si to poriadne pozrieť. Nemyslím si, že je tam čokoľvek, čo by malo viesť cez nejaké
mestské pozemky a malo by to znehodnocovať mestské pozemky alebo majetok mesta,
poviem to tak. S tým, že reagujeme na časti, ktoré tam buď sú rozhodnuté alebo teda
ovládame. Samozrejme tento proces bude trvať rok. Za ten rok možno zistíme, teraz poviem,
hore v IBV Vinohrady, že mali byť úplne inak a neschválime to a nebude to v tom územnom
pláne takto. Ten územný plán rieši hlavne, prečo sme ich riešili, sú hlavné ťahy, pretože u nás
v meste Senica nemáme roep a asi ani dlhodobo ešte nebudeme mať. Tzn. vysporiadanie
pozemkov, aby sme nemali rozdrobenosť pozemkov v meste. A na základe toho robíme
základné deľby čiary, aby bola určitá prepojenosť. My sme uvažovali práve o tom, že urobme
plán zóny, avšak ten plán zóny rieši úplne všetko. Už napojenie kanalizácií, napojenie sietí,
kapacity sietí, komunikácií, dokonca typ domu, aký by tam mal byť, stavebnú čiaru a všetko
ostatné a my by sme to, čo teraz, poviem, aby som ostal hore, alebo aj dole, keby som ostal, to
je jedno, u tých investorov, ktorí si robia tieto časti, tak my by sme, mesto Senica by im to
kompletne všetkým zaplatilo a oni by len prišli a už by si požiadali o stavebné povolenie.
Dnes ich to stojí 50 – 70-tisíc každého jedného a my by sme im to ako mesto celé zaplatili.
A neviem, že či je to ten účel. Preto pokiaľ bola konzultácia s odbornými pracovníkmi,
povedali o čo vám ide, čo chcete dosiahnuť. My sme povedali, my chceme dosiahnuť
prepojenosť jednotlivých lokalít, keďže tam máme veľa vlastníkov. Tak v rámci konzultácií
s odborníkmi bolo navrhnuté, že tieto komunikácie takto by mohli byť, pretože pokiaľ sa robí
územný plán zóny a platí ho mesto, väčšinou sa jedná o plány, ktoré sú v historickom meste.
Tzn. v historických častiach mesta, aby tam bola presne dodržaná fasáda a takéto veci. Čiže
toto je vec, ktorá je, poviem to, na voľnom území vysoko nadštandardná. Samozrejme, nikto
nebráni tomu, že sa to môže urobiť, len budú to finančné prostriedky mesta, ktoré budú
v prospech súkromných osôb. Takže tam je teraz to, že to asi nie je vhodné, lebo nemyslím si,
že je pre nás podstatné, či sa akýkoľvek developer rozhodne, či tam bude stavať
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jednoposchodové prízemné rodinné domy alebo či budú mať sedlovú strechu, rovnú strechu
alebo akú strechu, ale ide nám o to, aby tie ulice boli prepojené. Takže preto to bolo takto,
s tým, že myslím si, že bude dostatok času na to, aby ste si to dokázali v úplnom detailne
pozrieť predtým, než sa to bude schvaľovať a možno na nejakej obrovskej mape alebo v pdf,
môžete pozerať jednu časť po druhej s tým, že vidíte, že sú jednotlivé body označené, aby sa
nestalo, že akýkoľvek vynecháte. Takže bude každý jeden popísaný. Takže lebo on bude, ešte
takto popísaný, tá každá komunikácia, vidíte, jednotka, dvojka, trojka. Takže nestane sa vám,
že vynecháte, že zrazu tam vznikne ulica, o ktorej ste nechceli vedieť, o ktorej ste nechceli
hlasovať. Takýto zámer neni a myslím si, že bez väčších problémov si to budete vedieť
skontrolovať. Ešte niekto má záujem o diskusiu? Pán Kalman faktická.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len z hľadiska toho, že teraz zase
otvárame územný plán a to mesto by sa malo nejako rozvíjať. Za to sme teda my zodpovední,
poslanci. Senica žiaľ nemá žiadneho hlavného architekta ani nič podobné. A napriek tomu, čo
hovoríte, že ak by sme robili urbanistické štúdie alebo plány územných zón, že by to stálo
mesto niečo. Iste, z krátkodobého hľadiska áno, z dlhodobého hľadiska to mesto dostane
nejakú tvár. Ja predpokladám, že v tomto zastupiteľstve asi nikto nepovie, že Kolonka je
akože, nemá architektonickú hodnotu napr. A to budeme brať tak, že to je urbanistická štúdia,
že jednoducho územie, ktoré je hodnotné a asi najhodnotnejšie v tomto meste, mimo teda
historických budov, ktoré spočítame na jednej ruke, rovnako klasické IBVčky dole, ktoré
ohraničuje Topolová. Jednoducho celé to územie má nejakú tvár, sú tam jasne stanovené
architektonické typy domov, je tam nejak ten tok dopravy, všetko ostatné. Samozrejme v tej
dobe to bolo po platnej dobe, kedy sa to stavalo, ale určite nie je tak hodnotná IBV ako je dole
IBV. A o Kolonke, to ani nehovorím. Takže tu sú samozrejme dva rôzne pohľady. A teraz ide
o to, že ktorý má mať tú prevažujúcu váhu. Ja si myslím, že ten dlhodobý pohľad by mal byť
a nie to, že dnešný krátkodobý pohľad. A teda som presvedčený o tom, že akékoľvek
voľnejšie ruky pre developera je v budúcnosti vec, ktorá nie je v súlade s verejným záujmom.
Mesto je to, ktoré musí povedať nejaké podmienky alebo malo byť povedať, ak teda má sa to
územie rozvíjať úplne komplexne. Tým nehovorím, že teraz poďme riešiť územné zóny alebo
niečo iné. Len teda dávam na vedomie aj ostatným poslancom, že toto je tak závažný
materiál, o ktorom sa teraz rozprávame, ktorý určí tvár mesta na desiatky rokov dopredu.
A pozerať sa na to len cez peniaze, že plán územnej zóny ma bude stáť 100tisíc eur, jasné,
toto mesto má rozpočet 22 miliónov eur. Takže ako tie sumy sú také neporovnateľné. Ale to
je len námet na rozmýšľanie. Ďakujem pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, áno. 22 miliónov reálne
investičný z našich peňazí sme niekde na milióne, takže z toho dať 100-tisíc je trošku iný
pomer. Ja by som bol rád, pokiaľ by sa nám podarilo maximum urobiť stavebných zón,
pretože potom nám tu, ja to poviem, bude fungovať to, že nebudú sa predávať tie projekty,
ktoré nie sú dobré, ale budú sa predávať len tie dobré projekty, pretože pokiaľ bude veľká
ponuka, tak ten trh si to sám vyrieši. Človek si povie, že chcem bývať v kvalitnej lokalite
a som ochotný toľko a toľko za to zaplatiť. Osobne si myslím, že momentálne je stav taký, že
predali sa veci, ktoré by sa podľa mňa nikdy ani predať nemali, lebo to nemalo tú hodnotu
a nemalo ten, to, čo to malo mať. A potom, keď sa bavíme, tak práve ten trh by to mal
vyriešiť tou ponukou, že pokiaľ bude široká ponuka, tak tí ľudia sa budú o to biť a budú
ponúkať rôzne alternatívy. Neviem, že či je to práve to mesto, ktoré by malo prísť s tým, že
a teraz tu bude len takýto dom a tu bude len takýto dom. Ja to poviem, tu v zastupiteľstve je
jeden architekt a možno s ďalšími piatimi by sa nezhodol, pokiaľ by prišlo k tomu, že my
určíme teraz, že v tej lokalite bude tento konkrétny typ domu. A tu bude tento konkrétny typ
domu a tu. To si myslím osobne, že by bolo lepšie, pokiaľ by si to ten trh vyriešil a našiel tú
časť, ja poviem, teraz momentálne, čo mám informáciu, tak práve dole tá IBV, ktorá je, ako je
IBV juh, oni si to plánujú celé stavať sami. Tzn. chcú tomu dať jeden ráz a to je napr. to, že
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ten developer to nejakým spôsobom pojme a bude ukazovať tým ľuďom, že aha, takouto
formou. Toto ja predávam, lebo on nejde predávať pozemky, aspoň to tak deklaroval na tom
stretnutí, ale že idú stavať rovno rodinné domy a bude to práve v tom štýle, ako sú tie IBV,
len teraz povedať, že celá lokalita, teraz poviem 15 hektárov bude tým istým domom, tá doba
už zase asi tiež nie je takáto. Ale pokiaľ on urobí tri ulice v jednom štýle, tak tiež si myslím,
že je dobre. A potom zase je ďalšia, ďalšia ponuka. Samozrejme, môžeme o tom diskutovať,
môžeme si to dať do rozpočtu a môžeme s tým pracovať, len treba naozaj si potom povedať,
že aj čo chceme dosiahnuť alebo čo je ten účel. Možno potom nájdeme iný spôsob, ktorý je
o niečo rozpracovanejší, ale nie je to ešte tá štúdia a že toto je to, čo nám stačí. Alebo možno
prídeme na to, že naozaj potrebujeme plán zóny. Takže určite to je na diskusiu, ale to potom
treba zapracovať aj v rámci rozpočtu mesta. Má niekto ešte záujem o ďalšiu diskusiu?
Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje začatie procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 01/2021 územného
plánu mesta Senica podľa § 30 – 31 zákona č. 50/1976 zbierky o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom –
riešenie zmien regulácie v lokalite doplnenie nezakresleného stavu komunikácie a návrh
komunikácie v zmysle grafickej prílohy, potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých
komunikácií a pod., a odporúča primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne
spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie súvisiacej so
spracovaním a prerokovaním zmien a doplnkov č. 1/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 555:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa
§ 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov s nasledovným hlavným cieľom:
Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť
zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav
komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie
súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:
riešenie zmien regulácie v lokalite :
13.9
Doplnenie nezakresleného stavu komunikácií a návrh komunikácií v zmysle
grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých komunikáciách a
pod.
b) o d p o r ú č a
primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie
a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním
Zmien a doplnkov č. 01/2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:17

proti:0

zdržal sa:2

počet poslancov:25

Bod č. 16. – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 zmenou
rozpočtu mesta č. 1/2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu pán Ing. Mozolič v prípade otázok.
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného odd.: MsZ predkladáme informáciu o vykonanej
zmene rozpočtu na rok 2021 zo dňa 15.03. a to zmenou rozpočtu mesta č. 1/2021 a to
z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta a to hlavne
46

z vratiek, transferov zo štátneho rozpočtu a zapojením finančných zábezpek a zostatkov
finančných prostriedkov z roku 2020 a to v celkovej výške 339.758,00 €, ktoré boli aj účelovo
premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu. Celkový prebytok rozpočtu zostáva nezmenený vo
výške 438.101,00 €. Informáciu predkladáme na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: MsR odporúča schváliť tento materiál. Má
niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021
zmenou rozpočtu mesta č. 1/2021 s následným finančným premietnutím do programov mesta.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol zobraný na vedomie.
Uznesenie č. 556:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21
s následným finančným premietnutím do programov mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:16

za:16

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.2 – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým
opatrením primátora č. 1/2021
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného odd.: Druhá zmena rozpočtu v tomto roku bola
vykonaná rozpočtovým opatrením primátora č. 1/2021, ktorá bola vykonaná presunom
finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami v rámci schváleného objemu
výdavkov rozpočtu mesta. Zmena bola vykonaná hlavne z dôvodu zabezpečenia
neprekročenia výdavkových podpoložiek rozpočtu ku koncu 1. štvrťroku v roku 2021.
V rámci zmien sa znížil objem kapitálových výdavkov o 139.114,00 €, ktoré sa presunuli do
bežných výdavkov. Celkový prebytok rozpočtu zostáva nezmenený vo výške 438.101,00 €
a informáciu predkladáme na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? MsR
odporúča zobrať na vedomie. Neevidujem takýto záujem. Finančná komisia taktiež odporúča
zobrať na vedomie danú informáciu. Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021
rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2021 s následným finančným premietnutím do
programov mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol zobraný na vedomie.
Uznesenie č. 557:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/21
s následným finančným premietnutím do programov mesta
H l a s o v a n i e : prítomných:17

za:17

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16.3 – Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na
kapitálové výdavky pre ZUŠ Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Jedná sa o účelové použitie na stavebné
úpravy koncertnej sály. Má niekto záujme o diskusiu k tomuto bodu? MsR odporúča
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a finančná komisia taktiež, schváliť toto preklasifikovanie. Neevidujem záujemcu.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZUŠ
Senica vo výške 66.690,45 € a účelové použitie na stavebné úpravy koncertnej sály. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 558:
MsZ v Senici
schvaľuje
Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZUŠ Senica vo výške 66 690,45
Eur a účelové použitie na Stavebné úpravy koncertnej sály
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.1 – Informácia o organizačnej zmene na MsÚ v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Táto zmena bola práve tou udalosťou, ktorú
sme dnes na začiatku MsZ riešili. Tzn. bol prijatý na úrad asistent prednostu MsÚ, pán doktor
Marek Došek, ktorý bude mať menovací dekrét od 01.07. na prednostu MsÚ. Poprosil by som
ho, aby sem prišiel, aby sa vám predstavil, aby ste vedeli, odkiaľ prišiel a teda aké má
pracovné skúsenosti.
JUDr. Marek Došek, asistent prednostky: Pán primátor, ďakujem za slovo. Vážené
pracovné predsedníctvo a vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, dovoľte, aby som
sa v krátkosti predstavil. Moje meno je doktor Merek Došek. Som rodený záhorák.
Pochádzam z krásnej dedinky menom Smolinské. Som šťastné ženatý a teda zatiaľ bezdetný.
Čo sa týka nejakej odbornej kvalifikácie, vyštudoval som právnickú fakultu Trnavskej
univerzity v Trnave a ďalej som absolvoval rigoróznu skúšku na Košickej univerzite a tiež
odbornú justičnú skúšku na Justičnej akadémii SR. V predchádzajúcom pracovnom
zamestnaní som bol generálny štátny radca v stálej štátnej službe na Ministerstve vnútra SR,
kde mojou hlavnou náplňou práce bolo predovšetkým zastupovanie SR v súdnych sporoch
a pred ostatnými štátnymi orgánmi. Ďalej som sa venoval legislatívnej činnosti a tiež
všeobecnému poradenstvu, či už okresným úradom, policajnému zboru alebo ďalším
odborom alebo oddeleniam v pôsobnosti ministerstva. Pracoval som tiež na okresnom súde
BA III. na exekučnom, správnom a trestnom oddelení, kde mojou náplňou práce bolo konanie
a rozhodovanie v súdnych konaniach podľa príslušných právnych predpisov. Prácu prednostu
MsÚ beriem s rešpektom. O to viac, že vlastne mám túto prácu vykonávať po pani prednostke
Vrlovej, ktorá nastavila veľmi vysokú laťku, čo sa týka odbornosti a skúseností. Pevne verím,
že svoje doterajšie skúsenosti, či už pracovné, profesionálne, ale aj osobné, budem vedieť
zúročiť v tejto neľahkej úlohe a verím, že sa tejto práce zhostím so cťou a budem dôstojne
nasledovať pani doktorku Vrlovú. A verím, že táto práca prinesie všeobecnú spokojnosť
predovšetkým občanom Senice. Ďakujem za slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán doktor, prajem veľa úspechov a verím,
že spolu dokážeme to, aby MsÚ fungoval v prospech ľudí a ďalej teda pokračoval po pani
doktorke Vrlovej.
JUDr. Marek Došek, asistent prednostky: Ďakujem, pán primátor. Budem sa veľmi snažiť
a zo všetkých síl budem napĺňať tieto požiadavky.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Toľko informácia k organizačnej zmene.
Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ v Senici.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Informácia bola zobraná na vedomie.
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Uznesenie č. 559:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ v Senici
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.2. – Zmeny v Komisii pre vzdelávanie, kultúru a mládež
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána zástupcu o informáciu.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ďakujem za slovo. Pán Mgr. Pastucha sa vzdal
svojho členstva v Komisii pre vzdelávanie, kultúru a mládež. Na uvoľnené miesto je
vzhľadom k schválenej koncepcii mládeže navrhovaný Ing. Marek Štítny, ktorý je
vymenovaný ako koordinátor práce. S mládežou už niekoľko rokov pracuje s mladými,
pracuje aj tu na úrade v Europe Direct a určite poznáte občianske združenie 2.0 a ich prácu tu.
Takže preto je navrhovaný práve on za mládež.
Mgr. Martina Otrísalová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Keďže sa jedná o zmenu
v komisii, ktorej predsedám, tak by som chcela aj z pozície predsedníčky aj v menej ostatných
členov komisie poďakovať kolegovi Pastuchovi za prácu v komisii, ktorú viac ako 2,5 roka
vykonával a za prínos, ktorý priniesol a zároveň som veľmi rada, že ho nahrádza práve Marek
Štítny, dlhoročný koordinátor práce s mládežou. Nakoľko v našej komisii je veľa zástupcov
pedagógov, aj kultúrne činných ľudí, ale práve túto mládež potrebujeme posilniť. Tak verím,
že sa nám bude dobre spolupracovať. Takže, Peter, ďakujem a teším sa na spoluprácu
s Marekom.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len poďakovať tak isto
ako pani predsedníčka aj za predchádzajúce obdobia dve funkčné, za spoluprácu, všetkým
členom komisie, ktorá fungovala veľmi dobre a myslím si, že bude fungovať ďalej aj bezo
mňa. Ďakujem veľmi pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, ďakujeme za prácu a taktiež
za to, že sme vyriešili túto zmenu potreby mládeže. Takže ďakujem. Má niekto záujem
o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Petra Pastuchu v Komisii pre
vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti a volí Ing. Mareka Štítneho za
člena komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie vzdanie sa.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím ešte hlasovanie, že MsZ v Senici
volí Ing. Mareka Štítneho za člena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre
občianske záležitosti. Prosím o hlasovanie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána predsedu mandátovej
komisie, pána poslanca Huttu, o potvrdenie voľby člena Komisie pre vzdelávanie, kultúru,
mládež a zbor pre občianske záležitosti.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje voľbu Ing. Mareka Štítneho za
člena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti počtom
hlasov 16 zo 17 zúčastnených poslancov.
Uznesenie č. 560:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Petra Pastuchu v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ
H l a s o v a n i e : prítomných:17

za:16

proti:0

49

zdržal sa:1

počet poslancov:25

b) v o l í
Ing. Marka Štítneho za člena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ
V o ľ b a : prítomných:17

za:16

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 17.3 – Zmena v Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a
dopravu
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Táto zmena je z takého krásneho dôvodu, pani
Olšová odišla 01.06. na materskú dovolenku a na jej miesto je navrhnutý Ing. René Orgoň,
ktorý u nás pracuje na MsÚ na oddelení výstavby, životného prostredie a dopravy.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu?
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Takže touto cestou by som aj ja rád poďakoval takto
aspoň sprostredkovane pani Olšovej za spoluprácu a prajem jej teda v tej jej milej povinnosti
veľa zdaru a tešíme sa na jej návrat. A tešíme sa aj na spoluprácu s pánom Orgoňom.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Taktiež ďakujem pani Ing. Olšovej za
vykonávanie funkcie. Budeme opäť hlasovať dvakrát. Návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa Ing. Veroniky Olšovej funkcie tajomníčky
Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie.
MsZ v Senici volí Ing. Reného Orgoňa za tajomníka komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu. Prosím o hlasovanie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána poslanca Huttu ako
predsedu mandátovej komisie o potvrdenie voľby tajomníka Komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ing. René Orgoň získava dôveru poslancov MsZ počtom hlasov
18 z 19 prítomných, ktoré ho zvolilo za nového tajomníka Komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu.
Uznesenie č. 561:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa Ing. Veroniky Olšovej funkcie tajomníčky Komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu
H l a s o v a n i e: prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:2

počet poslancov:25

b) v o l í
Ing. Reného Orgoňa za tajomníka Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu
V o ľ b a : prítomných:19

za:18

proti:0 ; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 17.4 – Zmena v Mestskom výbore č. 8
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: V tomto prípade je zmena vynútená vzdaním sa
členstva pána Podmajerského v Mestskom výbore č. 8 – Kunov. Predseda tu navrhol Mgr.
Ivana Štefečku, ktorý v Kunove býva a profesne sa venuje kamenosochárstvu a ja som sa
s ním aj osobne stretol a má veľa nápadov, čo s Kunovom. Takže verím, že bude veľký
prínos.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva Miroslava Podmajerského v Mestskom
výbore č. 8.
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Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie.
MsZ v Senici volí Mgr. Ivana Štefečku za nového člena Mestského výboru č. 8. Prosím
o hlasovanie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána poslanca Huttu ako
predsedu mandátovej komisie o potvrdenie voľby člena Mestského výboru č. 8.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Mandátová komisia potvrdzuje voľbu pána Mgr. Ivana Štefečku
za člena Mestského výboru č. 8 počtom hlasov 18 z 19 zúčastnených poslancov.
Uznesenie č. 562:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Miroslava Podmajerského v Mestskom výbore č.8
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) v o l í
Mgr. Ivana Štefečku za nového člena Mestského výboru č.8
V o ľ b a : prítomných:19

za:18

proti:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 17.5 – Zmena v Redakčnej rade Naša Senica
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Keďže máme zmenu na pozícii prednostu,
automaticky podľa štatútu mesta Senica je prednosta členom redakčnej rady. V tomto prípade
teda budeme nie voliť, ale len brať na vedomie túto informáciu. A chcem poďakovať pani
Vrlovej za dlhoročnú prácu v redakčnej rade.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie zmenu v obsadení členov Redakčnej rady Naša Senica od
01.07.2021. Doktorku Katarínu Vrlovú nahrádza doktor Marek Došek. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie.
Uznesenie č. 563:
MsZ v Senici
berie na vedomie
zmenu v obsadení členov Redakčnej rady Naša Senica od 1.7.2021. JUDr. Katarínu Vrlovú
nahrádza JUDr. Marek Došek
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17.6 – Zmena v Správnej rade Zariadenia sociálnych služieb
Senica, n. o.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Tu tak isto vzhľadom k situácii, že odchádza
pani prednostka z MsÚ, vzdala sa členstva aj v správnej rade. V tomto prípade na jej pozíciu
je navrhnutý primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský. Funkčné obdobie tu je v správnej
rade je 4-ročné a je totožné s funkčným obdobím MsZ v Senici.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva doktorky Kataríny Vrlovej v Správnej
rade Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. k 30.06.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie.
MsZ v Senici schvaľuje Ing. Mgr. Martina Džačovského za člena Správnej rady Zariadenia
sociálnych služieb Senica, n.o. od 01.07.2021. Prosím o hlasovanie.
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Hlasovanie: Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 564:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva JUDr. Kataríny Vrlovej v Správnej rade Zariadenia sociálnych služieb
Senica n.o. k 30.6.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b/ s c h v a ľ u j e
Ing. Mgr. Martina Džačovského za člena Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica,
n. o. od 1.7.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:17

za:17

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18.1 – Správa HK o výsledku kontroly evidencie, prevádzky
a údržby kontroly spotreby pohonných hmôt na vozidlách vo
vlastníctve mesta Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali v elektronickej podobe.
Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh
na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly evidencie
prevádzky, údržby a kontroly spotreby pohonných hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta
Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zobrali sme na vedomie.
Uznesenie č. 565:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly evidencie prevádzky a údržby a kontroly
spotreby pohonných hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:18

za:18

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18.2 – Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami mesta pri zabezpečovaní tovarov, prác
a služieb formou objednávok
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť, správu ste dostali v elektronickej
podobe. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem, predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami mesta pri zabezpečovaní tovarov, prác a služieb formou objednávok. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 566:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
mesta pri zabezpečovaní tovarov, prác a služieb formou objednávok
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18.3 – Správa HK o výsledku kontroly plnenia opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v roku 2019 pri
kontrole správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica ako
poskytovateľa sociálnej služby jedáleň a kontroly rozvozu stravy
vykonávaného mestom Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Správu ste
dostali v elektronickej podobe. Neevidujem, predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených v roku 2019 pri kontrole správnosti aktuálnej registrácie
mesta Senica ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň a kontroly rozvozu stravy
vykonávanej mestom Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu sme vzali na vedomie.
Uznesenie č. 567:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených v roku 2019 pri kontrole správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica
ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň a kontrole rozvozu stravy vykonávaného mestom
Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 18.4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok
2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem,
predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh sme schválili.
Uznesenie č. 568:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:17

za:17

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 19 – Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem,
predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Plán sme schválili.
Uznesenie č. 569:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:18

za:18

proti:0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 20 – Rôzne
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nemáme tu žiaden bod.

Bod č. 21 – Interpelácie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nedostali sme žiadnu písomnú interpeláciu.
Má niekto záujem o diskusiu v tomto bode?
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som sa chcela opýtať, či sa nedá riešiť v rámci
reklamného smogu, ktorý tu riešime, máme na to komisiu, dúfam, že ešte funguje, zase sa
nám tu objavil billboard pred budovou mestského podniku služieb alebo teda pred nájomnou
budovou mestského podniku. Tam, kde je v prenájme pán Žák, tak máme tam zase Hrašné.
Už kedysi bola na to petícia, či sa to ozaj nedá nejako riešiť. Ľudia ma už kontaktujú, že či
s tým mesto nevie niečo spraviť alebo či znova majú nejakú petíciu alebo akým spôsobom.
Takže to je jedna otázka. A potom ešte, keď mám slovo, druhá vec, ktorá tiež nie je
jednoduchá. Stále sa mi množia sťažnosti takéto typu, že na námestí vlastne máme budovu,
kde cvičia Sali fitness, myslím, že sa to volá, tuto vedľa obchodnému domu Ciel a aj starší
občania aj mamičky s deťmi sa sťažujú, že ani ráno sa nedá okno otvoriť, ani večer, lebo to sú
tam výkriky, hlasitá hudba. Ja sa priznám, že ja som minule prechádzala okolo a to bol taký
strašný rev, že som myslela, že na mňa niekto kričí. A to sa z tej budovy ozývalo. To je
formou ako, ja neviem, jak dozorci na buzer place alebo niečo. Či nejakým dohovorom alebo
niečo. Ja viem, že to nie je po desiatej hodine, že asi nemôže polícia zasiahnuť, ale už ľudia
ma zastavujú aj sa ma pýtajú, či sa vážne nedá s tým niečo robiť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, pani poslankyňa. Ja poviem, čo
sa týka toho billboardu, resp. to je zaparkované vozidlo, na ktorom je reklama. Tam je naozaj
veľký problém pre nás. V minulosti sme vytvorili žiadosť a na chvíľku to odišlo. Ono to bolo
asi vzniknuté tým, že tie prevádzky boli v rámci covidu zatvorené, tak nepotrebovali mať
reklamu, keď to bolo zatvorené. Ale je to pre nás veľký problém. My pokiaľ to budeme riešiť
aj nejakým zákazom, že tam dáme zákaz vozidiel do 5 metrov, neznamená to, že možno to
vyriešime na týždeň, na dva, ale buď nám zaparkuje niekde inde alebo si kúpia možno iné
vozidlo, ktoré tam odparkujú. Takže toto je problém, ktorým sa mesto borí každé jedno.
Poviem, že komisia pre reklamu bude zasadať v piatok, kde sa taktiež riešia ďalšie veci, takže
postupne sa snažíme niektoré veci doladiť, ale je pravda, že toto je problém mnohých miest,
kde buď tá dodávka je pomaľovaná už priamo alebo má takto na svojej korbe tú reklamu. Čo
sa týka tej druhej veci, pre nás v rámci toho naozaj, to meranie a tá vhodnosť je veľmi
obmedzujúca na to, aby sme to vedeli zakázať alebo obmedziť. Ale môžeme kontaktovať
prevádzkovateľku, aby teda skúsila nejakým iným spôsobom to riešiť. Aj keď priznám sa, že
teraz rýchlo neviem, ale máme zaznačené a môžeme takouto formou skúsiť komunikovať.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Stáva sa už nejakou tradíciou, že tu dám zopár fotiek.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale to pán poslanec v diskusii, keď tak.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Aj interpeláciu dám. Toto je jedna z nich. Toto je Moyzesova
ulica medzi chodníkom a jednosmerkou smerom na II. ZŠ. Čiže poprosím tam reagovať, tam
je tá burina naozaj už vysoká. Cez dva metre má skoro, nie je tam vidieť na ten chodník. To je
jedna interpelácia. Druhá. Aj takto vyzerajú, tieto skruže slúžia na to, aby autá neprechádzali
na parkovisko vedľa fary na J. Kráľa. Vyzerajú aj takto. Ako odpadkový kôš. Buď tam dajme
nejaký stĺpik pevný, aby sme zabránili tým možným jazdcom v skracovaní. Alebo môže
vyzerať aj tak, ako bude na tých ďalších obrázkoch, že ľudia sa o to starajú a pôsobí to pekne
a čiže aj tak sa dá, aj tak. Toto som bol s deckami na Kunovskej strelnici. Takýmto spôsobom
sú tam zválané stromy, ktoré nebezpečne dopadli na pôvodnú hrádzu, ktorá tam bola
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zamýšľaná pri eventuálnych záplavách. Tam bolo pekne odfotené aj bolo pekne prezentované,
že tá vaňa bola vyčistená. Čiže poprosil by som, aby aj v prípade nejakej havárie, aby sa tam
išiel nejaký človek pozrieť na to, odstránil to drevo, aby tam ten prietok tej vody v prípade
nejakých nečakaných dažďov, aby to nespláchlo dole to drevo. Tuto sa chcem zastaviť,
nechcem komentovať športovú stránku futbalového klubu, ale chcem sa zastaviť pri reklame
nášho mesta. Myslím si, že mesto dáva dosť veľké finančné prostriedky na to, na fungovanie
futbalového klubu, aby sme dokázali tam dať reklamu hodnú nášho mesta. Keď si pozrieme
len tú reklamu vľavo, tam je x-násobne menšia dotácia ako máme my, čiže tam by som
poprosil vymyslieť nejaký banner, ktorý by bol hodný tých peňazí, ktoré tam dáva mesto. Aj
tuto na rohu niekde sme schovaní úplne, kde nie sme ani vidieť. Takto je to aspoň trošku
prefotené, aby to bolo vidieť, že je to mesto. A tam sme nejakí, tak isto takí schovaní vedľa
toho štúdia. Takže to je taký návod možno na nejakú úpravu. No a toto som fotil, to je oproti
autosalónu pána Hílka, tam to funguje ako nejaké parkovisko, ktoré si tam vybudovali
pravdepodobne občania, ktorí tam bývajú. Neviem, v akom to je režime, ale pravdepodobne
v žiadnom. Tento strom som fotil aj pred rokom. Ešte stále tam tróni. Chudák, už to má za
sebou vlastne, takže keď pôjdu chlapci okolo, tak by som navrhoval ho zrušiť. Neviem, či tam
ešte mám. Všetko. Ďakujem. Dodám aj písomne.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Ak môžem na sekundu. Ja len tieto veci, keď
máš, kľudne to pošli, robil si to dlhé roky, vieš, komu to poslať. Mohlo to byť dávno
spravené. Nemusel si čakať na zastupiteľstvo. Ak nemáš dôveru voči pracovníkom, môžeš ma
dať do kópie. Ďakujem.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som sa chcela vrátiť k tomu reklamnému
smogu. Možno že sa to teda bude riešiť na komisii, ale zarazili ma tie bannery alebo tie
billboardy na autobusovej stanici, že sú postŕhané tie, čo tam boli, obsah tam neni, ale sú tam
franforce starých plagátov, že či to bude celé dané preč alebo to bude len sa na niečo čaká
ešte, na nejaké voľby alebo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ viem, tak tie sú súkromné, že zase
pre mesto je to náročné, aj akékoľvek zrušenie, keďže je to na súkromných pozemkoch.
Mesto Senica sa snaží z centra mesta billboardy dostať von, aby boli teda v okrajových
maximálne častiach, pretože určitá reklama do mesta patrí, ale toto je veľmi veľká reklama na
to, aby to bolo v centre mesta. Takže dúfame, že ak príde raz k tej úprave tej časti, ako bolo
dnes aj pri územnom pláne, že je tam plánovaný prístup do Brownfieldu, Slovenského
hodvábu, tak toto by mohlo byť odstránené, resp. malo by byť odstránené kvôli výhľadovosti.
Ale beriem, že je to v meste Senica, ľudia to vnímajú, že to patrí do kompetencie mesta, ale
čaká sa aj na zmenu stavebných zákonov, ktoré táto vláda prisľúbila a práve malo by tam byť
jednoduchšie riešenie práve reklamy v meste, resp. jej odstraňovanie.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ešte mám jednu interpeláciu. Chcela som poprosiť
v mene občanov, čo ma včera na cintoríne oslovili, či by sa dal pokosiť cintorín, lebo že je
tam vysoká tráva.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán riaditeľ TS tu je, takže má zaznačené.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: A má to aj objednané?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Určite.
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Ja iba v krátkosti. Chcela by som touto cestou
vysloviť taktiež poďakovanie našim dobrovoľným hasičom aj hasičom z iných obcí, ktorí
nezištne pomáhali v tej Moravskej Novej Vsi na tej južnej Morave aj v iných obciach, kde
bolo treba. Predpokladám, že ešte dlhší čas budú chodiť pomáhať. Robia to nezištne. Myslím
si, že naši chalani veľa robia, pomáhajú nielen pri týchto živelných udalostiach, pôsobia
preventívne, robia rôzne prednášky na školách, škôlkach, na táboroch, na ktorýchkoľvek
akciách, kde nás osloví, či už je to mesto, Zariadenie sociálnych služieb, ktokoľvek potrebuje
pomoc, vždy sme nápomocní. Ale my si musíme uvedomiť, že títo naši chlapi majú svoje
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zamestnanie, majú svoje rodiny a vlastne keď chceme na nich toľko úloh kladené, koľkokrát
sú aj týždeň, že nie sú doma, pretože sa oddajú tejto vlastne, robia to srdiečkom a sú pre to
nadšení. A koľkokrát nejdú ani hasičskou technikou, že idú svojim autom, svojím vozíkom.
Aj teraz na tú Moravu tak zobrali, aby sme viac pomohli a proste, ozaj si zaslúžime, myslím
si, že dôstojné priestory. A preto by som bola rada, keby sa tá hasičská zbrojnica, tie garáže,
vymaľovali a urobil sa výber dodávateľa a nejaká firma to urobila a nebolo to na tých našich
ľuďoch. Lebo ja si myslím, že to nie je nejakých 50 m2, tam sa jedná o vysokú budovu, veľkú
budovu tých garáží a proste to nedokážu urobiť za jeden deň. Na tom domčeku sme si to
dokázali porobiť, ale to už bolo 5 rokov dozadu. Tí ľudia zostarli a už nie sú takí výkonní.
A tí, ktorí výkonní sú, tak sa venujú iným skutočne veciam nezištne a robia to s veľkou
ochotou môžem povedať. Tak bola by som rada skutočne, keby sa tie priestory spravili nejak
z rozpočtu mesta alebo proste našli sa na to financie a firma, ktorá by to urobila.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani poslankyňa, boli sme spolu, daný stav
riešime. Ja by som tiež poďakoval dobrovoľnému hasičskému zboru aj Dobrovoľnému
hasičskému zboru mesta Senica, ale taktiež civilná obrana a Červený kríž spolok Senica, ktorý
taktiež, všetci išli pomôcť. Samozrejme, snažíme sa vytvoriť podmienky tak, aby tú pomoc
dokázali robiť a postupne poviem, že 5 alebo 6 rokov sa rozprávalo o budove. Konečne sme
ju získali. Nepodarilo sa nám ju získať za 10% hodnoty ako sme dúfali, takže sú veci, ktoré
nás aj finančne vyčerpali, ale verím, že postupnými krokmi stále dokážeme na tej hasičskej
zbrojnici sa dostať s tým, že naposledy sme sa aj o administratívnej budove rozprávali, že
akým spôsobom to rozdeliť, aby sme vedeli objednať projektovú dokumentáciu. Ešte má
niekto záujem o interpeláciu? Nie je záujem.

Bod č. 22. – Diskusia
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som sa chcela v mene občanov spýtať, lebo sa ma už
viacerí pýtali a zaujíma to teda aj mňa, či máme nejakú informáciu o tom, kde sa budú môcť
občania otestovať po 30.06.2021, kedy vieme, že sa MOM-ky rušia.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Čo sa týka mesta Senica, napriek tomu, že
už nebolo povinné, tak zabezpečovalo soboty mobilné odberné miesto. Boli sme viackrát
požiadaní aj rôznymi tanečnými krúžkami, kde sme im vytvorili odbery, aby teda všetci boli
pretestovaní a mohli sa zúčastniť súťaží, tak aby dodržali pravidlá. Doteraz to bolo tak, že
okresný úrad nám dodal testy a za každého jedného otestovaného sme mali poplatok,
z ktorého sme si mali vyfinancovať, či už nám to bude pokrývať náklady, či nie. Avšak zatiaľ
informácia je, ale ešte je čas, lebo sme zvyknutí, že tak 12 hodín dopredu to vieme, tak je
informácia, že testy už nedostaneme a teda nebudeme môcť vykonávať tieto mobilné odberné
miesta. A teda, jediná možnosť v rámci mesta Senica, kde budú antigénové aj PCR testy,
budú dve možnosti, a to je amfiteáter a v pasáži Arli, ale tieto už zatiaľ, je info, že budú za
poplatok niekde na úrovni 10 € a PCR testy, podľa toho aký, okolo 60-70 €. Tzn. stratégia
štátu sa mení a teda my sa nedostaneme k testom. My by sme museli urobiť to, že my by sme
ich nakúpili, následne zaplatili tých ľudí a teda by ten poplatok bol aj u nás, ale myslím si, že
už tá potreba tých antigénových testov pomalinky klesá. Uvidíme, akým spôsobom to
ovplyvní delta vírus. My nerušíme mobilné odberné miesto, my pozastavujeme činnosť.
A v prípade, ak ju budeme môcť obnoviť, tak budeme pripravení v spolupráci s Poliklinikou
zareagovať na to, aby sme sa snažili poskytnúť maximum. Vždy, pokiaľ sme potrebovali, tak
môžem poďakovať takto Poliklinike, vždy promptne zareagovala. Keď sa nám ozvali, že
môžeme zdvojnásobiť očkovanie, len potrebujeme na to priestor a všetko, behom týždňa,
Poliklinika všetko, či priestor, či ľudí, dokázala zabezpečiť a očkovala 220 ľudí denne. Takže
ľudia nemuseli ďaleko cestovať a teraz už, keď zase to prešlo aj pod bežných, v podstate
v ambulanciách to očkovanie, tak uvidíme, akým spôsobom sa aj u nás bude očkovacie
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centrum vyvíjať, ale musíme počkať, akým spôsobom sa k tomu postaví štát, lebo pokiaľ nám
testy nedodajú, tak už je jedno, či ten človek pôjde do MOMky, ktorá je zriadená Poliklinikou
alebo do súkromnej, lebo ten poplatok bude plus-mínus rovnaký. Takže ak bude možnosť
vytvoriť bezplatné odberné miesta a bude o ne záujem, tak sa nebránime tomu, aby sme to
poskytli tak ako teraz. Lebo my sme poskytovali tie mobilné odberné miesta ešte do tejto
soboty, dokedy nám dávali tie testy.
Mgr. Martina Otrísalová, poslankyňa: Ja by som sa chcela spýtať, alebo teda potvrdiť
informáciu od vedenia mesta. Jedno z uznesení, ktoré sme mali na Mestskom výbore č. 7.,
bolo využitie participatívneho rozpočtu za rok 2021 na zelenú oázu za bytovým domom 723.
Pre lepšiu predstavu, sú to tri výškové na Štefánikovej pri súkromnej škole. Je tam vlastne
teraz taký zdevastovaný priestor, betónové plochy, prašáky na koberce, a dostávam fotky od
obyvateľov tejto oblasti, že čo sa s tým bude robiť. takže moja doterajšia odpoveď bola, že
toto je v pláne. Chcem sa spýtať, či sa s tým naozaj počíta a či teda naozaj sa to rozdelí na
niekoľko etáp, rokov, že len sa to najprv zatrávni alebo aký je tam plán.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Evidujeme požiadavku, resp. žiadosť daná na
čerpanie participatívneho rozpočtu od vás, s tým, že riešim konkrétne túto vec s pánom Ing.
Šteffekom. On má nejaký predbežný rozpočet alebo odhad, ktorý je ďaleko vyšší ako sú
možnosti vášho ročného participatívneho rozpočtu, preto to budeme musieť jednoducho
rozdeliť. Že nebude sa dať všetko naraz, tak ako ste to nakonfigurovali v tom vašom uznesení,
ale samotné odstránenie tej betónovej plochy je, pokiaľ sa dobre pamätám, cez 10-tisíc a vy
máte 4. Čiže pracujeme na tom, aby sme z toho vyšli tak, aby to bolo v prospech samozrejme
občanov, keďže tam tá plocha nie je využívaná. Ale hovorím, ten rozpočet je ďaleko vyšší.
Takže hovorím, pracujeme na tom a počítame s tým, že bude sa to musieť jednoducho
rozdeliť nejakým spôsobom.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja by som chcel len na margo pani poslankyne. Ja by som ten
participatívny rozpočet minul ďaleko účinnejšie a lepšie ako 4-tisíc dať mestu, aby odstránilo
niečo. Tzn. že mesto by sa malo postarať o to, aby tých 10-tisíc niekde našlo a tie 4 tisícky by
som použil úplne na niečo iné. Nie na to, že rozdeľovať a odstraňovať niečo, čo tam
nechceme, ale požiadať mesto, tuto je tvoj pozemok, nech sa ti páči a rozdeľme tie 4 tisícky
pre tých ľudí, ktorí tam bývajú, ktorí kosia tú trávu okolo, ktorí tam sadia kvety. Máme tú
možnosť. Čiže týmto spôsobom by som riešil ten participatívny rozpočet. Nie to, že dáme
mestu 4-tisíc a mesto niečo nám tam vybagruje a niečo nám tam spraví. Ďakujem.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Takýchto plôch, ktoré sú nevyužívané, betónové,
je po meste strašne veľa a aj minulý rok alebo predminulý rok, práve 7 výbor sa rozhodol
riešiť tak isto jednu takúto betónovú plochu a teraz je tam workoutové ihrisko. Ja myslím, že
to je dobrý nápad.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Samozrejme, že je, ale my sa bavíme konkrétne o tejto ploche,
ktorú chceme zlikvidovať a chceme tam niečo iné. Nebavíme sa o tom, že si tam ľudia
vymyslia workout, nech tam je, to je super myšlienka. Ale tuto ide jednoznačne o to, že tá
betónová plocha, ktorá tam je, je tam jeden koš nejaký nahnutý a to je všetko. Čiže zamyslime
sa nad tým, že čo by tam mohlo byť dobré, zlikvidujme hento a za tých 4-tisíc, ktoré tam ten
mestský výbor má k dispozícii, tak tam niečo vymyslíme a doplňme to.
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora: Šak ale preto hovorím, že to riešime, lebo ten
rozpočet je ďaleko ďaleko vyšší a nebude ani za tie dva roky, keby sme spojili tie dva roky,
ktoré má tento výbor ešte, ešte stále to nestačí. Takže hovorím, že to riešime a ideme to
vyriešiť.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som práve chcela reagovať na kolegu Huttu, že náš
mestský výbor toto rieši s dlhodobým výhľadom. Čiže toto je prvá časť, ktorú sme chceli
riešiť, že najprv to odstrániť. My tam máme v pláne výsadbu zelene a výsadbu alebo
vybudovanie parčíka. V celej tej časti za všetkými tými tromi vysokými činžiakmi sa tiahne
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zelená plocha a toto je koniec tej zelenej plochy, ktorý treba proste zlikvidovať a spojiť ho
s celou tou zelenou plochou. A chceli sme tam výsadbu stromov, kríky, lavičky, čiže aby tam
mali takú krásnu oddychovú zónu. Takže to nie je len zlikvidovanie toho betónového ihriska,
ale my máme dlhodobý plán a vlastne na to chceme použiť aj tie ďalšie. My sme sa takto
dohodli na výbore. To len ako odpoveď na to, čo si spomínal.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Martin, šak som to pochopil rovnak ako ty. Ale nech mesto tam
pripraví tú plochu a vy tie peniaze už tam použijete na ten parčík. Príklad.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja len, pán poslanec, že stále sú to financie
mesta, ale nevadí, že to je, že dať mestu. Dobre.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Sú to financie mesta, ale ten participatívny rozpočet by si mali
rozhodnúť ľudia. Keď oni sa rozhodnú, že 4-tisíc eur dajú mestu na to, aby tam niečo
vybagrovalo, nejakú betónovú plochu, ktorú tam nechcú, tak sa rozhodnúť. Úplne v pohode.
Oni majú to v rukách, tých 4-tisíc, tak to tam dajú. Keď sa rozhodnúť za dva roky, že dajú 8tisíc, ktoré mohli minúť za dva roky, keď to bude vybagrované na úpravu celého toho okolia,
tak to tak bude tak. Keď sa rozhodnú, že mestu dajú z participatívneho rozpočtu, ktorý im
mesto dáva, aby ho minuli na to, že mesto tam vybagruje ten betón, tak sa tak rozhodnú. To je
celé. Ale mimochodom, ešte tá plocha tam bude predelená tými polozapustenými.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pripravujú sa tam polozapustené
kontajnery, aby to vyzeralo, myslím si, že bude to vyzerať výrazne lepšie ako je to teraz.
Takže nemyslím si, že je to priestor, na ktorý sa nemyslí a myslím si, že postupne naozaj ho
skúsime zlepšiť tak, aby všetci boli maximálne spokojní.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Úplne posledná myšlienka k tomu. My vychádzame aj
z požiadaviek občanov nášho obvodu. S tým, že už sme tam riešili ihriská, už sme tam riešili
lavičky, ktoré si mesto zobralo pod svoje krídla a najviac tlačia na to, že aby sa tam dala do
poriadku zeleň. Takže vlastne týmto smerom sme sa rozhodli, že pôjdeme a preto sme sa
rozhodli aj k tou, že použijeme tento participatívny rozpočet práve na toto.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Neevidujem nikoho ďalšieho
prihláseného do diskusie. Takže končím bod Diskusia.

Bod č. 23. – Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsZ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila
platnosť prijatých uznesení.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom
17. zasadnutí konanom dňa 29.06.2021 prijalo uznesenia č. 512 – 569.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedkyni návrhovej komisie za
potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.

Bod č. 24. – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prajem vám všetkým, aby ste počas leta
načerpali maximum síl a aby sme sa dúfam, že osobne mohli v septembri stretnúť na ďalšom
zastupiteľstve a mohli pracovať na ďalších zlepšujúcich veciach. Takže prajem vám pekné
leto všetkým.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.
primátor mesta Senica

JUDr. Katarína Vrlová
v. z. JUDr. Marek Došek, v. r.
prednosta MsÚ
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O v e r o v a t e l i a : RNDr. Ľubica Krištofová, v. r.
PhDr. Miriam Madunická, PhD, v. r.

Zapisovateľka: Adela Langová
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