Zápisnica
napísaná na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 11. novembra 2021
Prítomní
Pracovné predsedníctvo:
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta; JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ;
JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora;
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Poslanci MsZ:
Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická,
PhD, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Juraj Moravčík, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Peter
Hutta, RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr.
Vladimír Včelka, Ľubomír Miča, Mgr. Miroslav Tehlár, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Lenka
Búzková, Mgr. Petra Morávková, Mgr. Kristína Chudá, MUDr. Martin Čulen, Ing. Roman
Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna
Prizvaní:
JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Milan Dieneš – vedúci odd.; Ing. 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. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS, Senica
O s p r a v e d l n e n ý : Ivan Paveska
M é d i á:
TV Sen, spol. s r.o.
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. Otváram 19. zasadnutie MsZ, na ktorom vás všetkých vítam. Zastupiteľstvo
prebehne za dodržania protiepidemiologických opatrení ÚVZSR vyplývajúcich pre priestory
štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Na dnešnom zasadnutí vítam nového
poslanca, pána MUDr. Martina Čulena, ktorý dnes zloží sľub poslanca.
Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 24 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina. Zasadnutie MsZ je uznášaniaschopné, preto otváram jeho rokovanie.
Ospravedlnený je pán poslanec Ivan Paveska. Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená
a je k nahliadnutiu poslancom. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Huttu
a pána poslanca Štvrteckého. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Langovú. Pracovné
predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová, Marek Došek, Filip Lackovič,
Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Pred hlasovaním o programe zastupiteľstva poprosím
pána MUDr. Martina Čulena o zloženie sľubu poslanca pred poslaneckým zborom.
Informáciu o nástupe náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát budeme brať na vedomie
v bode programu č. 3.
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MUDr. Martin Čulen, poslanec: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosť, ochraňovať záujem mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony
a všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca MsZ ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za zloženie sľubu. Gratulujem
k mandátu a verím, že v rámci spolupráce budeme môcť napredovať v rámci mesta. Kým
pôjdeme odsúhlasiť dnešný program zasadnutia, upozorňujem, že sa doplnil do pozvánky bod
č. 13.6 – Zmena v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. Ak bude
mať niekto ešte návrh na zmenu programu, tak má možnosť. Najprv schválime navrhnutý
a zverejnený program a následne sa bude hlasovať o zmenách. Takže odporúčam, aby dnešné
zasadnutie 19. 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 19. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa
11.11.2021. Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Program sme SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 606:
MsZ v Senici
schvaľuje
Program 19. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. novembra 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

1.
2.
3.

zdržal sa:0

počet

Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Informácia o nastúpení náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v Mestskom
zastupiteľstve v Senici vo volebnom obvode č. 7
4.1 Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 11.11.2021
4.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia
č. 23/2018/703
5.1 Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsZ dňa 23.09.2021
5.2 Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsR dňa 28.10.2021
6. Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM
7. Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2020-2021
8. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021
9. Návrh dodatku č. 1/2021 VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
10. Návrh VZN č. 71/2021 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za
užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách
11. Dispozície s majetkom
12. Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ
13.1 Zmena v Komisii pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
13.2 Zmena v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitostí
13.3 Zmena v Mestskom výbore č. 7
13.4 Zmena v Dozornej rade Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o.
13.5 Zmena zástupcov mesta v rade školy a školskom zariadení
14.1 Spolufinancovanie projektu z FMP Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Velké
Pavlovice
14.2 Spolufinancovanie projektu z FMP Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady a
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rozhľadne Slunečná doplnkovou infraštruktúrou
15.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2021
15.2 Správa HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2021
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Diskusia
19. Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ
20. Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neevidujem záujem o zmenu programu.
Predkladám návrh na hlasovanie o zmene programu – doplnenie bodu č. 13.6 – Zmena
v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. Preto predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje doplnenie programu 19. zasadnutia MsZ v Senici
konaného dňa 11.11.2021 o bod 13.6 – Zmena v Komisii na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zmena programu bola SCHVÁLENÁ.
Uznesenie č. 607:
MsZ v Senici
schvaľuje
Doplnenie programu 19. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. novembra 2021 o bod
13.6 – Zmena v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
H l a s o v a n i e: prítomných:23
za:23
proti:0
Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

zdržal sa:0

počet poslancov:25

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, pani poslankyňa Drinková a pani
poslankyňa Madunická. Má niekto iný návrh? Neevidujem iný návrh. Preto predkladám návrh
na schválenie návrhovej komisie v zložení pani poslankyňa Madunická, pani poslankyňa
Drinková, pani poslankyňa Mičová. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: MsZ návrhovú komisiu SCHVÁLILO.
Uznesenie č. 608:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Miriam Madunická, PhD; Ing. Jarmila Barcaj Drinková;
Mgr. Ivana Mičová
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame na voľbu mandátovej
komisie. Predkladám návrh na zloženie mandátovej komisie, aby pracovala v zložení: pán
poslanec Kalman, pani poslankyňa Vyletelová a pán poslanec Sova. Má niekto návrh na inú
komisiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na schválenie MsZ, aby mandátová
komisia pracovala v zložení: pán poslanec Kalman, pani poslankyňa Vyletelová a pán
poslanec Sova. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Komisiu sme SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 609:
MsZ v Senici
schvaľuje
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mandátovú komisiu v zložení: Ing. Pavol Kalman; Ing. Ľubica Vyletelová; Ing. Roman Sova
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 3. – Informácia o nastúpení náhradníka na uprázdnený
poslanecký mandát
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pani poslankyňa Martina Otrísalová
vzhľadom na svoj zdravotný stav sa rozhodla, že nebude pokračovať a preto máme tu bod č. 3
a taktiež aj pán MUDr. Čulen, ktorý prevzal ako ďalší v poradí v zmysle volieb uvoľnený
mandát. Takže predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu
o zániku poslaneckého mandátu Mgr. Martiny Otrísalovej, poslankyni MsZ v Senici vo
volebnom obvode č. 7, ktorej na základe jej písomného oznámenia o vzdaní sa poslaneckého
mandátu zanikol dňom 28.10.2021 poslanecký mandát. Berie na vedomie aj informáciu, že
MUDr. Martin Čulen prevzal ako náhradník vo volebnom obvode č. 7 osvedčenie o zvolení
za poslanca MsZ v Senici a na 19. zasadnutí MsZ v Senici zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem tento záujem a preto
prosím vás o hlasovanie tak, ako bolo prečítané.
Hlasovanie: Informácia BOLA ZOBRATÁ na vedomie.
Uznesenie č. 610:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o zániku poslaneckého mandátu Mgr. Martine Otrísalovej, poslankyni
Mestského zastupiteľstva v Senici (nezávislá kandidátka) vo volebnom obvode č. 7, ktorej na
základe jej písomného oznámenia o vzdaní sa poslaneckého mandátu zanikol dňom
28.10.2021 poslanecký mandát.
b) b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu, že MUDr. Martin Čulen (kandidát Strany zelených Slovenska) prevzal ako
náhradník vo volebnom obvode č. 7 osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Senici a na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca.
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som chcel aj touto formou ešte
poďakovať pani Mgr. Martine Otrísalovej za jej prínos a prácu v poslaneckom zbore a veríme,
že sa jej bude dariť.

Bod č. 4.1. – Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do
11.11.2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste obdržali písomne. Má niekto
z poslancov pripomienky? Neevidujem takýto záujem. Preto predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení, riešení pripomienok s termínom plnenia do
11.11.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenie BOLO SCHVÁLENÉ.
Uznesenie č. 611:
MsZ v Senici
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schvaľuje
Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 11.11.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 4.2. – Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici
č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste taktiež dostali písomne. Má
niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja sa chcem opýtať pani HK. Máme tu zmluvu o službách vo
verejnom záujme s dopravcom Arriva Trnava. Tam je vyčíslená predbežná kalkulácia –
potreby náhrady v prípade strát, sú nad 527.000,- €. Vieme, že tie náhrady činia cca do
200.000,- € každoročne. Možno 190, 180. Tak by som chcel trošku bližšie vysvetliť tú vysokú
sumu, tých 527.000,- €. Ďakujem.
JUDr. Elena Jankovičová, HK mesta Senica: Táto zmluva o službách vo verejnom záujme,
ktorú som vám uviedla na strane 3 pod bodom 3, bola uzatvorená na základe výsledkov
verejného obstarávania na poskytovanie dopravných služieb, ktoré teda mesto vyhlásilo. V tej
celkovej sume, ktorá je zakomponovaná alebo ktorá vyšla z toho ako víťazný návrh 527.850,€ sú predpokladané náklady, ktoré má spoločnosť, alebo ktorá teda by mala mať spoločnosť
Arriva s vykonávaním tejto služby. Avšak tá suma je v takej výške preto, lebo ešte tam nie sú
zakomponované tie výnosy, ktoré sú alebo teda ktoré bude mať tá spoločnosť z cestovných
lístkov a zo všetkých týchto výnosov, ktoré vlastne prevádzkujú tie MHD v priebehu roka a
budú. Ak si pozriete v rámci tých príloh, ktoré sú pri zmluve, je tam uvedená aj príloha
„Mesačný výkaz o tržbách a výške poskytnutých zliav“, ktorú bude vlastne predkladať táto
spoločnosť Arriva mesačne. A z toho sa my dozvieme, aký je príjem na jednotlivých linkách
a vlastne na jednotlivých kategóriách podľa toho, ako máme ustanovené v tom cenovom
výmere MHD. Takže ten mesačný výkaz, ktorý je, tak ten bude potom zakomponovaný do
celkovej tej sumy tej kalkulácie oprávnených nákladov, ktoré vlastne má tá spoločnosť pri
výkone MHD.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel opýtať k tomuto istému
bodu a teda predpokladal som, že keď tam je napísané, že to je náhrada straty, tak že teda to je
výsledná, ale podľa slov pani HK tam teda chýbajú tržby. Prosím vás, vie tu niekto povedať,
aké tržby očakávame? Aby sme sa dostali k tomu reálnemu číslu, že kde sme, ako sme
vzdialení od tých 180-tisíc, čo sme platili doteraz. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tržby budú závisieť samozrejme v rámci
opatrení, kedy je a nie je viac a menej cestujú ľudia, takže tie tržby sa posledné dva roky
veľmi veľmi líšili od rokov 2019, 2018. Ja, čo mám informáciu, tak ohľadom oddelenia
dopravy, tak tá suma by mala byť vyššia ako teraz. 190-tisíc platíme a keďže tá zmluva je na
10 rokov, je tam určitá indexácia. Oni tvrdili teda v rámci vysvetlení, že nie je tam
zindexované všetko a teraz sa očakáva tá suma niekde okolo štvrť milióna euro, že by mal byť
ten doplatok. Takúto mám informáciu z oddelenia dopravy.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Čiže štvrť milióna eur plus tá indexácia, ktorú ste spomínali?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale tá bude v ďalších a ďalších rokoch
samozrejme. To je indexácia ich nákladov. Tam sa indexujú mzdy čiastočne a čiastočne PHM
v prípade, aké tam budú zmeny.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: A prečo je tam taký veľký nárast oproti tej zmluve, ktorú sme
mali doteraz?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ono, tie nárasty sú celkovo, my sme
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očakávali teda, že tá suma by mohla byť nižšia v rámci súťaže, ale aj keď sme robili PHZ
a okolo týchto vecí, tak jednoducho to vychádza vám, pokiaľ chcete autobusy, pokiaľ máte
záujem nemať 15-ročné autobusy, tak oni si tie všetky náklady do toho premietajú a následne
dnes vieme, že tie ceny sa už hýbu niekde inde ako boli minulý rok, tak asi z opatrnosti
celkovo nám momentálne verejné obstarávania robia veľké problémy a tie nárasty budú asi vo
všetkom. Takže nebude to len v tejto zmluve, ale vo všetkých nákladoch, lebo to, čo my si
dávame teraz robiť, ako keď stanovujeme predpokladanú hodnotu zákazky, tak sa nám tam
výrazne zvyšujú sumy jednotlivých služieb, takže je to asi tou dobou, kedy označujú, že 10 –
20% na konci roka, majú ísť ceny hore, tak predpokladám, že tí podnikatelia si to do tohto už
zarátavajú, do nejakého podnikateľského rizika.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Arriva bol jediný účastník tejto súťaže?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Mám informáciu, ja som nebol v rámci
súťaže, že teda bolo viacero záujemcov, ktorí podávali dopyty na otázky v rámci verejného
obstarávania, avšak ponuku predložila len jedna spoločnosť a to bola spoločnosť Arriva, ktorá
vyhrala. Viem, že mali byť aj nejakí zo zahraničia, ale nakoniec nezložili zábezpeku
a nepredložili ponuky. Ale bolo viacero dopytov. My sme túto súťaž viackrát aj predlžovali,
lebo neustále boli ďalšie a ďalšie dopyty, ale prečo sa potom neprihlásili, ja sa priznám, že
nemám ani zoznam tých konkrétnych firiem, že ktoré, lebo ja som nebol súčasťou verejného
obstarávania, takže neviem.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za informáciu.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Ja by som sa chcela opýtať na tú zmluvu o šírení
reklamy s objednávateľom Hílek. Je tam uvedené, že mesto plnilo na základe neúčinnej
zmluvy. Chcela som sa len opýtať, či neexistuje nejaký mechanizmus, že ako sa môže stať, že
sa vlastne zmluva nezverejnila a kto je vlastne zodpovedný za toto. Ako jedná sa síce o 250,€, ale.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Bolo tam pochybenie zamestnanca, ktorý
z pracovných a následne zdravotných dôvodov v podstate mu to ostalo, nezabezpečil, aby sa
to postúpilo ďalej na oddelenie, ktoré má na starosti zverejnenie zmlúv. Preto nastal tento
problém. Neevidujem ďalší záujem o diskusiu k tomuto bodu. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o plnení uznesenia MsZ č. 19/01/J/2/b v znení
uznesenie č. 23/2018/703. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu HK sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 612:
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:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 5.1 – Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsZ dňa 23.09.2021
Bod č. 5.2 – Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsR dňa 28.10.2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Hlasujeme za obe uznesenia spoločne. Má
niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsZ dňa
23.09.2021 a uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsR dňa 28.10.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenia BOLI VZATÉ na vedomie.
Uznesenie č. 613:
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MsZ v Senici
berie na vedomie
1. Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsZ dňa 23.09.2021
2. Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsR dňa 28.10.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:22
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 6. – Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho
obdobia Dobrovoľným hasičským zborom mesta Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tak ako každý rok, máme tu program
ohľadom opatrení mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu?
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Tak ja by som len v stručnosti chcela povedať,
že kontrolné skupiny sú zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru, sú pripravené na
vykonanie tejto kontroly. Majú dostatočné odborné vedomosti a znalosti a chcú ľuďom iba
pomôcť viac-menej, pretože vznikajú požiare v rodinných domoch, či už sú to garáže alebo
od komínov, krbov, vykurovacích telies, tak ich chcú upozorniť, aby to mali zabezpečené
a v dobrom stave, aby sa tomu nebránili. Len toľkoto. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ako ich poznáme, aby to neboli nejakí
falošní? Budú mať uniformy?
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, poslankyňa: Budú označení, v pracovnej rovnošate budú
chodiť, nie v slávnostnej, čiže budú mať hasičské a budú mať preukaz člena kontrolnej
skupiny, ktorým sa môžu preukázať.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem ešte o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia
Dobrovoľným hasičským zborom mesta Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: SCHVÁLILI sme opatrenia mesta.
Uznesenie č. 614:
MsZ v Senici
schvaľuje
Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia - DHZM
H l a s o v a n i e : prítomných:22
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 7. – Informatívne správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území
mesta Senica za šk. rok 2020/2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Teším sa, že stále dostávame aj správy od
škôl, ktoré nie sú v našej pôsobnosti, ale aj pre vašu informáciu je dobré, že ich takto máme.
Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Tak ako každoročne, aj teraz by som sa
chcel vyjadriť, alebo lepšie povedané pochváliť všetkých kolegov v našich školách. Minulý
školský rok bol naozaj veľmi špecifický. Vieme prečo. A naozaj to bolo veľmi ťažké. Nemali
to ťažké len teda rodičia, ale aj učitelia, vychovávatelia a samozrejme najviac deti. No
a potom samozrejme by som chcel vyzdvihnúť aj určitú, povedal by som aj v určitých
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momentoch aj promptnú reakciu a dobrú spoluprácu so zriaďovateľom pri riešení rôznych
vecí počas minulého školského roku. Takže ešte raz ďakujem všetkým kolegom za obetavú
prácu, ktorú minulý školský rok urobili. Len na takú zmenu, aby ste vedeli, istým spôsobom
tento školský rok je to zase o niečom inom, pretože minulý školský rok to bolo že dištančné,
online, skoro všetko, teraz je to zase pre zmenu kombinované. Tzn. časť dňa má dištančne
a časť dňa má prezenčne, je zase trošku inde a ten level sa nám zase niekam posunul. Ale
dúfajme teda, aj keď budeme, alebo už budem od pondelka v čiernom, že školy sa nám
nezatvoria a že budú deti chodiť ďalej do školy. Okrem toho by som chcel dať takú výzvu
rodičom, aby sa správali zodpovedne, pretože deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované, ale aj
napriek tomu sa stáva veľakrát, že tie prejavy toho ochorenia tej pandémie na tých deťoch sú
vidieť a sú medzi nami takí, ktorí tie deti do tej školy pošlú. Takže by som chcel takto verejne
poprosiť tých rodičov, aby si to naozaj dobre rozmysleli, čo urobia, pokiaľ majú nejaké takéto
problémy zdravotné. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja sa pripojím k Peťovi Pastuchovi tak isto. Stredné školy
v podstate kopírujú základné školy. U nás sa situácia tak isto zhoršuje, ale dúfam, že to
dištančné vzdelávanie v takom rozsahu, ako prebehlo, sa nebude opakovať. I keď tá
zaočkovanosť je u nás veľmi slabá. Nejakých 20%. Ale chcel som spomenúť aj iné. Týka sa
to vyučovania nemeckého jazyka, aby ste mali prehľad. Už v škôlkach sme podpisovali zase
ďalšie pokračovanie cezhraničnej spolupráce cez INTERREG, kde sa vyučujú deti slovenské
nemeckému jazyku a naopak, rakúske deti slovenčine. Keď skončia, nastupujú do základných
škôl, tak nemajú možnosť výberu. V podstate prvý prioritný jazyk je angličtina, až potom
v nejakých ďalších voliteľných možnostiach, povinne voliteľné predmety, už tam nabieha
možno tá nemčina. Ale tak isto má konkurenciu v iných predmetoch. A potom sa ďalšia
náväznosť, keď tie decká končia základnú školu, ďalšia náväznosť je tá, že stredné školy
v podstate nebudú potrebovať za chvíľu nemčinárov. Tak ako bol problém kedysi
s angličtinármi, tak teraz bude prebytok, ale nemčinárov. Tzn. že ten problém tam je,
samozrejme nie sme tu na to, aby sme ho dokázali vyriešiť, možno len ho spomenúť, že ten
problém tu je. Napr. u nás v prvom ročníku momentálne sa nemecký jazyk vôbec nevyučuje.
Čiže už iba dobiehame druhé, tretie, štvrté ročníky a je otázka tá, čo s tou armádou
nemčinárov za dva, za tri, za štyri roky. Zase rekvalifikácie určite. Niektorí, ktorí budú chcieť
zostať v školách, tá angličtina tam je prioritná, to je úplne jasné. Čiže mne sa tam trošku
stráca ten zmysel, že ideme učiť, ideme sa hrať s deťmi v materských škôlkach nemčinu
a potom ich sekneme a dáme im povinnú angličtinu a tým pádom vlastne tá nemčina pomaly
zomrie asi na tých školách. Čiže to som len tak chcel upozorniť, že takýto problém tu je a to
je všetko. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, myslím si, že nemčina
v našom regióne pôjde výrazne do popredia a nebude to taký problém, že by o nemecký jazyk
nebol záujem. Myslím si, že je to otázka veľmi krátkej doby. Ja by som taktiež chcel
poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom ako minulý rok to
zvládli, ale aj tento rok to zvládajú. Lebo myslím si, že naozaj ten tlak, ktorý je na učiteľov
a ktorý neustále sa mení ten systém a sú tam rôzne zmeny, tak v rámci tohoto to dokážeme
zvládnuť výborne a ja by som rád poďakoval, že snažia sa a samozrejme je tam potrebná aj tá
spolupráca od toho žiaka a najmä teda od rodiny, ale verím tomu, že doba sa nám bude
zlepšovať a nebudeme v tomto hybridnom systéme, ale že sa čím skôr vrátime do toho
prezenčného systému. Takže ďakujem aj ja pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ja ešte k tej nemčine a k tomu projektu BIG on nekončí
v škôlkach, on pokračuje aj na základných školách formou krúžkov teda, nie klasickej hodiny,
ale tam si tí žiaci môžu vybrať ako de facto už druhý predmet, keďže od prvého ročníka je
povinná angličtina. A to zo zákona.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neevidujem ďalších záujemcov o diskusiu,
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predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej
umeleckej školy a Centra voľného času za školský rok 2020/2021 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správy sme SCHVÁLILI.
MsZ berie na vedomie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2020/2021, kde nemá
zriaďovateľskú pôsobnosť. Tieto informácie berieme na vedomie. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správy sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 615:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl,
materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2020 – 2021
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
H l a s o v a n i e: prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

berie na vedomie
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území
mesta za školský rok 2020 – 2021, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť
H l a s o v a n i e: prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8. – Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh prerokovala MsR bez pripomienok
a odporúča na schválenie, prerokovala Finančná komisia bez pripomienok a odporučila na
schválenie. Takže prerozdeľujeme tu finančné prostriedky najmä čo sa týka rekonštrukcie
strechy na bytovom dome Sv. Cyrila a Metoda 2073 a rekonštrukcia strechy, ktorá bola
neočakávanou investíciou na ZUŠ. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem
takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zmenu rozpočtu
mesta na rok 2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh na zmenu rozpočtu BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 616:
MsZ v Senici
schvaľuje
Zmenu rozpočtu mesta na rok 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 9. – Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 68/2019 o miestnom
poplatku za rozvoj
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 1/2021 VZN č. 68/2019
o miestnom poplatku za rozvoj bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu dodatku č.
1/2021 VZN č. 68/2019 neboli vznesené žiadne pripomienky. MsR prerokovala tento návrh
a bez pripomienok odporučila na schválenie a Finančná komisia taktiež prerokovala, nemala
pripomienky a odporučila na schválenie. Tam dopĺňame jeden článok ohľadom zverejnenia
informácií, ktorá bude do 30.06. kalendárneho roka, tzn. v rámci záverečného účtu za
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predchádzajúci kalendárny rok, akým spôsobom boli finančné prostriedky použité. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem, predkladám návrh na
uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 1/2021 VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku
za rozvoj. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zmena VZN BOLA SCHVÁLENÁ.
Uznesenie č. 617:
MsZ v Senici
schvaľuje
Dodatok č. 1/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 68/2019 o miestnom poplatku za
rozvoj
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 10. – Návrh na VZN č. 71/2021 o podmienkach státia vozidiel
na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva,
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh VZN č. 71/2021 o podmienkach
státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva, za trvalé
parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na miestnych cestách bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu VZN č. 71/2021 boli vznesené
pripomienky, ktoré boli akceptované a sú zapracované do predloženého návrhu. MsR
odporúča na schválenie so zapracovanými pripomienkami a Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu taktiež odporúča na schválenie s pripomienkami. Tieto pripomienky
boli zapracované. Ide o to, že v rámci VZN sa najmä snažíme o to, aby sme sa dostali
k virtuálnej platobnej karte. Najväčšia zmena je to, že už nepôjdeme na ročné platobné karty
v rámci tejto zmeny VZN, ale ide sa na 365-dňové platobné karty. Tzn. kedykoľvek kto si
kúpi auto, zmení, presťahuje sa alebo vymení vozidlo, tak nemusí špekulovať v septembri, či
sa mu oplatí karta. Kúpi si následne, 365 dní mu platí a bude aj elektronická kontrola v rámci
týchto činností a pre nás je podstatné možnosť virtuálneho nákupu. To jest, aby sme sa vyhli
tomu, čo sme mali minulý rok, keď sme sa snažili to riešiť elektronicky cez emaily, kedy
mnohí nám neposlali potom mená, potom zabudli pri platbách VS a bol v tom väčší zmätok.
Tak okamžite od minulého roka sme začali na tomto pracovať, ako by sme to vedeli vyriešiť.
A práve táto zmena rieši to, aby sme mohli elektronicky začať predávať platobné karty. Pôjde
to cez portál Datamesta, ktorý je naviazaný na náš celkový softvér, hlavný softvér, ktorý na
meste máme. Momentálne tam budú len parkovacie karty, avšak v budúcnosti je tu ambícia,
aby si tí ľudia vedeli v tejto svojej virtuálnej schránke, ktorú budú mať k mestu, nájsť rôzne
poplatky, ktoré mestu sa platia. Poprípade môžu si skontrolovať, kedy to zaplatili, akým
spôsobom, takže mala by to byť postupne väčšia nadstavba, tak verím, že na začiatku to
nebude úplne jednoduché, ale prinesie to viac osohu z dlhodobého hľadiska. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. V uvedenom návrhu VZN
v prílohe č. 1 je opätovne uvedené ako ulica, kde by sa teda malo uplatňovať toto VZN, aj
Okružná. Mám za to, že sme sa asi pred rokom alebo pred dvomi tejto ulici venovali a vtedy
bola z toho zoznamu vypustená. Myslím, že to je len nejaká administratívna chyba, ale
vzhľadom na to, že to tam je, tak inak ako pozmeňujúcim návrhom to zrejme sa nedá
vypustiť, tak preto podávam pozmeňujúci návrh, aby sme vylúčili ulicu Okružnú, pretože to
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nemá žiadny súvis s ostatnými ulicami. Bola by ako jediná zo všetkých okolitých ulíc
spoplatnená. Zároveň prosím, ešte pokračujem v pozmeňujúcom návrhu, a to v priebehu
Finančnej komisie sme diskutovali o možnosti zosúladenia tohto VZN s VZN č. 53, to je
majetkové VZN. A v tomto VZN č. 53, ktoré uvádza teda niektoré skupiny, ktoré sú
oslobodené alebo majú určité výhody z platenia daní, uvedení aj obyvatelia, ktorí majú viac
ako 65 rokov. Z nejakého dôvodu je v tomto VZN 71, ktoré práve teda prerokovávame,
uvedení len občania, ktorí majú nárok na zľavu, len tí, ktorí majú viac ako 70 rokov, čo teda
najmä v prípade vozidiel asi je v oveľa horšej pozícii ten senior ako v platení daní, pretože
čím vyšší vek, tak samozrejme tým je tých vodičov menej a menej. To je teda jeden dôvod
a druhý dôvod je ten, že je to najviac ako cenovo senzitívna skupina obyvateľstva a preto
nepredpokladám, že by bol nejaký veľký počet obyvateľov, ktorým by tento môj návrh prispel
veľmi do ich vrecka. Takže dávam návrh taký, aby bolo rovnako ako v prípade VZN 53
zjednotenie textov a to nasledovne, ak to máte kolegovia pred sebou, tak je to článok č. 3, bod
2., druhá bodka, na konci text: Ako darca krvi alebo dovŕšil nie 70 rokov veku, ale 65 rokov
veku, a keďže tu je uvedená zľava, ktorá je nižšia ako 50% oproti tej zľave, ktorá je
v majetkovom VZN, tak 50% zľava, aby bolo zjednotenie týchto dvoch VZN by bola na
úrovni 0,0273975 €/m2/deň. To by bol jeden pozmeňujúci návrh. A keďže v ďalšom bode,
článok 4, bod 11, máme opakovane uvedenú túto vekovú hranicu, tak tam dávam návrh, aby
bolo znovu, je to 11, písm. b), až posledná bodka 1.4: „držiteľ motorového vozidla, ktorý má
trvalý pobyt v meste Senica a súčasne dovŕšil vek 70 rokov“ a náhrada textu nie 70 rokov, ale
65 rokov. Opakujem, tento návrh má len ten účel, aby sme teda zjednotili VZN aj v jednom
prípade aj v druhom prípade. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, Okružná, súhlasím. Čo sa
týka dôchodcov, ideálne keby to mali zadarmo, ja to osobne poviem, a možno celé
parkovanie. Ja nemám problém s tým, že poďme to znižovať, avšak napr. pokiaľ sa nemýlim,
tak MHD cenové predpisy máme tiež od 70 rokov. Tzn. buď to zjednoťujme všade, lebo zase
v rámci dopravy, keď ma teraz napadnú cenové lístky autobusov, sú od 70 rokov, pán Šteffek.
Takže doprava si to robí samozrejme po svojom. A tam je to v zákone 65 alebo tam si to my
volíme čo sa týka daní? Od 62 hore. Takže akože vieme to zjednotiť. Tam je výrazne väčšia
asi na MHD tá zľava, ale ide o to, že pokiaľ pôjdeme takto, určitým spôsobom budeme nefér
voči ľuďom, ktorí už asi boli takto odradení, pretože keď sme mali Žilinskú univerzitu
a riešila sa parkovacia politika, tak sa nastavovali ceny a veľmi to tam lietalo. Dobre viete, že
niektorí poslanci dokonca boli za to, že vyhradené parkovacie miesto má byť za 500,- €,
niektorí boli za 200,- €, niektorí
250,- €. Tam sa to v podstate v rámci poslaneckého klubu utriasalo na poslaneckej porade
a bolo to veľmi rozptýlené a tam tá suma ostala práve kvôli tomu, že my chceme tých ľudí
demotivovať k tomu, aby si nechávali tie vyhradené parkovacie miesta iba, keď ich potrebujú.
A teraz keď sa niekto odhlásil a dnes mu povieme, možno tento rok, a teraz mu povieme, že
keby ste sa neodhlásili, máte to budúci rok o 20, o 30% lacnejšie, že či to je úplne fér. Že
možno sme to mali keď tak nastaviť takto skôr, ako to je teraz môj pohľad, že teraz možno
niekoho znevýhodníme a ten sa bude hlásiť, a my mu povieme: „Už sa prihlásiť nemôžete,
lebo sme neočakávali, že sa tie zmeny, budú sa meniť tieto cenové predpisy a možno k cene
dole.“ Ja len, že aj také prípady môžu nastať, že sa niekto ozve a povie: „Keby som ja vedel,
že to bude stáť o 100,- € menej alebo o 50,- € menej, tak by som sa neodhlásil. Akože to je
teraz možno ten pohľad. Ale samozrejme nechám na vás. Tzn. teraz to sú dva návrhy, či jeden
návrh ucelený? Aby som vedel, že ako budeme o tom hlasovať. Alebo tri? Moment. Ale to
môže byť v jednom návrhu všetko alebo sa separé hlasuje, či to je jak jeden návrh alebo ako?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Môžeme o tom hlasovať separátne. Tzn. jedno je tá Okružná
ulica a ďalšie by boli tieto, ale teda ešte je tam aj písmeno c), aj v písmene c) je: „A súčasne
dovŕšil vek 65 rokov“. Ale to sú tie mesačné karty a článok 4, bod 11.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Len keď to zoberiem, že v rámci toho
MHD ako potvrdil pán Šteffek, že keď tam máme 70, tak už by sme to mali komplexne.
Článok 4, c), pozerám, na konci.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ja teda nevidím moc súvis s MHD a s parkovacím miestom.
Naozaj.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Vy ste povedali o zjednotení, že aby v tom
neboli rôzne termíny. To ste povedali, tak preto hovorím, že napr. v rámci dopravy máme tých
70 aj v iných predpisoch, tak akože iba na to som upozornil. Tak ako ste povedali vy dane
a poplatky, tiež je to iné, ale vy ste povedali, teda odôvodnili tým, že nech je to, asi aby to
mali jednoduchšie, že vedia, že toto je ten dátum. Takže doprava teda to mala takto a ja sa
jemne obávam, aby nám to neurobilo problém, lebo my na tom softvére pracujeme pomaly
rok, že aby sme to dokázali pretočiť a nachystať, lebo my čakáme v podstate na toto VZN,
aby sme to celé dokázali spustiť a začať predávať virtuálne 365-dňové známky. A tým pádom
z dlhodobého hľadiska sa nám stane to, že tie pretlaky, ktoré tu sú na pokladni od 27.12. do
07.01., kedy sú tu tie rady až na koniec ulice, tak v priebehu dvoch, troch rokov to vymizne,
lebo tí ľudia si budú priebežne kupovať tie známky 365-dňové, takže tým pádom by to bolo
postupne. A nebudeme tu mať problém. A samozrejme aj v rámci protiepidemiologických
opatrení je to výhodnejšie, aby to bolo takto elektronicky. Takže idem, v prípade, že by som
to vynechal zle, tak poprosím o opravu, ale idem teda raz za radom. Má ešte niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem, takže predkladám návrh. Takže ideme
hlasovať o zmene v prílohe č. 1, kde sa vynechá Okružná ulica. Prosím o hlasovanie ohľadom
Okružnej ulice, aby bola vynechaná zo zoznamu miest určených na dočasné parkovanie.
Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Táto zmena PREŠLA.
Budeme na konci hlasovať o celom VZN. Teraz ideme na zmenu č. 2., to je článok 3, ods. 2,
bod 2., kde teda ako darca krvi a dovŕšil 65 rokov a mení sa tarifa 0,0273975€/deň. To máme
trvalé parkovanie a potom tie ostatné sú zase už dočasné. Teraz o tejto zmene. Takže teraz
poprosím, návrh, zmena článok 3, ods. 2, bod 2. Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh tejto zmeny NEPREŠIEL.
Ideme na bod č. 4. Článok 4, ods. 11, bod 4., kde dovŕšil vek 65 rokov a držiteľom
motorového vozidla, ktorý má trvalý pobyt v meste Senica a súčasne dovŕšil vek 65 rokov. To
je zase v odseku 11, písm. c), bodka 4. Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zmena NEPREŠLA.
Má ešte niekto záujem o diskusiu, aby sme v tom mali už úplne? Neevidujem. Ideme hlasovať
o VZN č. 71/2021 podľa predloženého návrhu s tým, že je zmena v prílohe č. 1, kde sa
vynecháva Okružná ulica. Poprosím vás o hlasovanie.
Hlasovanie: VZN sme so zmenou SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 618:
MsZ v Senici
schvaľuje
VZN č. 71/2021 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách s pripomienkou
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len možno taká technická, že takéto
návrhy by bolo možno lepšie dávať skôr, aby prešli aj komisiami. Bolo to tu kedysi
kritizované. Takže to je všetko.
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Bod č. 11.1 – Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľnosti
v k. ú. Senica formou OVS
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Máme priestor, ktorý sa nachádza
v bytovom dome č. 728, kde Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na
svojom zasadnutí nehlasovala a MsR na zasadnutí 28.10. odporučila odpredaj nehnuteľnosti
formou OVS. Takže máte tu aj fotografie, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. Máme
takýto, by som to povedal, sklepný priestor, ktorý bol kedysi skladom civilnej obrany, ktorý
dlhodobo sa nevyužíva a máme záujem o odpredaj a teda odpredaj by bol VOS. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti evidovaných na LV č. 4608 pre k. ú. Senica
podľa predloženého návrhu formou OVS s tým, že vyhlasovateľ súťaže kúpnu cenu stanovil
najmenej 6.000,- € a ďalšie podmienky uvedené v písomnom návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 619:
MsZ v Senici
schvaľuje
odpredaj nehnuteľností, evidovaných na liste vlastníctva č. 4608 pre kat. územie Senica ako :
- nebytový priestor vo vchode 11 na prízemí v bytovom dome so súp. číslom 728,
postavenom na parcele č. 32 na ulici J. Kráľa v Senici,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným
číslom 728 a na príslušenstve vo veľkosti 71/10 000,
- podiel vo veľkosti 71/10000 na pozemku CKN parc. č. 32 vo výmere 1449 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:
a) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 6000 €, slovom šesťtisíc
eur.
b) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 2 000 €, slovom dvetisíc eur.
Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov,
ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom
bude vrátená do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
c) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom
návrhu losovaním.
d) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia
o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch
pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.
e)Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:
-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu
-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.
f) Prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a doplniť ďalšie podmienky súťaže
organizačného charakteru.
g) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení
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JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ
Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a poslanec MsZ
JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia
Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia
Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
a poslanec MsZ.
h) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na
zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia
po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.
Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.
H l a s o v a n i e: prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.2 – Návrh na zámenu nehnuteľnosti v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu na svojom zasadnutí odporučila schváliť zámenu pozemkov a komisia pre správu
mestského majetku, obchodu a služieb nehlasovala o tomto návrhu, pretože nebola uznášania
schopná. MsR odporučila zámenu nehnuteľností. Takže sú tu nehnuteľnosti, ktoré by sme do
budúcna mohli využívať, aby sme mohli žiadať ďalšie cyklotrasy zámenou za pozemok, ktorý
sa nachádza v tejto lokalite, kde majú záujem urobiť výjazd z bývalého areálu Slovenského
hodvábu. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem.
Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zámenu nehnuteľnosti v k. ú. Senica
podľa predloženého návrhu a schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle osobitného
zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 620:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
zámenu nehnuteľnosti v kat. území Senica:
pozemok CKN parc.č. 2992/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 962 m2 vo vlastníctve
mesta Senica
za nehnuteľnosti v kat. území Senica:
pozemok EKN parc.č. 373, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m2,
pozemok EKN parc.č. 379/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1308 m2
a pozemok EKN parc.č. 1750, druh pozemku orná pôda vo výmere 180 m2, spolu vo výmere
1 564 m2 vo vlastníctve Slovenský hodváb PLUS, s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica,
IČO: 45 480 583.
Vzhľadom na podobný charakter využívania pozemkov zmluvné strany pokladajú hodnotu
zamieňaných pozemkov za rovnakú, oceňujú zamieňané pozemky na jednotkovú cenu
18 €/m2 a zámenu uskutočnia bez povinnosti mesta doplatiť rozdiel v hodnote zamieňaných
pozemkov.
b) s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje
k účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých nehnuteľností. Zámenou mesto nadobudne
pozemky, ktoré potrebuje na verejné komunikačné trasy a spoločnosť získa pozemok, ktorý
využije na svoj ďalší rozvoj.
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H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 11.3. – Návrh na nájom časti pozemku, ktorý sa nachádza
v reg. C, parc. č. 3153/1 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nachádzame sa zase v záhradkárskej oblasti
Kolónia, kde Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb neprerokovala
a nehlasovala a MsR odporučila prenájom časti pozemku. Takže máme tu dve parcely, ktoré
sa prenajmú. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem.
Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje nájom časti pozemku vo výmere 134
m2 podľa predloženého návrhu, nájom časti pozemku vo výmere 388 m2 podľa predloženého
návrhu a schvaľuje nájom ako prípad hodný osobitného zreteľu podľa predloženého návrhu.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 621:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
1) nájom časti vo výmere 134 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo
výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Dušan Labo, Štefánikova 709/65, 905 01
Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.01.2022 za cenu:
0,30 € /m2/ rok
2) nájom časti vo výmere 388 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo
výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Jakub Štefek, Kolónia 559/16, 905 01
Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.01.2022 za cenu:
0,30 € /m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi na záhradkárske účely
a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto
súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj
finančný príjem.
H l a s o v a n i e: prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11.4. – Návrh na nájom časti pozemku reg. C, parc. č. 1463/1
v k . ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu na svojom zasadnutí odporučila opakovaný prenájom časti pozemku. Komisia pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb neprerokovala a MsR na zasadnutí odporučila
prenájom časti pozemku. Má niekto záujem? Nachádzame sa na Hviezdoslavovej ulici za
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bytovým domom. Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje nájom časti vo výmere 728 m2 parc. reg. C., č. 1463/1 podľa
predloženého návrhu a schvaľuje ho ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže je tam
prenájom vlastníkom tohto bytového domu. Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Prenájom BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 622:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
nájom časti vo výmere 728 m2 pozemku CKN parc.č. 1463/1, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 1047 m2 v kat. území Senica spoločenstvu vlastníkov bytov
a nebytových priestorov SVB 322, Hviezdoslavova 322/49, 905 01 Senica, IČO: 50101803 za
účelom využívania ako záhradu a voľnočasové aktivity na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.01.2022 za cenu:
0,30 € /m2/ rok

b) s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Zachovanie kontinuity zmluvného vzťahu so žiadateľom nie je v rozpore so záujmami mesta,
pozemok tvorí uzatvorený dvor bytového domu, ktorý mesto nevyužíva v súčasnosti na
plnenie svojich úloh a z nájomného vzťahu má finančný prínos.
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 11.5. – Návrh na nájom časti pozemku reg. C, parc. č. 669/94
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tento prenájom sme tu mali nedávno, kedy
sa z developerskej spoločnosti prechádzalo na vlastníka. Tento vlastník opätovne predal
stavbu, teda musíme opätovne urobiť nájom s tým, že na MsR aj všade bolo deklarované, že
za rovnakých podmienok. Niekde bolo 3,- €, takže správne má byť 5,- €/m2/rok, tak to mal
schválené aj predchodca, ktorý bol predchádzajúci vlastník. Takže neprichádza k zmene
a teda návrh je 5,- €/m2/rok. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Informácia, že teda
pani už povedala, že dlhodobo nemá záujem o predaj bytu a teda ani nebudeme musieť riešiť
tento prenájom. Keďže neevidujem záujem o diskusiu, tak predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje dohodu o ukončení nájomnej zmluvy na nájom pozemku a taktiež
schvaľuje nájom pozemku pre pani Maryanu Kovach za uvedených podmienok a schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Nájom bol SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 623:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
1) dohodu o ukončení nájomnej zmluvy na nájom pozemku CKN parc.č. 669/94, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v kat. území Senica s Andrejom
Bobekom, Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica, schválenej uznesením Mestského
zastupiteľstva v Senici č. 6/2019/207 zo dňa 27.11.2019
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2) nájom pozemku CKN parc.č. 669/94, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 32 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Maryana Kovach, Ružová 226/20, 905 01
Senica za účelom využívania parkovacieho miesta na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou za cenu:
5 €/ m2/ rok
b) s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Na pozemku sa nachádza stavba - dve parkovacie miesta vo vlastníctve žiadateľky,
realizované so súhlasom mesta ako vlastníka pozemku.
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 11.6. – Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Sme na Železničnej ulici, kde sa zmenili
vlastníci, resp. boli dohľadaní noví vlastníci, preto potrebujeme zmenu uznesenia, aby sme
mohli odkúpiť pozemok, ktorý je pod chodníkom. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem
taký záujem, preto dávam návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zmenu uznesenia MsZ
v Senici č. 10/2020/325 prijatého dňa 25.06.2020, ktoré sa mení nasledovne. MsZ v Senici
schvaľuje odkúpenie podielov na pozemku reg. C, parc. č. 1726/7, druh pozemku zastavaná
plocha, nádvoria vo výmere 90 m2 v k. ú. Senica od podielových spoluvlastníkov
evidovaných na LV č. 7602 pre k. ú. Senica za cenu 18 €/m2. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh na zmenu BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 624:
MsZ v Senici
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 10/2020/325, prijatého dňa
25.06.2020, ktoré sa mení nasledovne:
MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie podielov na pozemku CKN parc.č. 1726/7, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2 v kat. území Senica:
od podielových spoluvlastníkov evidovaných na liste vlastníctva č. 7602 pre kat. územie
Senica za cenu 18 €/m2
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod. č. 11.7 – Návrh na zverenie majetku do správy MŠ L.
Novomeského 1209/2 Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu rekonštrukcia chodníkov a oplotenia
na MŠ, alokované pracovisko Komenského 1039 v celkovej hodnote takmer 20.000,- €, ktoré
bolo vykonané tento rok. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb
nehlasovala, nebola uznášania schopná a MsR odporučila zverenie majetku do správy MŠ L.
Novomeského, Senica. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku, rekonštrukcia chodníkov,
oplotenia MŠ elokované pracovisko Komenského 1039 podľa predloženého návrhu. Prosím
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o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 625:
MsZ v Senici
schvaľuje
zverenie majetku „Rekonštrukcia chodníkov a oplotenia – MŠ Senica, elokované pracovisko,
Komenského 1039“ v celkovej hodnote 19 949,94 € do správy subjektu: Materská škola,
L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 12. – Informácie o rozhodnutí primátora o organizačnej
zmene v štruktúre MsÚ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Informácia sa berie na vedomie, kde
prichádza k úpravám, ktoré nám pomohli aj v tom, že štátna inšpekcia sa rozhodla, že budú
viac pôsobiť v Trnave, tým pádom sa nám uvoľnili kancelárie a môžeme urobiť organizačné
zmeny, na ktorých sa dlhodobo pracovalo, uvažovalo a odteraz nám to pôjde aj priestorovo
jednoduchšie. Tzn. vytvára sa nové oddelenie správy daní a poplatkov, keďže sme mali aj
správu od pani kontrolórky, že možno by sme mohli byť efektívnejší. Taktiež je tu zmena
zákona o verejnom obstarávaní, kde bude opäť potrebné kvalifikovaná osoba, ktorá bude
zastrešovať verejné obstarávanie. Takže preto. A taktiež agenda referátu regionálneho rozvoja
pod finančné oddelenie, ktoré má na starosti zdroj a rozpočtové príjmy. Takže toto je
základná zmena. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem.
Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o rozhodnutí
primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Informácia BOLA ZOBRATÁ na vedomie.
Uznesenie č. 626:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:2

počet

Bod č. 13.1. – Zmena v Komisii pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Reagujeme na vzdanie sa členstva pani
poslankyne Mgr. Otrísalovej. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký
záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva
Mgr. Martiny Otrísalovej v Komisii pre správu mestského majetku, obchodu a služieb. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Informáciu sme VZALI na vedomie.
Ideme na voľbu.
MsZ v Senici volí Mgr. Juraja Moravčíka za nového člena Komisie pre správu mestského
majetku, obchodu a služieb. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem. Preto predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici volí Mgr. Juraja Moravčíka za nového člena Komisie pre
správu mestského majetku, obchodu a služieb. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ.
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Uznesenie č. 627:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Martiny Otrísalovej v Komisii pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) v o l í
Mgr. Juraja Moravčíka za nového člena Komisie pre správu mestského majetku, obchodu a
služieb
V o ľ b a : prítomných:24
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:1

počet

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím predsedu mandátovej komisie
o potvrdenie voľby člena komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: MsZ v Senici na svojom 19. zasadnutí konanom dňa
11.11. zvolilo počtom hlasov 23 z 24, zúčastnených poslancov z MsZ, 1 sa zdržal, Mgr. Juraja
Moravčíka za člena Komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb.

Bod č. 13.2. – Zmena v Komisii pre vzdelávanie kultúru, mládež
a zbor pre občianske záležitosti
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opätovne dávam návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa Mgr. Martiny Otrísalovej funkcie predsedníčky
v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
A je tu návrh na voľbu predsedu komisie Mgr. Petra Pastuchu. Má niekto záujem o diskusiu
alebo na zmenu návrhu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh. MsZ v Senici volí
Mgr. Petra Pastuchu za nového predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre
občianske záležitosti. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 628:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa Mgr. Martiny Otrísalovej funkcie predsedníčky v Komisii pre vzdelávanie,
kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) v o l í
Mgr. Petra Pastuchu za nového predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre
občianske záležitosti
V o ľ b a : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

počet

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím predsedu mandátovej komisie
o potvrdenie voľby predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske
záležitosti.
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Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na
svojom 19. zasadnutí konanom dňa 11.11.2021 zvolilo počtom hlasov 23 z 23 zúčastnených
poslancov MsZ Mgr. Petra Pastuchu za predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež
a zbor pre občianske záležitosti.

Bod č. 13.3. – Zmena v mestskom výbore č. 7
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie
sa členstva Mgr. Martiny Otrísalovej v mestskom výbore č. 7. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: ZOBRALI sme na vedomie.
Keďže záujem o diskusiu nebol, tak prechádzame na voľbu. MsZ v Senici volí MUDr.
Martina Čulena za nového člena mestského výboru č. 7. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 629:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Martiny Otrísalovej v Mestskom výbore č.7
H l a s o v a n i e : prítomných:24

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) v o l í
MUDr. Martina Čulena za nového člena Mestského výboru č.7
V o ľ b a : prítomných:24

za:24

proti:0

počet poslancov:25

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pani predsedkyňu mandátovej
komisie o potvrdenie voľby člena mestského výboru č. 7.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na
svojom 19. zasadnutí konanom dňa 11.11.2021 zvolilo počtom hlasov 24 z 24 zúčastnených
poslancov MsZ MUDr. Martina Čulena za člena mestského výboru č. 7.

Bod č. 13.4. – Zmena v dozornej rade Zariadenia sociálnych služieb
Senica, n. o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na
vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Martiny Otrísalovej v Dozornej rade Zariadenie sociálnych
služieb Senica, n. o. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: ZOBRALI sme na vedomie.
Záujem o diskusiu neevidujem. MsZ v Senici schvaľuje Mgr. Petru Morávkovú za členku
Dozornej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: SCHVÁLILI sme.
Uznesenie č. 630:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Martine Otrísalovej v Dozornej rade Zariadenia sociálnych služieb
Senica n. o.
H l a s o v a n i e: prítomných:23

za:22

proti:0
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zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

b) s c h v a ľ u j e
Mgr. Petru Morávkovú za členku Dozornej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:1

počet

Bod č. 13.5. – Zmena zástupcov mesta v Rade školy a školskom
zariadení
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 Mgr. Martiny Otrísalovej v Rade ZŠ Komenského a v rade CVČ. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Pokračujeme v hlasovaní o bode B v tomto bode a to je návrh na uznesenie.
MsZ v Senici deleguje Mgr. Juraja Moravčíka do Rady ZŠ Komenského. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
MsZ deleguje MUDr. Martina Čulena do Rady CVČ. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 631:
MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Martine Otrísalovej v Rade ZŠ Komenského a v rade Centra
voľného času
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) d e l e g u j e
Mgr. Juraja Moravčíka do Rady ZŠ Komenského
H l a s o v a n i e : prítomných:22

za:21

proti:0

zdržal sa:1

počet poslancov:25

c) d e l e g u j e
MUDr. Martina Čulena do Rady Centra voľného času
H l a s o v a n i e : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 13.6. – Zmena v Komisii na ochranu verejného poriadku
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tu sa vzdal členstva pán Miroslav Caboň.
Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem o diskusiu. Predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie vzdanie sa členstva Miroslava Caboňa
v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: ZOBRALI sme na vedomie.
Návrh na uznesenie, aby túto funkciu vykonával pán MUDr. Čulen. Záujem o diskusiu
k tomuto bodu? Neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici volí MUDr.
Martina Čulena za nového člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 632:
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MsZ v Senici
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Miroslava Caboňa v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia
H l a s o v a n i e : prítomných:23

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

b) v o l í
MUDr. Martina Čulena za nového člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia
V o ľ b a : prítomných:24
poslancov:25

za:24

proti:0

počet

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím predsedkyňu mandátovej komisie
o potvrdenie voľby člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia.
Ing. Ľubica Vyletelová, poslankyňa: Mandátová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na
svojom 19. zasadnutí konanom dňa 11.11.2021 zvolilo počtom hlasov 24 z 24 zúčastnených
poslancov MsZ MUDr. Martina Čulena za člena Komisie na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia.

Bod č. 14.1. – Spolufinancovanie projektov – Skvalitnenie služieb
a spolupráce Turistickej informačnej kancelárie Senica a Velké
Pavlovice
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu snaha o zlepšenie činnosti a taktiež aj
informovanosti partnerského mesta Velké Pavlovice a je na toto teda žiadosť Fondu malých
projektov INTERREG. Takže má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem
takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje predloženie žiadosti
o NFP za účelom realizácie malého projektu spolufinancovanie projektu z Fondu malých
projektov – Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Velké Pavlovice v rámci výzvy
Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ 2014 – 2020 podľa predloženého návrhu.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Spoluprácu sme SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 633:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Spolufinancovanie
projektu z FMP Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Velké Pavlovice“ v rámci
výzvy Fondu malých projektov INTERREG V-A SK–CZ 2014-2020
- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 22 435,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu)
- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; t. j. vo výške min. 1 121,75 EUR
H l a s o v a n i e : prítomných:22
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 14.2. – Spolufinancovanie projektu z Fondu malých projektov
– Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady a rozhľadne Slunečná
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doplnkovou infraštruktúrou
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Je tu opäť spolupráca s mestom Velké
Pavlovice a verím, že by sme mohli byť úspešní práve v tom, aby sme dokázali zatraktívniť
mobiliár na Kunovskej priehrade a zase Velké Pavlovice si takto doplnia infraštruktúru pri
rozhľadni Slunečná, ktorá taktiež bola postavená v spolupráci s mestom Senica. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu –
Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady a rozhľadne Slunečná doplnkovou infraštruktúrou
v rámci výzvy Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ 2014 – 2020 podľa
predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 634:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Zvýšenie atraktívnosti
Kunovskej priehrady a rozhľadne Slunečná doplnkovou infraštruktúrou“ v rámci výzvy
Fondu malých projektov INTERREG V-A SK–CZ 2014 -2020
- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 34 945,00
EUR (celkový rozpočet malého projektu)
- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; t. j. vo výške min. 1 747,25 EUR
H l a s o v a n i e : prítomných:22
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 15.1 – Správa o činnosti HK za III. štvrťrok 2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Sú to správy, ktoré už ste mali k dispozícii
a teraz je tu takáto zhrnovacia správa. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
správu o činnosti HK za III. štvrťrok 2021, ktorý MsR na svojom zasadnutí odporučila
predložiť na rokovanie MsZ. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh sme ZOBRALI na vedomie.
Uznesenie č. 635:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:22
poslancov:25

za:22

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 15.2. – Správa HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu
k 30.06.2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o diskusiu k tejto správe?
Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie. MsZ v Senici berie na vedomie
správu HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: ZOBRALI sme na vedomie.
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Uznesenie č. 636:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:23
poslancov:25

za:23

proti:0

zdržal sa:0

počet

Bod č. 16. – Rôzne
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Nemáme tu bod.

Bod č. 17. – Interpelácie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem o interpeláciu? Písomná
interpelácia nám doručená nebola zatiaľ.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Prosím vás, pustite mi tam tie obrázky
optika. V našom obvode sa už od začiatku veľmi skorého leta budujú optické káble, je to
spoločnosť Slovak Telekom. Takto nejako to vyzerá, toto je aktuálny stav. Všetko máme
rozkopané. Tie podmienky, za ktorých tí ľudia vykonávajú tú prácu sú také veľmi zvláštne.
Napr. Brezová ulica bola rozkopaná od augusta. Toto je stav, takto to upravujú teraz do
minulého týždňa. Na základe odporúčania vedenia mesta som sa snažil teda diskutovať najprv
s dodávateľom tých prác, ale to akákoľvek diskusia je bezpredmetná. Nasľubujú termíny,
ktoré nemôžu splniť. Obrátil som sa potom na odbor výstavby, začali sa teda diať nejaké veci,
ale toto, čo sa deje teraz tu, napr. to sú stále obrázky z Brezovej ulice. Posledný obrázok je
z Komenského ulice. Ulica je úplne znepriechodnená. Deti musia chodiť do školy po ceste.
Ten stav je ešte horší, ako vidíte, na tomto obrázku. To je vlastne stav, ktorý bol minulý
týždeň. Dnes už je tá ulica rozkopaná takmer kompletne. Nedá sa s tými ľuďmi nijak
rozprávať. Snažil som sa to teda inak, aby som vás nezaťažoval tým na zastupiteľstve, ale žiaľ
tá situácia je naozaj hrozná. Obyvatelia našej štvrte to znášajú takéto podmienky už piaty
mesiac. Neviem, ja som teda presvedčený o tom, že nie je problém v tom, že toto nie je práca,
ktorá je nejako veľmi odborná alebo nejako namáhavá alebo investične náročná. Kopú to stále
len traja alebo štyria ľudia. Prídu na jeden deň, potom tam dva týždne nie sú, znovu prídu na
jeden deň. Ja by som teda dal, prosím vás pekne, ako vedeniu mesta dávam interpeláciu.
Okrem toho, že občania nevedia, že kedy sa bude končiť, ako sa bude končiť, do akého stavu
sa to dá znovu, tie majetky, ktoré sú samozrejme mestské alebo o časť tých majetkov sa
starajú obyvatelia z tej štvrte, berú to ako svoje predzáhradky a nikto im nebol schopný
povedať, že čo sa tam ide robiť, kedy to bude hotové, za akých podmienok sa to ide robiť.
Dávam teda interpeláciu, aby teda boli oboznámení občania tejto našej štvrte, že aké sú
vlastne podmienky za akých je vydané stavebné povolenie na toto. Tzn. kedy bude dané to
všetko, čo je dnes rozkopané, do pôvodného stavu a zároveň by som odporúčal vedeniu
mesta, aby bol vypracovaný nejaký interný predpis, ktorý by zaväzoval stavebný úrad alebo
oddelenie výstavby MsÚ, aby pri takto veľkej akcii, ktorá postihuje celý jeden veľký obvod,
to sú kilometre miestnych komunikácií, aby jednoducho boli občania dopredu informovaní, čo
sa bude diať, čo môžu očakávať a kedy sa čo skončí. Ďakujem pekne. Písomne dodám.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, ja poviem toľko. Nie je to
veľká akcia, keď to zoberieme bežne. Tieto spoločnosti to robili aj v minulosti. Nastal presne
ten problém, ako je u všetkých iných. Dokonca my sme myslím pristúpili aj k pokutám
a tlačili sme na tú spoločnosť. Potom objednávateľ, ako ste vy povedali, telekomunikačný
operátor zmenil dokonca realizátora stavby, pretože pôvodne to bola úplne iná firma. My sme
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tam dali, lebo neboli zabezpečené jamy, nebolo nič a jednoducho už to bolo nebezpečné.
Takže my sa snažíme byť aktívni, len presne sú to tie výhovorky ako pri všetkých stavbách,
nie sú ľudia. Pokiaľ majú ľudí, nemajú materiál, nemajú ho v dostatočnom, takže nie je toto
stavba mesta. My sa snažíme so všetkými komunikovať, aby to bolo čo najrýchlejšie, pretože
toto sme mali aj v iných častiach mesta, poviem, minulý rok predminulý rok alebo dva roky
dozadu a boli to akcie, ktoré boli za mesiac hotové. Teraz a vy vidíte tiež, ja tade tiež chodím
a vidím to, že nie je tam ani ten ruch a nevedia tam tých ľudí dostať, pretože ich nemajú, tak
ako na iných stavbách. A my sa snažíme akýmkoľvek spôsobom ich do toho dotlačiť aj cez tie
pokuty, ale oni iba hovoria, že keď nemajú kým. A samozrejme, nie je toto úplne
špecializovaná práca a ja neviem. Tie firmy sa mnohokrát snažia byť čo najlacnejšie, ale keď
to potom trikrát opravujú, nemyslím si, že to vyšlo úplne najlacnejšie, ale to je ich politika.
Takže my sa snažíme ich všetkých dotlačiť k tomu, aby to bolo, my zavádzame práve aj nové
pravidlá, čo sa týka výkopov a rozkopávok ohľadom zeleni a zachovávania zelene, lebo
nesúhlasíme s tým, ako sa to robí. Oni sa to snažia dostať do pôvodného stavu, ale na konci to
nie je úplne vždy 100%. A musíme sa s nimi doťahovať. Pre nás je jednoduchšie, keby tie
pravidlá boli. Takže je tam pán Ing. Bohun, ktorý momentálne už niektoré pravidlá zavádza,
dáva im to rovno do povolení, aby sme sa snažili minimalizovať tieto veci, ale samozrejme
zabrániť tomu, ako to tá realizačná firma kedy spraví, my sa môžeme potom doťahovať
a snažiť sa o nápravu, ale momentálne ten stav v rámci toho stavebníctva je relatívne dosť
zúfalý na viacerých úsekoch. Takže uvidíme. Zistíme a dáme odpoveď.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem pekne. Možno by stačilo len dať ľuďom do
schránky malý lístok – „Zaoberáme sa tým a bude to dovtedy a dovtedy hotové“. Ja viem, že
ako tie termíny, aj ja som počul od tých ľudí veľa termínov. Viem, že nie ste v ľahkej situácii,
ale jednoducho nás sa ľudia pýtajú, že prečo to je takto, prečo je rozkopaná Brezová ulica,
keď tade chodia deti do školy. A oni tam nedajú zábranu na ten výkop. Takže to je.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Za to dostávali pokuty. Dokonca neviem,
či sme aj trestné oznámenie nepodávali.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: To ste dobre spravili, ale keď sa ja toho pána pýtam, tak on
povie, že no nemá tie zábrany. Tak nech nevykope toľko ostatných jám. Viete, ale to je
možno že aj zo strany mesta ešte treba väčší tlak na nich. Ale tým nehovorím, že ho
nevykonávate, ale jednoducho tá situácia je tam zlá. Vzhľadom na to, že to je všetky
prístupové komunikácie sú všetky prístupové komunikácie ku škole.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som chcela upozorniť na problém. Bola som
opakovane oslovovaná obyvateľmi obvodu č. 7 na pohostinské zariadenie, ktoré sa nachádza
na Štefánikovej ulici na boku bývalej starej polikliniky. Obyvatelia, ktorí bývajú v okolitých
bytovkách sú veľmi nešťastní. Je tam obrovský hluk, neporiadok. Prejednávali sme to aj na
sociálnej komisii, prejednávali sme to aj na mestskom výbore č. 7, dokonca aj pani riaditeľka
zo Zariadenia sociálnych služieb nás na to upozorňovala. Pohybujú sa tam ľudia pod vplyvom
alkoholu, hlavne v teplých mesiacoch, letných, teraz je to trošku lepšie, ale ťažko povedať, či
sa to dá nazvať lepšie, keďže je chladnejšie. Sedia vnútri, ale po zatváracích hodinách sa
pohybujú po okolí vonku. Je tam dosť veľký pohyb. Síce teraz je to zastavené tým, že sa robí
tá lávka cez potok Teplica, ale keď bude lávka spustená, opäť tam bude dosť veľký pohyb
ľudí. Boli sťažnosti, že obťažujú občanov, obťažujú deti, tak interpelujem, že toto naozaj
začína byť veľký problém. Či sa s tým dá vôbec niečo robiť a či by sa k tomu mohla vyjadriť
napr. aj mestská polícia. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tento problém registrujeme, požiadam aj
mestskú políciu. Ja viem, že sa tam robia zvýšené kontroly. Ja som počul, že mesto Senica
povolilo od niektorých, mesto Senica takéto prevádzky nepovoľuje. Berie na vedomie, že boli
odsúhlasené, či už je to Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ja som osobne zo
zástupcom vlastníka dvakrát rokoval o tom, že či nie je iné riešenie, aby si ich buď presunul
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aspoň do dvora, aby sme tento problém nemali, keď už by to nemalo byť inak. Dvakrát som
mal prisľúbené, že to budú riešiť, zatiaľ to vyriešené nie je a ja som mu aj osobne povedal, že
tomuto jednému zástupcovi vlastníka, resp. že teda budem tých ľudí posielať priamo k nemu,
pretože my tomu nevieme zabrániť, pokiaľ sa dodržujú zákony. Myslím, že tam bol podnet,
ktorý sme preposielali na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ohľadom tejto prevádzky,
pretože presunul sa nám problém, ktorý sme mali na autobusovej stanici, ktorý nebol, by som
povedal, veľmi prestížny v rámci toho, že tam chodí veľa ľudí a vlastníčka toho pohostinstva
si našla iný priestor. Samozrejme, neviem si moc predstaviť, kde by takúto prevádzku veľmi
uvítali. Takže snažíme sa to riešiť najmä s vlastníkom, pretože naše možnosti na zamedzenie
tejto prevádzky nie sú. Ale teda myslím si, že rokovanie s vlastníkom je jediná príležitosť,
ako sa k tomu dostať ďalej. Ale samozrejme vypýtame informáciu z mestskej polície. Ale ja
keď som bol na mestskej polícii na tzv. nočnej, keď som chodil celú noc s mestskou políciou,
tak práve sme tam išli presne na desiatu hodinu a už mala zavreté, už mala pozamykané, už
tam nikto nebol. Samozrejme, ako pri iných prevádzkach, aj v tomto prípade to bolo, máme to
aj v iných v rámci mesta, že keď vám ostanú stoličky a lavičky vonku, tak hocikto sa tam
združí. A viem, že my sme tam mali zrovna v tú noc aj výjazd a boli tam občania, ktorí si tam
odparkovali auto. Logicky už neboli v tej prevádzke, vytiahli si tam pivá, pustili si dokonca
z auta rádio nahlas a boli dve hodiny v noci. Takže MsP to vie rýchlo vyriešiť, ale to sú
individuálne nájazdy, ktoré úplne tiež nevieme ovplyvniť. Len tým, že občania zavolajú, aby
tam mestská polícia urobila výjazd. Ale evidujem, že ani cez deň, nielen v nočných hodinách
alebo v skorých ranných hodinách to nie je zrovna ideálny stav, keďže ten park chceme dostať
do stavu, kedy by sa tam mali stretávať rodiny, deti a resp. celá Senica. Technická, pani
poslankyňa Štítna.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja by som k tomu chcela len dodať, že som veľmi rada, že
tu odznela informácia, že mesto nemá veľa možností s tým niečo robiť, lebo skutočne takmer
každý týždeň som informovaná o tom, že robte s tým na meste niečo. Že naozaj my
nevydávame tie povolenia, ale jednoducho nemôžeme tých ľudí poslať preč a nedať im žiadne
vysvetlenie. A druhá vec je tá, že som aj ja informovaná o tom, že naozaj tam prebehlo
niekoľko rokovaní s vlastníčkou, dokonca tam bola aj hygiena. Ona naozaj dodržiava, vraj
teda, všetky predpisy. A toto všetko, čo sa deje, sa deje po zatváracích hodinách. Takže potom
už je to skôr len na tom, že kontrola zo strany MsP. Aj o tom som informovaná, že tam chodia
pravidelne. Bohužiaľ je to veľký problém a naozaj sa nám tam presunuli tí ľudia, ktorí
predtým vlastne byvakovali v úvodzovkách na autobusku. Ďakujem.
RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: V súvislosti s týmto problémom by som chcela
upozorniť aj na to, že uvedená prevádzka zrejme nemá WC. A to sa všetko odohráva v parku
a v tom podchode. Nevidela som hnusnejšie miesto v Senici, než je tam, pretože navracané,
všeličo tam je, krv tam bola po zemi. Skutočne je to zrejme aj v súvislosti s tým, aké je
využitie tej budovy a zrejme aj tento stánok alebo neviem, čo to tam je, to posedenie, je to tam
veľmi nešťastné, pretože pokiaľ to tam bude, tí ľudia sa tam budú zgrupovať. Čiže pokiaľ by
ste s vlastníkom rokovali, spomeňte mu aj toto, že je tam úžasná špina aj odpadky okolo celej
tej budovy a vnútro v tom dvore to tiež vyzerá smutno.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Rokovania budú prebiehať, takže môžem na
to upozorniť. Zatiaľ to nebolo úspešné. Pán poslanec Hutta.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja som dostal podnet mailový od občanov z Hurbanovej ulice,
to je priestor za pánom Krajčíkom, ako sa ide dolu k potoku. Táto situácia sa tam opakuje
pravidelne. Je tam neustály bordel. Snažia sa tam tí ľudia, ktorí tam majú prevádzku oproti,
nejakým spôsobom to tam korigovať, ale bez nejakých úspešných riešení. Ďalej tam majú tak
isto požiadavky, ktoré dám pánovi zástupcovi, už sme spolu o tom hovorili. Odovzdám mu tú
komunikáciu, takže by som požiadal, či sa tam nedá zjednať náprava nejakým spôsobom.
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Skús mi tam to auto ešte šupnúť, keď som ti poslal.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To je z tých prevádzok, či to im tam má
niekto akože nosiť?
Mgr. Peter Hutta, poslanec: To je z tých prevádzok zozadu. Ako má pán Krajčík, tam je to
parkovisko, ktoré je momentálne prázdne z dôvodov, že sú tam tie zábrany jeho, tak si to
ošetruje. A toto je problém všeobecný. Momentálne tam stojí iba jedno auto, ale tých áut tam
je, keď chodíte okolo, je ich tam plno, pretože to parkovisko je prázdne a majú ľudia niekedy
problém tam aj prejsť aj dostať sa hore tými schodmi. Tak by som tam poprosil tú žltú čiaru
obnoviť a riešiť to MsP, aby tam normálny človek, teda normálny, všetci ľudia, aby sa tam
normálne dostali po tých schodoch dole a aby mohli riešiť, nie obchádzať tam autá. Ďakujem,
to je komunikácia, ktorú odovzdám pánovi Lackovičovi.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem, dáme na riešenie, aj MsP do
pozornosti. Ďalšie interpelácie neevidujem.

Bod č. 18 – Diskusia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Kto má záujem o diskusiu k tomuto?
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel poprosiť
občanov mesta a dať im teda na známosť, že v sobotu očkujeme v Tescu vakcínou Janssen. Je
to jednodávková vakcína, takže tí, tí z občanov, ktorí nie sú zaočkovaní a rozmýšľajú nad
tým, tak majú jedinečnú možnosť, aby ju využili. Budeme sa snažiť, aby takýchto očkovacích
dní bolo viac aj v budúcnosti. Veľmi pekne by som chcel poprosiť občanov mesta, aby nám
pomohli a jednoducho, aby sme toho žolíka v Senici získali, aj v okrese a aby sme nemuseli
byť v čiernej fáze, do ktorej teda od pondelka vstupujeme. Je to jediná možnosť, aby sme
jednoducho žili trochu, tak ako sme žili doteraz. Takže ak má ktokoľvek ambíciu, aby sa išiel
dať zaočkovať, nech sa páči v sobotu od 8 do 15 v Tescu Senica. Vakcína Janssen. Zároveň
chcem poďakovať poliklinike Senica za to, že umožňuje očkovanie treťou dávkou, ale
samozrejme prvou aj druhou, vakcínami Moderna a Pfizer. Mal som teda možnosť zúčastniť
sa tohto očkovania. Musím povedať, že je to na veľmi vysokej úrovni pripravené a personál je
veľmi milý, ochotný. Viem si predstaviť, že každý deň stokrát odpovedajú na tie isté otázky,
napriek tomu sú veľmi empatickí k našim seniorom. Je to skutočne vynikajúca práca. Každý,
kto má na tom akýkoľvek podiel, tak veľmi pekne im ďakujem za nás aj teda za náš klub.
Dnes, keď som dával tie pozmeňovacie návrhy, tak uvedomil som si, že to, aby teda tie
návrhy prešli, tak možno by stálo za úvahu, aby sme rozmýšľali vo vedení mesta nad tým, že
ak sa jedná o VZN, tzn. mestské zákony, aby boli tieto VZN predkladané do všetkých komisií
a mám za to, že aj v iných zastupiteľstvách sa takto deje. Je to veľmi dôležitý dokument,
ktorý sa dotýka celého mesta a tým by sme mohli predísť aj tomu, aby sme tu diskutovali, že
ak by bolo niečo predložené skôr, tak by to bolo lepšie pochopené. Druhou alternatívou, ktorá
sa používa tak isto v rôznych zastupiteľstvách, je napr. to, aby bolo pred samotným
zastupiteľstvom nejaké stretnutie predsedov poslaneckých klubov, kde by si jasne povedali, či
sú nejaké výhrady k predloženým materiálom. A posledná vec, ktorú by som chcel ja tu
povedať. Na tomto zastupiteľstve sme mali prerokovávať aj VZN o prevádzke automatov.
Taká bola dohoda. Ale pán primátor ju teda nepredložil toto VZN. Beriem to ako pohŕdanie
tým, čo sme my ako poslanecký klub navrhli a aká bola dohoda na minulom zastupiteľstve.
Ďakujem. To je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Len by som zareagoval. Očkovanie
dokonca aj v Tescu vakcínou Janssen, myslím si, že dnes sme aj zverejňovali na našich
komunikačných kanáloch, aby občania mohli. Včera bolo to číslo pre celý okres, nie pre
mesto Senica, 622 ľudí nad 50 rokov, ktorí by sa mali očkovať a následne by sme mohli
získať tzv. žolíka, aby sme neboli čierni. Poliklinika Senica očkuje aj budúci týždeň ľudí
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niektorých cez objednávky, potom aj neregistrovaných. Zo 4 pracovných dní budú očkovať 3
dni, takže snažíme sa ľuďom pomôcť v tom, že ak majú záujem sa očkovať, aby mali tú
príležitosť a nemuseli zbytočne cestovať, ako to bolo v minulosti, do Trnavy, do Skalice,
alebo mnohí cestovali výrazne ďalej. Poznám ľudí, ktorí išli do Košíc sa očkovať, keď dostali
tie termíny. Takže pokiaľ majú záujem sa očkovať, Poliklinika Senica vytvorila podmienky
a myslím si, že v priebehu jedného, dvoch týždňov, každý jeden, ten kto záujem má, tak
nemusí cestovať a môže si to vybaviť doma. Samozrejme, je tu ešte tá ďalšia možnosť, ale to
je pre tých nezaočkovaných, ktorá ponúka aj túto sobotu. Verím, že tí, ktorí majú záujem, to
využijú a prechádzame teda do čierneho okresu, kde sú niektoré okresy na tom horšie, avšak
majú tú zaočkovanosť vyššiu. Okres Senica má najhoršiu zaočkovanosť z okolia aj Malacky,
Myjava, Skalica, Trnava majú výrazne vyššiu zaočkovanosť ako je v okrese Senica. Takže
verím, že aj my sa k tomu dopracujeme, aby sme nemuseli mať také prísne opatrenia, kedy sa
nám zatvárajú reštaurácie a je len okienkový predaj. Takže obmedzuje to samozrejme
mnohých. Čo sa týka klubu alebo nejakých stretnutí, teraz sa plánuje stretnutie v rámci
rozpočtu, s poslancami pred samotným zastupiteľstvom. Takže pokiaľ tam bude aj nejaká
zmena VZN, môže byť prerokovaná. Čo sa týka hazardných hier, pán poslanec, viete, že som
zvolal stretnutie všetkých poslancov, kde väčšina poslancov aj prišla. Následne, keďže tam
neprišlo k žiadnemu záveru, tak som požiadal poslancov, aby sa vyjadrili písomne. Boli tam
tri možnosti – neriešenie a dve obmedzenia, s tým, že do lehoty, kedy bolo vôbec možné
vypísať VZN, tak neboli vyjadrení všetci poslanci, dokonca to boli aj poslanci z vášho klubu.
Takže ja nemám problém, pokiaľ sa dohodne, akým spôsobom ide, len aby sme my
nenachystali jednu, dve, tri možnosti a potom z toho prídu ďalšie. Tam sme si nachystali aj tie
tabuľky aj všetky ostatné veci, že aké to môže mať dopady čo sa týka rôznych presunov
a zatiaľ z toho vzniklo, že mohli by sme to práve presunúť do oblasti, ktoré môžu byť viac
problémové, aké máme dnes, a zatiaľ nebola tá vôľa z 15 poslancov, aby prišlo k zmene VZN.
Ale o týchto VZN sa hlasuje pravidelne každoročne. A je možnosť hlasovať, lebo aj o tých
dňoch, tie dni sa hlasujú každý rok, každý rok sa schvaľujú. A čo sa týka tohto návrhu, tak
predkladať návrh, ktorý je pravdepodobne podľa toho hlasovania neúspešný, nie je zrovna
ideálne a je to len o tom, že môžeme aj teraz v rámci tých rokovaní, čo budú pred týmto
zastupiteľstvom, diskutovať o tom, že teda ak má byť predložený, v akej forme, aby bola
všeobecná spokojnosť. Čo sa týka stretnutia zástupcov klubov, to už je na vašej úrovni, ale
samozrejme, nebránim sa tomu, že teraz neviem, či to má byť za mojej účasti alebo bez mojej
účasti. Tak pokiaľ to má byť s mojou účasťou, nemám problém ani takéto stretnutie zvolať.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. Čo sa týka toho očkovania, možno by stálo
za úvahu, aby sme my ako zastupiteľstvo, dali nejakú výzvu, že občania by naozaj spravili
dobre, keby sa išli dať očkovať a tým by pomohli svojmu mestu, svojmu okresu. To je
samozrejme na zváženie. A keď sa pozerám, ako tu prechádza hlasovanie, tak ani nemám
ambíciu to predkladať. A čo sa týka toho zhrnutia toho môjho pozmeňovacieho návrhu, ktorý
som podával za náš klub, bol všeobecný súhlas, keď sme o tom diskutovali na chodbe, že teda
to presunieme o mesiac neskôr za tej podmienky, ja som ten, to poradie nášho klubu, som ten
návrh stiahol. A tak to je aj v zápisnici, môžete si to overiť. Keď bolo stretnutie poslancov za
vašej prítomnosti, tak dvaja vzniesli výhrady, ostatní nie. Neviem teda, kde sa berú tieto
počty, že sa nenašlo dostatočný počet poslancov, ale vždy sa dostatočný počet poslancov
nájde alebo nenájde až pri hlasovaní. To je všetko, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pokiaľ tam nemám byť, nemám problém,
aby sa urobila zasadačka a môžete sa stretnúť bezo mňa, pokiaľ teda to malo byť, že kvôli
mne zrazu to malo byť nejak inak. Takže pokiaľ taká požiadavka bude, že sa chcete poslanci
stretnúť a nemám byť prítomný, samozrejme nie je s tým najmenší problém. To je asi k tomu
všetko.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja trošku z iného súdka, z takého ľahšieho možno. Minulý rok
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som, nie že kritizoval, ale namietal niečo pri odvoze lístia, keď novembrové lístie sa odvážalo
niekedy v apríli. Toto je strom, ktorý bol súčasťou základnej 9-ročnej školy, kde som sa ešte
možno ako fagan 14-ročný hrával, hľadali sme tam tiež. Je nádherný stále. A tak isto ako
v mnohých ďalších lokalitách v Senici je týchto stromov veľmi veľa a samozrejme aj veľmi
veľa lístia. Ľudia majú snahu pomáhať mestu a tak isto ako sme chválili tých záhradkárov
všelijakých, ktorí sa tam starajú o svoje okolie, tak pán primátor, tak isto sa majú snahu starať
aj v jesennom období, cez zimu odhŕňajú chodníky. Žiaľ dopadá to takto, že kontajnery
určené na odpad iného charakteru sú zapĺňané lístím, pretože tí ľudia to nemajú dávať a vadí
im to tam po tých chodníkoch. Takže by som poprosil o nejakú súčinnosť. Možno už TS sú
nachystané v tomto smere. Videl som pri parku pri ZUŠ, tam už je lístie nakopené.
Pravdepodobne už sa bude zbierať a tak isto poprosím aj v iných lokalitách. Tí ľudia,
hovorím, majú snahu pomôcť, či sa dá zavolať, kontaktovať, nachystajú, dajú na kopu, príde
vysávač s dvomi ľuďmi z TS, odvezú, nemusia tam nič hrabať. Ľudia by sa o to radi postarali
a radi by sa toho zbavili takýmto spôsobom. Dávali sme tam tie kontajnery na ten bio odpad,
tie fungujú v podstate celkom slušne, i keď poznáme ľudí, čo tam všetko končí. Ale škoda, že
to lístie musia a sú prinútení dávať do týchto kontajnerov. A tak isto nie je ich v jednotkách,
ale v desiatkach sa počítajú. Tak skúsim nejakú diskusiu vyvolať, či nejakým spôsobom by sa
aj toto nedalo poriešiť v rámci celej Senice. Teraz nehovorím iba za tú ulicu, z ktorej je to
fotené, ale skúsme. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Zber lístia prebieha postupne samozrejme.
Stále dopadá, aj dnes keď sme mali kladenie vencov v rámci ukončenia vojny, tak snažíme sa
to vždy vyčistiť, len samozrejme ešte dopadajú. Je to určite zaujímavý podnet, že pokiaľ ľudia
majú záujem o umiestnenie nejakých nádob, že by sme si potom objednali od TS nádoby,
ktoré by tam boli umiestnené, ktoré by boli zvýraznené, že toto sú bio nádoby. Skúsime to
určitým spôsobom prejednať, že či sa to dá, ako rýchlo sa to dá a teda urobiť možno nejakú
výzvu, možno nejaké kontaktné číslo, kde tí ľudia sa vedia k tomu aj dopracovať. Ďakujem za
podnet.
PhDr. Miriam Madunická, PhD, poslankyňa: Ja by som len chcela podporiť pána poslanca
Huttu, že takúto istú požiadavku by sme mali trebárs aj na IBV Záhrady, kde je veľký park,
ktorý býva dosť na okraji, až posledný sa kosí, posledný sa vyhrabuje a jednoducho sú tam
dobrovoľníci alebo všímam si, vzhľadom k tomu, že v tej časti bývam, že je tam záujem aj
svojpomocne ten park a to okolie vyhrabať, ale nemáme kam to lístie dávať.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Skúsime to ešte rýchlo vymyslieť, že teda
akou formou. Možno sa poradíme aj s TS aj kvôli veľkosti nádoby, že o akých sa budeme
baviť. Či tam pôjdu tieto 1 100 litrové, alebo by to mohli byť väčšie. Asi to bude závisieť aj
od lokality. Ďakujem. Má ešte niekto záujem o diskusiu? Neevidujem záujem o diskusiu.

Bod č. 19. – Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prosím návrhovú komisiu, aby potvrdila
platnosť prijatých uznesení.
PhDr. Miriam Madunická, PhD, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ
v Senici na svojom 19. tom zasadnutí konanom dňa 11.11.2021 prijalo uznesenia č. 606 až
636.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem predsedkyni návrhovej komisie
za potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.
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Bod č. 20 – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prajem vám všetkým ešte krásny večer.

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

JUDr. Marek Došek, v. r.
prednosta MsÚ

O v e r o v a t e l i a : Mgr. Peter Hutta, v. r.
Mgr.
.………………….……….

Ľubomír

Zapisovateľka: Adela Langová
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