Zápisnica
napísaná na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom
dňa 14. decembra 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. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr. Ľubomír
Štvrtecký, 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. Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna
Prizvaní:
JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Ing. Renáta Hebnárová, Mgr. Milan Dieneš –
vedúci odd.; Ing. Nora Černáčková, konateľka Sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o.;
Ing. Peter Kuba, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.; Ing. Radovan Prístavok,
VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.
O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Juraj Moravčík, Ing. Ľubica Vyletelová,
Ivan Paveska
M é d i á:
TV Sen, spol. s r.o.; Mgr. Tatiana Moravcová, Naša Senica, PhDr. Vlasta Cigánková, RTVS,
SRo
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 20. zasadnutie MsZ, na ktorom vás všetkých vítam. Zastupiteľstvo prebehne
v spoločenskej sále Mestského múzea Senica za dodržania protiepidemiologických opatrení
ÚVZSR vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Na
dnešnom zasadnutí zvlášť vítam pánov riaditeľov zo spoločností VAILLANT GROUP Heat
Pump Production, s.r.o., a to jest pána Petra Kubu a pána Radovana Prístavku. Tí nám v bode
3. odprezentujú investíciu, ktorá prichádza do mesta Senica. Z 25 poslancov je podľa
prezenčnej listiny prítomných 19 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina. Zasadnutie MsZ je
uznášaniaschopné, preto otváram jeho rokovanie. Ospravedlnení sú pani poslankyňa
Wagnerová, pani poslankyňa Vyletelová a pán poslanec Paveska. Zápisnica
z predchádzajúceho MsZ je overená a je k nahliadnutiu poslancom. Za overovateľov zápisnice
určujem pani poslankyňu Morávkovú a pána poslanca Planku. Za zapisovateľku zápisnice
určujem pani Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes tvoria bez titulov Elena Jankovičová,
Marek Došek, Filip Lackovič, Róbert Mozolič a Martin Džačovský. Rád by som vás, ešte než
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schválime tento bod, privítal práve v týchto priestoroch bývalého Letohrádku Sokolovne a dnes
Múzea mesta Senica, ktoré má aj takéto krásne priestory. A rád by som vám oznámil, že minulý
týždeň sme dostali veľmi potešujúcu správu, a to, že práve grant, ktorý sa týka, je zameraný
práve na park okolo tejto budovy, nám bol schválený a verím, že budúci rok sa nám podarí tento
priestor okolo tohto Letohrádku dnešného múzea aj zrealizovať. Ideme schváliť program, ktorý
bol navrhnutý a zverejnený. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie 20. MsZ rokovalo podľa
predloženého programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej
úradnej elektronickej tabuli. Má niekto záujem o zmenu programu? Neevidujem takýto záujem.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje program 20. zasadnutia MsZ v Senici konaného dňa 14.12.2021.
Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Program sme SCHVÁLILI. 16 poslancov ZA.
Uznesenie č. 637:
MsZ v Senici
schvaľuje
Program 20. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. decembra 2021
H l a s o v a n i e : prítomných:16

za:16

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 14.12.2021
Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia
č. 23/2018/703
4.1 Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ dňa 11.11.2021
4.2 Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsR dňa 02.12.2021
5. Prezentácia investície spoločnosti VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.
v meste Senica
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022, 2023 a 2024
7. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2022, 2023 a 2024
8.1 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/21
8.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/21
9. Akčný plán mesta na roky 2022-2024
10. Spolufinancovanie projektu z FMP Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností
11. Návrh VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica
12. Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
13. Návrh VZN č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na
území mesta Senica
14. Dispozície s majetkom
15.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022
15.2 Návrh na schválenie odmeny HK za rok 2021
16. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022
17. Rôzne
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsZ
21. Záver
1.
2.
3.1
3.2
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Bod č. 2. - Voľba návrhovej komisie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Predkladám návrh na zloženie návrhovej
komisie, aby pracovala v zložení: predsedníčka pani poslankyňa Chudá, ďalej páni poslanci
Šúrek a pán poslanec Včelka. Má niekto pozmeňujúci návrh? Neevidujem iný návrh. Preto
predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje návrhovú komisiu v zložení pani poslankyňa Chudá, pán poslanec
Šúrek a pán poslanec Včelka. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: MsZ návrhovú komisiu SCHVÁLILO.
Uznesenie č. 638:
MsZ v Senici
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristína Chudá, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Vladimír Včelka
H l a s o v a n i e : prítomných:18

za:17 proti:0

zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 3.1 – Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do
14.12.2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste dostali písomne. Má niekto
z poslancov pripomienky? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do
14.12.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správa BOLA SCHVÁLENÁ.
Uznesenie č. 639:
MsZ v Senici
schvaľuje
Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 3.2. – Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici
č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Správu ste opätovne dostali písomne. Má
niekto záujem o otázky k tejto správe? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie správu HK o plnení uznesenia MsZ č. 19/01/J/2/b v znení
uznesenia č. 23/2018/703. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Správu HK sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 640:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 4.1 – Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ dňa 11.11.2021
Bod č. 4.2 – Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsR dňa 02.12.2021
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: O oboch uzneseniach hlasujeme spoločne.
Má niekto záujem o diskusiu k týmto bodom? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ dňa 11.11.2021
a uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsR dňa 02.12.2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Uznesenia BOLI VZATÉ na vedomie.
Uznesenie č. 641:
MsZ v Senici
berie na vedomie
1. Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ dňa 11.11.2021
2. Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsR dňa 02.12.2021
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:18 proti:0

zdržal sa:0; 1 nehlasoval

počet poslancov:25

Bod č. 5. – Prezentácia VAILLANT GROUP Heat Pump
Production, s.r.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Teraz poprosím pána riaditeľa Petra Kubu
a Radovana Prístavku, aby prišli odprezentovať projekt VAILLANT GROUP Heat Pump
Production, s.r.o.. Vítam vás na našom zasadnutí. Ja sa jemne natočím a máte slovo.
Ing. Radovan Prístavok, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Dobrý deň
prajem všetkým. Moje meno je Radovan Prístavok a som riaditeľom nášho budúceho závodu
na výrobu tepelných čerpadiel tu v Senici. Účelom našej prezentácie je vám predstaviť najprv
našu spoločnosť a náš projekt, v rámci ktorého by sme chceli postaviť náš nový závod tu
v Senici. K tomuto projektu, ktorý my nazývame Heat Pump World Senica, preložil by som to,
je to svet tepelných čerpadiel v Senici, sme pripravili také intro, krátke video. Dovoľte mi, aby
som vám na úvod toto takto ukázal. (ukážka videa) Starostlivosť o lepšiu klímu v rámci každej
domácnosti a vo svete aj okolo nej, to je naša vízia, ktorú sledujeme ako globálny, trhový
a ekonomický líder v sektore vykurovacích technológií. Povedal by som, že VAILLANT je
synonymom pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Naša spoločnosť ročne predá 2,5 milióna
vykurovacích zariadení a vďaka našej stratégii sa aj my spolupodieľame na riešeniach pre
dosiahnutie globálnych klimatických cieľov. Do bohatého portfólia skupiny VAILLANT
GROUP patria moderné technológie, ktoré sú energeticky úsporné, efektívne a prispievajú
k ochrane životného prostredia. V rámci nášho širokého sortimentu sa zameriavame hlavne na
efektívne plynové kondenzačné kotle a široké portfólio ekologických tepelných čerpadiel.
K ochrane klímy prispievame, ale nielen našimi ekologickými produktami, ale aj tým, že
v rámci našej klimatickej stratégie sme sa zaviazali dosiahnuť v našich činnostiach v našich
prevádzkach čo najnižšiu uhlíkovú stopu. A môžem povedať, že od roku 2020, od minulého
roku, sme dosiahli v našich prevádzkach a v našich činnostiach klimatickú neutralitu.
A samozrejme takýto zámer máme aj s naším novým závodom tuto v Senici. Za naším
úspechom stojí aj silný vývoj, ktorý je vzájomne prepojený s výrobou produktov. Naša
spoločnosť má výrobné závody a vývojové centrá situované v niekoľkých európskych
krajinách a taktiež aj v Turecku a Číne. Vyrábame naše výrobky v deviatich závodoch po celom
svete. A práve dva tieto výrobné závody sú aj na Slovensku. Jeden výrobný závod máme
v Trenčianskych Stankovciach blízko Trenčína, ktorý sa špecializuje na výrobu modulov pre
skupinu. Tam som ja pôsobil ako riaditeľ 11 rokov. No a ďalší závod, ako asi väčšina z vás aj
vie, máme v Skalici, závod Protherm, ktorý sa špecializuje na výrobu finálnych vykurovacích
zariadení. V obidvoch týchto závodoch na Slovensku zamestnávame približne 2 000
zamestnancov a vyrábame v obidvoch našich fabrikách komponenty a finálne výrobky pre
všetky značky skupiny VAILLANT. Závod v Skalici sa môže pochváliť aj vlastným
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vývojovým centrom, ktoré patrí k najmodernejším v Európe. História našej spoločnosti siaha
až do roku 1874, kedy ju založil Johann Vaillant v nemeckom Remscheide, kde sídli aj dnes
naša centrála. A práve odvtedy je naša skupina rodinnou spoločnosťou vo vlastníctve rodiny so
100% podielom. Ako trhový a technologický líder máme viac ako 300 miliónov spokojných
zákazníkov po celom svete. Môžem aj povedať, že spolupracujeme s 340 000 partnerskými
servisnými technikmi. S tržbami 2,7 miliardy euro, ktoré sme dosiahli minulý rok s 15 000
zamestnancami a s rozsiahlou sieťou obchodných zastúpení po celom svete, sa naša spoločnosť
radí medzi najväčšie spoločnosti v sektore vykurovania v Európe. Naša spoločnosť združuje 8
marketingových značiek, ktoré majú dlhodobú tradíciu a dlhodobé skúsenosti. Takou tou
najvýznamnejšou je prémiová značka VAILLANT. Ale medzi značky patrí aj na Slovensku
dobre známa tradičná značka Protherm. Tepelné čerpadlá, ktoré chceme vyrábať v našom
novom závode patria medzi technológie, alebo medzi lídrov technológií, ktoré využívajú
obnoviteľné zdroje energie z okolitého prostredia a premieňajú ju na teplo. Práve tepelné
čerpadlá pritom používajú len okolo 25% elektrickej energie, vďaka nízkej úrovni emisií oxidu
uhličitého a nízkym prevádzkovým nákladom, práve toto je podľa nás technológia budúcnosti.
Nakoľko sú aj vhodnou ekologickou voľbou, majú, ako som spomínal, nízke emisie, sú vo
viacerých krajinách podporované tieto produkty a táto technológia rôznymi výhodnými
dotáciami pri výstavbe nových budov alebo pri renováciách. Len za posledných 5 rokov
môžeme povedať, že objem európskeho trhu s tepelnými čerpadlami narástol viac ako
dvojnásobne. A my sme presvedčení, že tento narastajúci trend v budúcnosti bude ešte
výraznejšie pokračovať. A preto cieľom nášho projektu Heat Pump World Senica je, a tento
projekt je súčasťou našej stratégie, a cieľom tohto projektu je vybudovať jeden
z najinovatívnejších závodov na výrobu tepelných čerpadiel v Európe, aby sme splnili rastúce
požiadavky trhu a aby sme etablovali našu spoločnosť VAILLANT ako lídra v oblasti
tepelných čerpadiel. Zároveň týmto chceme posilniť naše vývojové a hlavne výrobné kapacity,
a to práve tu na Slovensku. A v neposlednom rade týmto chceme podporiť aj lepšiu klímu
a udržateľnejšiu budúcnosť vo vykurovaní. Nový závod, ktorý plánujeme vybudovať
v priemyselnej zóne Kaplinské pole tu v Senici, bude stáť asi 120 miliónov euro. To je čo
plánujeme v rámci tohto projektu preinvestovať. Prevádzku by sme chceli spustiť v druhej
polke roku 2023 a v tejto novej prevádzke plánujeme v najbližších rokoch zamestnať viac ako
800 ľudí. A preto s náborom takým tým najväčším alebo väčším náborom, plánujeme začať už
na konci budúceho roka. Zhotoviteľ alebo generálny dodávateľ stavby by mala byť spoločnosť
Goldbeck, ktorá je renomovaná spoločnosť, dobre známa aj tu na Slovensku. No a nový závod
by mal slúžiť na výrobu vonkajších jednotiek a vnútorných hydraulických modulov pre tepelné
čerpadlá. Výroba by mala mať rozlohu viac ako 55 000 m2. Od začiatku výstavby až po samotnú
prevádzku, plánujeme použiť najnovšie a najekologickejšie technológie, procesy a štandardy,
aby sme splnili všetky environmentálne požiadavky a aby sme dosiahli čo najnižšiu uhlíkovú
stopu. Naším cieľom je tento nový závod, túto novú budovu, certifikovať podľa BREEAM
excellence, čo je taký popredný svetový štandard v oblasti udržateľnosti budov a platí ako jeden
renomovaný a uznávaný certifikát. Je to jeden z najstarších a vo svete najrozšírenejších
certifikačných systémov v tejto oblasti. A má to byť náš prvý závod v skupine VAILLANT
výlučne na výrobu tepelných čerpadiel. Vedľa nášho závodu plánujeme ešte vybudovať
distribučno-logistické centrum pre východnú a strednú Európu s rozlohou viac ako 23 000 m2.
V našom závode budeme mať rôzne technológie, budeme tam mať lisovňu, kde budeme
vyrábať lisovaním plechové komponenty pre naše tepelné čerpadlá. Budeme tam mať lakovňu,
kde chceme použiť najekologickejšiu a najmodernejšiu technológiu práškového lakovania na
povrchovú úpravu kovov. A budeme tam mať samozrejme montáž, kde budeme montovať naše
jednotky pre tepelné čerpadlá. Budeme tam mať aj sklad s komponentami a pridruženú
logistiku. Tento obrázok znázorňuje polohu umiestnenia nášho závodu v priemyselnej zóne
Kaplinské pole v Senici a taktiež modrou je znázornená príjazdová komunikácia alebo
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prístupová cesta, budú konkrétne dve k nášmu novému závodu. A táto bude zároveň aj
prístupovou cestou počas samotnej výstavby nášho závodu. Je to z južnej strany pod firmou
Ikos Slovakia a Nike, a.s. Aktuálny situačný plán ukazuje polohu na západnej strane nášho
parkoviska pre našich zamestnancov, administratívnu budovu súčasťou ktorej bude aj jedáleň
a šatne, aj výstavná hala pre naše produkty v rozlohe asi 4 000 m2. A táto administratívna
budova je prepojená s naším výrobným závodom, montážnou a výrobnou halou, ktorej
súčasťou je aj sklad komponentov a samotná logistika. A vedľa z východnej strany vidíte
integrované logistické centrum, ktoré tiež plánujeme v rámci nášho projektu vybudovať. Toto
bude tiež prepojené s naším závodom. A toto len na lepšiu predstavivosť, vizualizácia nášho
závodu. V popredí s parkoviskom. Tuto môžeme vidieť dvojpodlažnú administratívnu budovu
a za ňou našu výrobňu a montážnu halu. A toto je zatiaľ aktualizácia nášho distribučného
logistického centra, pohľad z východnej strany. A tuto vidíme náš závod montážny. Na záver
by som chcel povedať len toľko, že v rámci tohto projektu Heat Pump World Senica plánujeme,
ako som už spomínal, viac ako 800 pracovných miest v najbližších rokoch. Práve v rastúcom
a na budúcnosť orientovanom technologickom odvetví, ktoré tiež ponúka riešenia na boj alebo
v boji proti klimatickým zmenám. A preto si myslíme, že tento zámer a tento projekt bude viesť,
a prispeje k hospodárskemu, ale aj sociálnej rozvoju nielen mesta Senica, ale aj celého regiónu.
A preto by som vás chcel veľmi pekne poprosiť v menej našej spoločnosti, aby ste tento projekt
a tento zámer podporili. Ďakujem veľmi pekne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne za predstavenie nielen
spoločnosti, ale aj umiestnenia toho, že práve tepelné čerpadlá sa budú môcť vyrábať v Senici.
Ja sa teším tomu, že je to necelý rok, keď sme sa prvýkrát stretli a rozprávali sme o tom, že
práve takáto fabrika by v meste Senica mohla vzniknúť. A naozaj obrovský drive od
spoločnosti VAILLANT dosiahlo to, že už nie sme v štádiu, kedy sa kreslí projektová
dokumentácia a teda je tu plán, aby v roku 2023 niekedy v druhom polroku začala plná výroba.
Takže veľmi sa tomu teším. Má niekto nejaké otázka základné, také čo sa týka tejto investície?
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýtať pánov na jednu vec
takú praktickú, že či už majú aj nejaký kontaktný formulár alebo nejakú stránku, že kde by sa
potenciálni uchádzači o zamestnanie mohli nejakým spôsobom registrovať alebo prihlasovať
ako budúci potenciálni zamestnanci.
Ing. Radovan Prístavok, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Zatiaľ nie, ale
pripravujeme aj takúto možnosť náboru. Vlastne trošku aj marketing. Takže určite v najbližšom
období pripravíme aj niečo takéto. Ako som spomínal, to gro našich zamestnancov by sme
chceli začať náborovať koncom budúceho roka. Takže určite dovtedy by sme chceli pripraviť
aj takúto možnosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My sme sa rozprávali, že prvých
zamestnancov majú, ktorým to tu budú chystať, pretože k nám na mesto už začali ľudia volať.
Takže my budeme radi, keď tu budú, aby sme to vedeli samozrejme preposlať ďalej, aby tí
ľudia mali tie informácie. Takže pokiaľ táto informácia bude, tak my ju určite zverejníme aj na
našich webových stránkach aj sociálnych sieťach, aby teda ľudia vedeli, že tu je to miesto, nie
na MsÚ, ale už potom priamo, alebo vôbec nie na MsÚ a v budúcnosti bude mať na to formulár
práve spoločnosť VAILLANT, ktorý určite všetkým zverejníme.
Ing. Radovan Prístavok, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Možno by som
len doplnil. Dôležitá informácia, že už od januára budeme mať tuto aj sídlo, priamo v meste
nad VÚB bankou, takže budeme tu mať aj konkrétne adresu počas tej výstavby.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Iba takú technickú otázku. Ako všetci vieme, určite aj
vy, ohľadne dopravného napojenia, dopravnej infraštruktúry vášho závodu, všetci vieme, že
doprava v Senici je extrémne namáhaná. Chcem sa opýtať, že o koľko zvýši váš závod
dopravnú záťaž v Senici a ktorými smermi alebo ktoré sú tie toky dopravné pre vás také tie
najťažšie alebo najdôležitejšie.
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Ing. Radovan Prístavok, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Kľúčové
dopravné smery budú na diaľnicu, tzn. Kúty – Bratislava. Keďže 99% produkcie pôjde na
export a tak isto väčšina komponentov prichádza zo zahraničia. Bohužiaľ zatiaľ sa nám stále
nedarí mať príliš veľa lokálnych dodávateľov. Ešte stále rátame. My sme v tej ekologickej
štúdii samozrejme urobili výpočet koľko to bude denne kamiónov. Musíme to upresniť, ale ja
predpokladám, že sa budeme rozprávať o dvoch – troch desiatkach kamiónoch na vstupe aj na
výstupe.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja mám len jednu otázku páni. Tá avizovaná výška platu, ktorú
sme sa dočítali v médiách je reálna na dnešné pomery?
Ing. Radovan Prístavok, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Tak tie
uvedené údaje predstavujú celkovú cenu práce cez všetky úrovne hierarchií. Čiže nie sú od toho
odpočítané tie príslušné odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné odvody. Preto tá
priemerná mzda našich zamestnancov do budúcna bude nižšia, ale určite bude vyššia ako
všeobecný priemer v regióne.
Ing. Peter Kuba, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Možno by sme mali
predsa len povedať dve-tri vety. Ja som sa nepredstavil. Volám sa Peter Kuba a som riaditeľom
tej fabriky v Skalici 20 rokov. My sme od roku 2001 súčasťou VAILLANT GROUP. Jedna
fabrika, druhá fabrika a predajná organizácia. Všetko, čo sme na Slovensku budovali, bolo bez
akejkoľvek podpory či už štátu alebo eurofondov. Keď skupina hľadala priestor, kde by sme
mohli vyrábať tepelné čerpadlá, tak pochopiteľne ten záber bol veľký, celoeurópsky. My, ako
miestni manažéri, sme samozrejme chceli, aby to bolo tu. A v istý moment jednoducho prišli
susedné štáty s ponukou tak vysokej štátnej podpory, ktorá jednoducho by znemožnila vôbec
realizáciu tohto projektu na Slovensku. Preto sme aj my sa rozhodli, že požiadame o daňovú
úľavu. A prečo to celé hovorím, nikdy sme to nerobili. Napriek tomu, že sme veľké organizácie,
tak my nie sme experti. Mnohí z vás možno sú viac znalí, ako fungujú tie dotačné schémy.
Jednak sme to spustili vo veľmi krátkom čase a to je len na vysvetlenie, že v jednej z tabuliek,
ktoré sme odovzdali Ministerstvu hospodárstva, ktoré pochopiteľne nemali žiadny vplyv na to,
čo sme prezentovali, pretože my dostávame daňovú úľavu na výšku investície, nie na tvorbu
pracovných miest, sme v tabuľke, ktorá sa volá „Priemerná mzda“ odprezentovali celkovú cenu
práce. Jednoducho tí finančáci, ktorí sa na to pozerajú, mzda plus odvody, to je jasné, 35%.
Nikto si to v tom 50-stránkovom elaboráte nevšimol, ani priatelia na Ministerstve hospodárstva.
Takže je to proste nedorozumenie v tom boardingu, v tom preklade. Naša mzdová politika je
jasná. Mzdy v Senici budú rovnako, podobné ako sú v Trenčíne alebo v Skalici. Máme tu dve
fabriky. Celé roky si to vieme vybalansovať, aby tie mzdy boli podobné. Takže nebudeme tu
teraz rozprávať, že tam budú horibilné mzdy. Je jasné, že to bolo nedorozumenie. Mzdy budú
normálne. Nám to vychádza, že ak budeme v takých mzdách, aké máme, tak budeme zhruba
100 možno o 200 euro nad priemerom okresu Senica. Takže to spoľahlivo vieme potvrdiť, že
naše mzdy sú nadpriemerné. Ale nie tie, ktoré bohužiaľ boli publikované nedorozumením, za
ktoré sme sa samozrejme ospravedlnili a už sme potom oficiálne ohlásili Ministerstvu
hospodárstva, ktoré je tým, ktorý toto manažuje a my teraz oficiálne pracujeme na tom, aby sa
ten údaj zmenil samozrejme, logicky. Len to trvá. To sú proste procesy. Takže rád by som to
vysvetlil, lebo samozrejme nechceme zavádzať verejnosť nezmyslami. Je jasné, že aj ten pomer
tých zamestnancov bude v nejakom pomere. Proste zamestnanci priami, nepriami. Tak asi stačí
takto na vysvetlenie.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ďakujem pekne. Lebo to mi nešlo do hlavy, že teda. To by musel
mať pán budúci riaditeľ asi 14-tisíc euro minimálne.
Ing. Radovan Prístavok, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: Ako sme
spomínali, práve tie údaje vyjadrujú tú celkovú cenu práce.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za diskusiu. Ja by som poďakoval
obidvom pánom riaditeľom, pretože práve keď sme sa o tom rozprávali, tak hľadali priestor,
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my sme ako mesto im poskytli priestor, ale povedzme to tak, že ak by oni za nás veľmi
nebojovali, práve za mesto Senica, tak dnes sme asi v inej krajine alebo celá táto produkcia by
išla do inej krajiny. Tzn. ja by som obidvom pánom riaditeľom veľmi poďakoval práve za to,
že zabojovali o to, že práve takáto zelená technológia ide na Slovensko a teda ďakujem veľmi
pekne že práve do mesta Senica. Že sme našli tú spoločnú reč.
Ing. Peter Kuba, VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o.: My veľmi pekne
ďakujeme. Ešte možno jednu maličkosť, ak by teda pán primátor mal záujem to s nami
konzultovať a koordinovať, tak keby sa ten covid aspoň trošku posunul ďalej, rád vás pozvem
do závodu v Skalici, kde by ste si pozreli výrobu, ktorá síce nie je zhodná, ale už napr. tie
vnútorné jednotky tepelných čerpadiel tam aj dnes vyrábame. Aj tá lisovňa, aj tá lakovňa. Takže
ak by ste mali záujem, ste vítaní v tom, aby ste videli, ako takýto závod vyzerá, aby ste mali
nejakú predstavu skôr, než sa toto celé vybuduje. Takže nech sa páči, ste vítaní.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne pánom riaditeľom.
A v rámci tohto bodu zoberieme na vedomie prezentáciu spoločnosti VAILLANT GROUP
Heat Pump Production, s.r.o. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Prezentáciu sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 642:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Prezentáciu investície spoločnosti VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o. v meste
Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 6. – Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Senica
na roky 2022 - 2024
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Opäť, dostali ste správu v písomnej podobe.
Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Senica na
roky 2022 – 2024. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Stanovisko sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 643:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2022 – 2024
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 7. – Návrh programového rozpočtu mesta o organizácii v jeho
riadení na roky 2022 - 2024
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím pána finančného riaditeľa pána Ing.
Mozoliča o prezentáciu.
Ing. Róbert Mozolič, riaditeľ finančného oddelenia: Ďakujem pánovi primátorovi za slovo.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, dovoľte, aby som vám predstavil návrh
rozpočtu mesta na rok 2022. Na základe predloženého návrhu rozpočtu bude mesto
v nasledujúcom roku hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni takmer 28,7 milióna eur.
Do výdavkov mesta rozpočtujeme takmer 28,2 milióna eur, takže celkový rozpočet je zostavený
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s prebytkom na úrovni 513 000 €. Na jednotlivých úrovniach rozpočtu sa nám podarilo bežný
rozpočet zostaviť s prebytkom 1 560 000 €, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom
3 166 000 € a rozpočet finančných operácií je zostavený s prebytkom 2 118 000 €. V rámci
rozpočtu celkových príjmov najväčší podiel majú bežné príjmy mesta, a to 70% podiel. Vo
finančnom vyjadrení predstavujú 20,1 milióna eur. Potom nasledujú kapitálové príjmy vo výške
takmer 4,2 milióna eur do rozpočtu mesta a predstavujú 15% podiel na celkových príjmoch.
Nasledujú príjmové finančné operácie s 12% podielom vo výške 3,4 milióna eur a bežné príjmy
rozpočtových organizácií s 3% podielom vo výške 983 000 €. Keď si rozoberieme príjmovú
časť na drobnejšie, tak najväčší balík do rozpočtu mesta je tvorený príjmom z podielových daní
a miestnych daní v celkovej výške 13,3 milióna eur. Ďalej sú to príjmy z prenájmov a rôznych
poplatkov, ktoré tvoria 930 000 €, granty a transfery zo štátneho rozpočtu tvoria výšku 5,9
milióna eur. Príjmy z predaja majetku tvoria v celkových príjmoch mesta 120 000 €, kapitálové
transfery na eurofondové projekty tvoria výšku 4,1 milióna eur. Zapájame aj peňažné fondy
mesta vo výške 800 000 €, rozpočtujeme prijatie investičného úveru vo výške 2,2 milióna eur
a bežné príjmy rozpočtových organizácií sú na úrovni 983 000 €. Najvýznamnejšou zložkou
príjmovej časti je príjem z podielových daní, ktorý tvorí takmer 45% podiel na bežných
príjmoch mesta, či 32% podiel na celkových príjmoch mesta. Na rok 2022 rozpočtujeme príjem
9 105 000 €, ktorý je rozpočtovaný na základe tej poslednej prognózy Rady pre rozpočtovo
zodpovednosť. Príjem by mal byť vyšší zhruba o 600 000 € ako bude očakávaná skutočnosť
tohto roka. Ako som spomínal, do rozpočtu navrhujeme aj prijatie investičného úveru vo výške
2,2 milióna eur a vplyv na vývoj úverovej zadĺženosti mesta bude nasledovný. Na konci roka
2021 bude mať ukazovateľ hodnotu zhruba 16,3%, v priebehu roku 2022 po prijatí úveru
hodnota zadĺženosti stúpne na úroveň 26,9%, ale ku koncu roku 2022 sa nám ju podarí znížiť
na úroveň zhruba 25%, tzn. na úroveň úverovej zadĺženosti mesta z roku 2018. Čo sa týka
výdavkovej časti rozpočtu, tá je zostavená zo 16 programov a 66 podprogramov v celkovej
výške takmer 28,2 milióna eur. Najväčší podiel na celkových výdavkoch mesta, a to 69%
podiel, majú bežné výdavky. Vo finančnom vyjadrení predstavujú 18,5 milióna eur. Ďalej sú to
kapitálové výdavky vo výške 7,3 milióna eur a predstavujú 26% celkových výdavkov mesta.
A nasledujú výdavkové finančné operácie s 5% podielom vo výške takmer 1,3 milióna eur.
Bežné výdavky sú na rok 2022 rozpočtované zhruba o 300 000 € vyššie ako to bolo v roku
2021, a to v celkovej výške 19,5 milióna eur. Najviac finančných prostriedkov pôjde do
programu vzdelávanie na financovanie škôl a školských zariadení, a to vo výške 9,2 milióna
eur, čo tvorí 47% podiel na bežných výdavkoch mesta. Ďalej do programu interné služby mesta,
na hospodársku správu, údržbu majetku a správu MsÚ v celkovej výške takmer 2,8 milióna eur
a výrazné finančné prostriedky sú rozpočtované aj do programov odpadové hospodárstvo, a to
vo výške 1,6 milióna, či do programov šport a verejný poriadok na úrovni 1,2 až 1,3 milióna
eur. Cez kapitálové výdavky zhodnotíme majetok mesta zhruba o 7,3 milióna eur. Najväčšou
investičnou akciou bude pokračovanie realizácie cyklodopravných trás v meste, a to vo výške
1,2 milióna eur, ďalej je to realizácia projektu Smartplánu v meste za takmer 1 milión eur,
a projektu spracovania kuchynského odpadu vo výške 830 000 €. Celkové investície do
školstva budú v roku 2022 na úrovni 1,1 milióna eur, na výstavbu a rekonštrukciu miestnych
komunikácií rozpočtujeme 0,5 milióna eur a výdavky na rozvojové projekty mesta
rozpočtujeme na úrovni takmer 1,9 milióna eur. Výdavky finančných operácií rozpočtujeme na
úrovni 1,3 milióna a z toho najviac teda na splátky istín investičných úverov a úverov Štátneho
fondu rozvoja bývania celkom vo výške 1,1 milióna. Vytvorený výrazný celkový prebytok
rozpočtu na úrovni 512 000 € máme pripravený, aby sme vedeli v budúcom roku komplexne
riešiť nárast cien energií v rámci mesta a zriadených a založených mestských organizácií, ďalej,
aby sme boli pripravení financovať sociálne služby v rámci novely zákona o sociálnych
službách, a byť pripravení na prípadné vyššie výdavky pri projektoch z fondov EÚ nad rámec
NFP. Vážené poslankyne, poslanci, tvorba rozpočtu na rok 2022 prebiehala v období ťažko
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predvídateľného vývoja pandémie Covid-19 a jej vplyvu na slovenskú ekonomiku. A taktiež sa
očakáva, že inflácia prekročí hranicu 4%, čo bude mať za následok očakávaný nárast cien,
tovarov a služieb. I napriek týmto faktorom bude mesto v roku 2022 schopné zabezpečiť
financovanie základných služieb mesta, zvyšovať rozsah poskytnutých služieb a udržať progres
finančnej stability. A investície do majetku mesta zhodnotíme o 7,3 milióna eur. Ďakujem za
pozornosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Ja len poviem, že
návrh rozpočtu, ako aj bol zverejnený, tak prerokovala Finančná komisia bez pripomienok
a odporučila na schválenie 30.11. a MsR taktiež bez pripomienok odporučila na schválenie
02.12.2021. Rozpočet je naozaj zameraný na mnohé investície. Verím, že sa nám ich podarí
zrealizovať. Je to naozaj obrovské kvantum finančných prostriedkov, ktoré práve z rôznych
nenávratných finančných zdrojov sa nám darí získať. Tak verím, že budeme úspešní aj v rámci
možností vyhodnocovania, pretože máme momentálne trošku problémy, aby sa nám firmy
hlásili do zákazok, ale verím, že ten záujem opäť sa rozbehne. Má niekto záujem o diskusiu
k tomuto bodu?
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Ja iba pár takých pripomienok k tomu rozpočtu.
Samozrejme, že tvorba rozpočtu je komplikovaná záležitosť. Verím, že ste k tomu pristúpili
zodpovedne. Aj keď samozrejme v priebehu roka nastanú určité situácie, kedy ten rozpočet sa
musí meniť a prispôsobiť konkrétnej situácii budúceho roka. Ja by som len pár takých
poznámok k tomuto rozpočtu. Príjmová časť, tu by som chcel poukázať na jednu skutočnosť.
Že keď ste si všimli, tam bol jeden graf – „Príjem z podielových daní“. Tak len tak, čo som to
zhruba sledoval na takú diaľku, od roku 2017 do roku 2022, ten príjem z podielových daní
vzrástol skoro o 2 milióny. Si to teraz dám tak do roviny, že to mohlo byť na úrovni 7 miliónov,
teraz je to na úrovni 9 miliónov. Takže samozrejme, je to vec, ktorú neovplyvníme, ale pre nás
je to pozitívna skutočnosť. Len by som chcel poukázať na jednu vec, že príjmy do rozpočtu zo
strany štátu sa neustále zvyšujú. A len je na nás a na tom rozpočte, aby tie príjmy, ktoré z tých
podielových daní sú, aby boli použité zodpovedne. Ďalej, čo sa týka príjmov, ďalšia vec, 2,2
milióna úver. Dobre, peniaze sú lacné, nemám s tým až taký problém. Sú docela slušné úroky.
Zvýšime síce úverovú zaťaženosť mesta na tých 26%, aj tak sme ešte v rámci tých čísel na tom
dobre. Ale neľúbi sa mi tam zapojenie 800-tisíc z rezervného fondu. Taká prvá otázka – koľko
zostane v rezervnom fonde?
Ing. Róbert Mozolič, riaditeľ finančného oddelenia: Aktuálny stav rezervného fondu mesta
je zhruba na úrovni 850 000 €. To bol stav ku konci roku 2020. Na základe očakávanej
skutočnosti hospodárenia v roku 2021 bude na tvorbu zhruba vyjde v prebytku ďalších 150 000
€. Takže pokiaľ vyčerpáme 800-tisíc, zostane nám 50, plus nová tvorba za rok 2021, takže na
konci, teda po hospodárskom roku 2021 bude na rezervnom fonde mesta 200 000 €.
Ing. Roman Sova, poslanec: Aj tak sa mi to zdá, že používame moc veľkú sumu z toho
rezervného fondu a nechávame tam pre budúce zastupiteľstvo malú rezervu na to, aby sa ono
popasovalo s nejakými problémami, ktoré môžu nastať. Takže to je jedna vec, ktorá mi tam
trošku vadí, použitie veľkého objemu rezervného fondu. Takže to je na príjmovej časti a na
výdavkovej časti, na strane výdavkov pozrel som si tam verejné osvetlenie, je tam rozpočtované
na rok 2022 vo výške 190 000 €. My sme sa pred nejakými 4 rokmi bavili o tom, že spravíme
nové osvetlenie, vieme, za akých to bolo okolností, že budeme šetriť strašne veľa peňazí na
elektrickej energii. Ale keď som si pozeral spätne aj tie roky 2020, 2019, 2018, 2017, nikde
som tam nevidel taký nejaký skok, že poviem príklad, že by sme platili za energie 180-tisíc
a zrazu by sme platili 140 alebo 130, takže tá deklarovaná vec, že koľko ušetríme novým
osvetlením, ktoré bolo realizované neviem presne v ktorom roku, 2015, tak myslím, že to
šetrenie za elektrickú energiu v dôsledku inštalácie nového osvetlenia ani nenastalo.
Samozrejme, že teraz tých 190-tisíc za to verejné osvetlenie je tam dosť veľká suma. Nevieme,
aká vlastne sa podarí vyrokovať. Už máme vyrokovaného dodávateľa na energiu? Potom. Takže
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to je možno ďalšia vec, ktorá bude komplikovanejšia. Ďalšia veľká položka 250-tisíc MHD.
Pokiaľ si ja pamätám ešte tak 6 – 7 rokov dozadu, tak táto suma bola 150-tisíc. Neviem, či viac
jazdíme, či je viac liniek alebo či je drahšia nafta alebo či sú tam zarátané investície na autobusy.
Poprípade do budúcna by sme mohli rozmýšľať o kúpení menších autobusov na tú prepravnú
kapacitu na linky, ktoré sú málo vyťažované. Ďalej, stále sa bavíme o fonde Pro Senica. 160tisíc myslím, že tam máme rozpočtované na budúci rok. Po jednotlivých kapitolách sú to iné
sumy. Neviem, ako dopadne budúci rok aj s aktivitami aj s činnosťami, ale pokiaľ by to dopadlo
dobre, mohli by sme konečne už tento fond Pro Senica naplniť vo väčšej časti, lebo aj tak som
zvedavý, že koľko z toho zas zhltne futbal a ostatným organizáciám moc toho nezostane. Čo sa
týka kapitálových výdavkov, tam iba dve poznámky. Objavila sa tam taká nejaká jedna položka,
že participálny rozpočet že hlasovanie. To by som potom poprosil, keby ste vysvetlili. To sme
tu nemali ešte sa mi zdá, pokiaľ si pamätám. A posledná vec je navýšenie základného imania
Sociálny podnik mesta Senica. Keď sa zakladal Sociálny podnik, to je moja obľúbená téma
vypadá to, vtedy ste tvrdili, že stačí 5-tisíc, že to sa rozbehne. My sme už vtedy tvrdili, že
minimálna suma na to, aby sa ten Sociálny podnik založil a mohol fungovať je 150-tisíc. Aj
sme dali vtedy taký pozmeňujúci návrh. Samozrejme, že to neprešlo, lebo sme to dávali my
a teraz kukám na ten rozpočet a je tam zrazu 50-tisíc navýšenie základného imania. Takže nie
všetko to, čo navrhujeme my, je zlé a je proti mestu a je proti občanom a proti Sociálnemu
podniku Senica. Ďakujem.
Ing. Róbert Mozolič, riaditeľ finančného oddelenia: Ja by som teda úvodom začal na veci
tie ekonomické, finančné, ktoré viem vysvetliť. Čo sa týka tej príjmovej časti a otázky na
rezervný fond. Vysvetlenie som dal, len chcel by som ešte doplniť, že ako začalo nové volebné
obdobie 2018 – 2022, tak pred začiatkom tohto obdobia bolo v rezervnom fonde tohto mesta
190-tisíc eur. Tým pádom na konci tohto volebného obdobia tam zostane zhruba taká istá
čiastka. Téma osvetlenia a šetrenie. Realizácia alebo prvá etapa realizácie výmeny alebo
rekonštrukcie, modernizácie verejného osvetlenia, ktorá bola v roku 2015 nám úsporu priniesla,
lebo v období pred rokom 2015 sme za energiu na verejné osvetlenie platili zhruba 240-tisíc
eur ročne. Tam sme potom tie výdavky na základe tej prvej etapy modernizácie znížili na
úroveň 170-tisíc. MHD. Náklady na náhradu straty stúpavú z dôvodu oprávnených
ekonomických nákladov prepravcu, tzn. vyššie mzdy, pohonné hmoty, tým pádom aj mesto má
tú vyššiu náhradu straty medzi tržbami a nákladmi za prevádzku MHD. Zatiaľ z mojej strany
všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tam tie náklady skutočne nám rastú. Tam
vieme všetci, že je kolektívna zmluva vyššieho stupňa, rôzne ďalšie náklady, ktoré nám tam
vstupujú, prichádzajú nové povinnosti. Čo sa týka rezervného fondu, dokonca to sa bavíme
o roku 2018, že bol na úrovni 190-tisíc, ale poďme sa pozrieť na roky 2015, 2016, kde bol na
úrovni skoro 50-tisíc eur. Tzn. tam tie sumy boli výrazne nižšie, takže vôbec by som sa toho
nebál. A vtedy nebola tu tá polemika, že dávajme viac do rezervného fondu. Takže tam si
myslím, že ostávame naozaj v takom rozumnom merítku s tým, že tam tie finančné prostriedky
sú a pokiaľ príde mimoriadna situácia, samozrejme zase nahlasuje sa a štandardne, či je to
potopa, požiar alebo čokoľvek iné, tak žiada sa cez Ministerstvo vnútra, resp. Okresný úrad,
civilnú ochranu, sa vyhlasuje mimoriadna situácia, kde zase prichádzajú ešte ďalšie finančné
prostriedky. Takže pokiaľ by prišla takáto mimoriadna situácia. Verejné osvetlenie bolo
vysvetlené. Energie taktiež. S tým, že MHD je veľmi podstatné, či sa jazdí, či sa nejazdí. Keď
sa nejazdí, samozrejme MHD obsluhuje výrazne menej ľudí, tým pádom ten doplatok je pre
nás vyšší. Tento rok očakávame okolo 210-tisíc eur. Preto tam pracujeme s touto sumou. Že už
sme to neni skokovo, že z roka na rok ideme o 100-tisíc, ale už tento rok sa pracuje na úrovni
210-tisíc eur. Práve my máme jedny z tých najmenších autobusov, aké vôbec sú. Samozrejme,
potom sú už také mikrobusy, ale teraz prechádzame práve do systému, kedy požadujeme od
dodávateľa tejto služby aj kontrolu na výstupe. Tzn. my vieme dnes, koľko kde sa lístkov kúpi
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a ten človek nastúpi, ale nevieme, kde vystupujú tí ľudia. Takže do budúcna budeme mať presné
dáta, aby sme vedeli možno optimalizovať linky, zlepšiť tie linky, aby to využívanie MHD bolo
práveže maximálne prispôsobené tomu, že pokiaľ tí ľudia nevystupujú na tejto a na tejto
zastávke, dobre, poďme hľadať riešenie. Len dnes nemáme tie dáta, ale tieto dáta budú práve
s príchodom nových autobusov, ktoré by mali byť v lete budúceho roka. Fond Pro Senica, ja sa
nebránim tomu, aby sme ho navýšili, len treba rozlišovať. Ja vnímam, že ten futbal je tu vo
veľkej nemilosti, keby som to tak nazval, avšak máme iba dva športové kluby, ktorí
neprevádzkujú svoju športovú činnosť na našich ihriskách. A tzn. tí si platia celú prevádzku.
Cez Rekreačné služby mesta Senice platíme hokejistom prevádzku zimného štadióna, 300 000
€. Doplácame na športovú halu a na plaváreň 250 000 €, tzn. aj sú tam plavci, sú tam hádzanári,
tzn. zase inou formou v podstate tieto športy podporujeme. A tým, že futbalový štadión nie je
náš, tak nefinancujeme jeho prevádzku, jeho energie. Takže ja nehovorím, že to bude takto,
bude to o dohode, že akým spôsobom, pokiaľ to finančné možnosti povolia a bude priestor, aby
sa mohol zvýšiť. Plánuje sa tak či tak, že rozpočet budeme musieť otvoriť vo februári tohto
roka, tzn. na ďalšom MsZ z toho dôvodu, že práve energie, čo nám spravia – nespravia. A aby
sme to vedeli presne zrealizovať. Či už je to pre Rekreačné služby, MKS, ale rozhodli sme sa,
že nepôjdeme teraz rýchlo niekoho vyriešime touto zmenou, všetci majú dostatok finančných
prostriedkov na to, aby do februára bez problémov mohli fungovať a potom môžeme robiť tie
zmeny. Ja som dnes podpisoval zmluvy, pretože my sme súťažili práve elektrickú energiu.
Súťažíme to v takom obrovskom balíku, kde je výrazne viac organizácií, tzn. nezbalíme len my
naše organizácie v meste, tzn. školy, Rekreačné služby, MPS, mesto Senica ako také, ale oni
nás pribalia ešte do väčšieho balíku, aby sme boli zaujímaví, možno balíku v hodnote 15
miliónov euro a tým pádom, aby tá cena mohla maximálne klesať. Takže o toto sme sa snažili.
Máme to na jeden rok, pretože sú tu nejaké predikcie, že práve v lete by sa to malo zase zlomiť,
keďže aj dnes, keď som mal online stretnutie cez Úniu miest a bol tam aj minister financií
a zástupcovia z Ministerstva financií, tak hovorili práve, že v lete očakávajú zásadnú zmenu
v energiách, pretože cena energie je vysoká z dôvodu nedostatku plynu a že teda by sa v lete
mali naplniť zásobníky plynu a následne by tá cena mala klesať, resp. nemal by už byť hlavne
takýto nejaký skokový rast. Takže tomuto sa prispôsobíme predpokladám, že vo februári. Čo
sa týka toho hlasovania, participatívny rozpočet, práve máme záujem vytvoriť projekty, kde
zapojíme ľudí, ale najmä teda, aby ľudia mohli si vybrať niektoré projekty. Uvažovali sme
o tom, že by sme napríklad jeden projekt vybrali zo škôl, že teda dáme projekt na školy, že máte
záujem o toto, o toto alebo o toto. A ktorý z tých projektov vyhrá, tak by sa realizoval, teda aby
sme zapojili aj občanov, poprípade iných. Samozrejme iniciatíva môže ísť aj od vás, že do
akého projektu by sme mohli takto nechať hlasovať. S tým, že teda bolo by vybrané, že o čo sa
dá hlasovať a teda by sa to prešlo či už na komisiách, poprípade by to bolo, ale predpokladám,
že komisie by k tomu stačili, ktoré by určili, že áno, tieto tri a poďte, nech si ľudia vyberú, ktorý
z tých projektov by chceli. Takže začíname nižšou sumou, ale máme záujem ho takto
zrealizovať. Čo sa týka Sociálneho podniku, my sme preto nedávali na začiatku vysoké
základné imanie, pretože sme čakali rôzne podpory. A práve teraz sa ukázala tá jedna
z možností podpôr, kde tie podmienky, my sme mali pôvodnú predstavu, že tá podpora by prišla
už v apríli tohto roka, avšak tie podmienky sa neustále menia, stále a dopĺňajú o nové a nové
veci, tak teraz je podaná práve žiadosť a tam musí byť spolufinancovanie, a preto práve to vyšlo
nejakých 48-tisíc je to spolufinancovanie, tak zase aby sme to základné imanie nerobili tak, tak
sme to zaokrúhlili na 50-tisíc, kde by zrovna z tohto projektu mohol Sociálny podnik získať
finančné prostriedky, či je to kosačka, či je to traktor a ďalšie vybavenie. A plus tam majú aj
ďalších ľudí, ktorých budú môcť zamestnať a budú ich mať ďalej finančne podporovaných.
Takže preto. Ono to nie je o tom, či to navrhuje prvý, druhý, ale teda aby sme si to nachystali
a vedeli presne, kam tie peniaze pôjdu. Lebo keď povieme, že poďme dať niekam 100-tisíc, tak
prvá otázka od všetkých vás je: „Povedzte nám, na čo budú využité“. Dnes vieme dokladovať,
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keď si dáme zo Sociálneho podniku, presne na čo tie finančné prostriedky majú ísť a teda na
aké spolufinancovanie to je. Takže preto to je, aby sme vedeli dokladovať, aby ja to poviem,
ste nehlasovali za to, že ak neviete, čo z toho presne bude a či sa to iba neminie, nepreje, takže
teraz sa to dá presne zdokladovať, na čo to je.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja viem, len vtedy bolo jasné, že za 5-tisíc sa nedá rozbehnúť
firma. To je základný akože taký, principiálna otázka. Ale keď mám ešte to slovo, ešte tri také
poznámky. Neviem, pani kontrolórka, ja si nepamätám, pokiaľ áno, tak ma opravte, vy ste
kontrolovali Arrivu, hospodárenie senickej MHD niekedy?
JUDr. Elena Jankovičová, HK mesta Senica: Áno, kontrolovala som jedenkrát. Bolo to
hospodárenie za rok 2019.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ešte by som poprosil vysvetliť to osvetlenie. Na tú údržbu
osvetlenia som tam videl, že tam je suma, pokiaľ si dobre pamätám, 65-tisíc. A neni mi to
docela jasné, pretože verejné osvetlenie majú v prenájme Technické služby Senica. Aj príjem
z reklám, ktoré sú tie rôzne tabule na tých stĺpoch, tak ten príjem patrí Technickým službám
Senica. Aspoň TS to fakturujú spoločnostiam, ktoré tam majú umiestnené reklamy. Toto by
som poprosil o vysvetlenie, že prečo my platíme údržbu, keď príjem z týchto reklám majú TS.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tá zmluva končí teraz na konci roka.
Ing. Roman Sova, poslanec: Doteraz to tak funguje už asi 5 alebo 10 rokov.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale máme tu nejakú zmluvu, ktorá končí
týmto rokom. Bola 5-ročná zmluva a predtým bola nejaká zmluva. Tzn. teraz končíme tieto
veci a bod 2, presne, priznám sa, že tie reklamy som neriešil úplne presne, ale teraz v podstate
súťažíme. To verejné osvetlenie, čo znamená, jedno je elektrická energia, tak ako sme sa bavili,
že to kleslo, a druhé je údržba, tzn. či je to ten stĺp, či vydrží, aby nám nespadol, musí mať
technické správy, že teda niekoho to nezabije a následne aj výmena tých žiaroviek. Dokonca
keď si pozriete v rozpočte, zatiaľ máme takú myšlienku a je to projektová dokumentácia cez
garantovanú energetickú službu, kde by sme chceli všetky tie ostatné svetlá vymeniť, ktoré tu
máme a práve cez garantovanú energetickú službu, tzn. nejaká veľká spoločnosť to celé
zafinancuje, urobí a my budeme platiť menej za elektrickú energiu. Len momentálne sme sa
práve zasekli na tom, ako to správne nastaviť, aby sa nestalo, že mesto Senica by bolo na tom
škodné, keď teraz takýmto spôsobom skáču ceny. Pokiaľ by zásadným spôsobom cena klesla,
aby sa nestalo, že, lebo my sme to už mali naplánované a máme k tomu urobený aj ešte výpočet
pre garantovanú energetickú službu už tento rok, len ten zásadný vplyv tej ceny veľmi ten trh
ochromil a teda nikto nevie, čo bude a akým spôsobom to spravodlivo nastaviť, aby sa, keď sa
cena zásadne zvýši, aby nebolo. Lebo garantovaná energetická služba je o tom, že dnes platíme,
povedzme si 190-tisíc a oni nám budú garantovať, že my vám dáme LED svetlá a budete platiť
len 150-tisíc alebo 120-tisíc. Ale keď zásadne skočí cena, tak zase oni do toho nechcú ísť a keby
zásadne klesla cena, tak zase my sme stratoví, takže momentálne na tomto pracujeme. Ale tie
reklamy môžeme preveriť. Priznám sa, že úplne presne, viem, že tam nejaké zmluvy boli, ktoré
ale by väčšina z nich mali končiť teraz k 31.12. čo sa týkalo komplexných služieb.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ja len jednou vetou možno ešte k tomu Sociálnemu podniku.
Tam, ako pán primátor hovoril, my sme to vtedy nie, že nechceli, ale nebolo v pláne dávať
základné imanie na bežné výdavky, pretože sme čakali na tú investičnú pomoc, ktorá zatiaľ
neprišla, ale už je to v štádiu, aj vďaka výbornej práci pani riaditeľky, v štádiu, že je to podané
a ide to na ministerstvo. Takže veríme, že január/február by to mohlo prísť. A práve toto bude
len na kapitálové výdavky, ako to bolo povedané. To je ten rozdiel, prečo to vtedy nebolo to
základné imanie a navrhujeme to teraz, ale šak to už bolo povedané. Nepamätám si, že by ste
navrhovali 150-tisíc, pamätám si 50, ale výborne, že ste ochotní 150 dať Sociálnemu podniku.
Či 50 si hovoril? Pardon, som zle počul. Ďakujem.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. K rozpočtu, dvakrát sme ho veľmi podrobne
prebrali v priebehu Finančnej komisie. Na druhej Finančnej komisii sa zúčastnil aj pán
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primátor, za čo mu teda ďakujem, že prišiel a že má záujem. Keďže tu nie je pani predsedkyňa
Finančnej komisie, tak ma požiadala, aby som teda povedal stanovisko, ktoré už prezentoval
pán primátor. Odporúčame ho na schválenie, avšak bola tam veľká diskusia okolo niektorých
položiek, ktoré sú navrhované do budúceho roka. Veľmi všeobecne ten rozpočet je mimoriadne
ambiciózny. Ja by som bol rád, keby sa podarilo aspoň dve tretiny z tých vecí, ktoré sú tam
napísané, realizovať. Verím, že na MsÚ sú dostatočné kapacity, aby ste to zvládli. Jedna z vecí,
ktoré na Finančnej komisii odznela je sociálna oblasť, že tá by mohla byť trochu viac
financovaná. Nielen teda kapitálové výdavky, ale aj iné výdavky, bežné. Tam sa nezmenilo nič.
A teda v tom predloženom definitívnom návrhu. Nárast energií sme už prediskutovali
a vzhľadom na to, čo nás čaká budúci rok – inflácia, ceny energií, ceny prác a všetko ostatné,
som si istý, že na každom zastupiteľstve budeme mať zmenu rozpočtu. Zjavne tá doba je
mimoriadne ťažká a bude si to vyžadovať zo všetkých strán úsilie. Posledná vec, ktorú ja mám
pripravenú je, veľmi rozsiahla diskusia, ktorú sme mali na Finančnej komisii aj v prítomnosti
pána primátora, a to bol kapitálový výdavok – nákup pozemkov podprograme 3.1 –
hospodárska správa, údržba a evidencia majetku. Aby som teda objasnil ctenému zastupiteľstvu
o čo vlastne ide. Poprosím technikov, aby mi tam dali folder Čerešňová alej, obr. č. 1. Ide
o tento pozemok, ktorý je v návrhu rozpočtu a celková suma, za ktorú by sa mal tento pozemok
kúpiť je takmer pol milióna eur. Jeho nákup je navrhovaný, že bude financovaný počas 4 rokov.
Na budúci rok je v rozpočte 119 500 €. Na tomto pozemku by niekedy mala byť cesta, ktorá by
mala byť prístupovou komunikáciou k veľkej investícii Pole od Kunova. Aby ste vedeli, pani
poslankyne a páni poslanci, si presne predstaviť, čo to je, prosím teda obr. č. 2. Ak môžete, tak
to zväčšite. Kľúčová je samozrejme tá časť, ktorá je označená tým červeným kolieskom. Je to,
aby ste teda vedeli, že to je návrh, ktorý je v rozpočte, je teda nakúpenie ornej pôdy za pol
milióna eur, ak tam teda tá cesta niekedy bude, tak dnes nie je vyriešené vyústenie na cestu,
ktorá neexistuje dnes, lebo je to panelová komunikácia. Viete, v akom je to stave. Je to
provizórna cesta, ktorú všetci využívame, ale teda nebolo na ňu, pokiaľ mám správne
informácie, nikdy dané ani stavebné povolenie ani žiadne iné. A samozrejme stavebné
povolenie, nebolo ani skolaudovaná. Tá cesta je v zlom stave, všetci viete v akom. Takže ak by
sme teda aj schválili nákup tohto pozemku na dnešnom zastupiteľstve, tak nás čaká ďalšia vec,
a to je vlastne vyriešenie zaústenia tej cesty, a v tom prípade samozrejme ďalší investičný
náklad nielen na pozemky poza Alchem na tú cestu, ale aj ďalšia vec, že musíme postaviť ďalšiu
cestu, ktorá je tá panelová časť. A ďalším problémom, ktorý vidím v tomto návrhu, je ten, že
vidíte tam Čerešňovú alej. Čerešňová alej je dnes biokoridor, ako všetci vieme a tak je označený
aj v našom územnom pláne. Je to jediný biokoridor mimo vodných tokov v meste Senica.
Čerešňová alej je dlhodobo v starostlivosti tretieho sektora. 10 rokov sa tam vysádzajú pôvodné
druhy, tak ako bol kedysi bývalý starosta mesta Senica, pán Mitáček, posadí alebo na základe
jeho výzvy bola vysadená, tak sa snažia niektorí ľudia, aby boli tie stromy vysádzané z toho
istého genofondu. Poprosím vás obr. č. 3. Toto je aktuálny územný plán. V územnom pláne je
teda nakreslená Čerešňová alej ako cyklokoridor ešte, to je jedna vec, plus teda biokoridov. Nie
je nakreslená žiadna cesta. Takže ak by sme kupovali dnes pozemok, tak nie je to v súlade
s platným územným plánom. Ak by sme mali ďalej pokračovať teda v mojich výhradách, ktoré
tam sú, prosím ten obr. č. 3 vráťte. Takže toto sú vlastne nejaké moje výhrady k nákupu týchto
pozemkov. Dnes sú to nákup pozemkov, ktorý nám nerieši nič, lebo ani potenciálny návrh,
ktorý bol predložený na zmeny a doplnky územného plánu, ktorý od decembra
predchádzajúceho roka bol otvorený a je otvorený rok, zatiaľ teda nemáme žiadne stanovisko,
ani nemáme návrhy, aby sme ho schválili ten územný plán, tie zmeny a doplnky, tak ani v tom
územnom pláne nie je označená táto ďalšia časť, ktorá je dnes označená ako B1, tzn. to sú tie
pozemky, ktoré teraz chceme kúpiť a je tu orná pôda. A toto by bol, ak by sme teda tieto
pozemky kúpili, tak to má ďalekosiahle následky na to, ako sa vlastne Senica v tejto
juhovýchodnej časti bude ďalej rozrastať, ako sa bude tvoriť a ako by mala nejako vyzerať
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v budúcnosti. Pretože celý zámer územného plánu, tak ako bol vytvorený pred 25 rokmi, bol
ohraničený Čerešňovou alejou, že to je koniec akejkoľvek výstavby mesta Senica na tejto danej
časti. Ak teda nakúpime tieto dané pozemky a postaví sa tam niekedy cesta, čo teda ešte
nevieme, či áno, tak otvorí sa automaticky ďalšia možnosť rozširovania Senice, na ktorú teda
si myslím, že nie sme nijako pripravení dnes, ani z hľadiska územného plánovania, ani nijako
inak. Pre všetky tieto uvedené návrhy, teda mojej argumentácie, ktorú som vám teraz povedal,
podávam pozmeňujúci návrh, aby sme znížili rozpočet v podprograme 3.1 v časti Kapitálové
výdavky o sumu 119 500 € v roku 2022, v roku 2023 a v roku 2024. To sú teda tie rozpočty,
ktoré sú orientačné na nasledujúce roky. A teda aby bolo úplne zrejmé, že je to tá daná čiastka,
ktorá vychádza z toho predpokladaného, z tej predpokladanej ceny za nákup týchto pozemkov,
tzn. toho pol milióna eur. Takže vás poprosím, aby ste to označili ako pozmeňovací návrh.
Myslím, že argumentácia je jasná. Dúfam, že všetci porozumeli tomu, prečo som tento návrh
dával a teda ďakujem a odovzdávam slovo.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.
Priznám sa, že mne tá argumentácia úplne jasná nie je. Z jedného dôvodu. My sme sa na
Finančnej komisii o tomto práve rozprávali. Na základe tej diskusie, ktorá prebehla na
Finančnej komisii sme stiahli tento materiál z dnešného bodu o dispozície s majetkom ako
nákup, to vidíte v materiáloch, že to tam nie je, tzn. nenakupujeme dnes žiadne pozemky. Máme
to pripravené do rozpočtu a samotné schválenie tak či tak musí prejsť týmto zastupiteľstvom.
Dnes sa o nákupe týchto pozemkov vôbec nerozprávame. Bavíme sa o tom, že alokujeme tam
finančné prostriedky na možný nákup týchto, a práve vy ste povedal, že bolo by dobré, aby sme
si tam urobili plán zóny. Ja som oslovil oddelenie výstavby, ktoré okamžite, poviem do dvoch
dní, aby sme boli takí, žiada od architektov predbežnú hodnotu zákazky, koľko by vôbec takéto
niečo financovanie stálo a myslím si, že do Vianoc budeme mať orientačnú cenu.
Predpokladaná hodnota zákazky, aby sme si toto dali. Dá sa to následne pretransformovať, aby
sme tie peniaze neminuli, keďže sa ideme baviť, že v územnom pláne to dlhodobo máme od
roku 2005 ako rozvojová časť mesta Senica a zároveň územný plán mesta, ktorý sa tu
schvaľoval a ide do zmeny, tak práve aj s týmto pozemkom počíta. Ale samozrejme nemusí to
ešte prejsť, môžu tam nastať zmeny. Pracuje sa na územnom pláne, ale zatiaľ riešime to, že
územný plán zóny, aká by bola cena, následne vám všetkým oznámime, ja neviem, či to bude
25-teho, možno to bude 02.01., vám oznámime, že predpokladaná hodnota zákazky, keby sme
išli do plánu zóny, stojí to zhruba toľko a toľko finančných prostriedkov a ideme sa o tom baviť
ďalej. Tzn. dnes sa nebavíme o nákupe a možno sa dohodneme na tom, že túto položku zrušíme,
lebo vo februári je jasné, že musíme otvoriť rozpočet, ako si povedal, asi na každom
zastupiteľstve, a budeme riešiť energie, ako sme si už dnes povedali. A možno práve túto
položku, tieto peniaze zoberieme z tejto položky a povieme: „Áno, ideme robiť ten územný
plán zóny a ideme to prerobiť.“ Ja sa tomu nebránim, len momentálne dnes sa bavíme o určitej
iba alokácii, ktorú môžeme redistribuovať, len aby sa nám nestalo to, že tie peniaze minieme
a počuli sme dnes, že prichádza veľká investícia, ktorá spustí výrobu v roku 2023. A my, pokiaľ
chceme zachytiť ten trend, pretože my potrebujeme obyvateľov mesta kvôli tomu, aby sme mali
podielové dane, tak musíme im dať aj možnosť bývať. Sú tu rôzne projekty, ktoré idú
a samozrejme musíme na to aj reflektovať, aby nám tu nevzniklo to, že nám tu vzniknú len
ubytovne. Tí ľudia sem nebudú chodiť s celými rodinami, keď sa sem budú napr. sťahovať, ale
prídu sem len partie na týždeň a budú sa nám sťahovať a bude nám to robiť ďalšie sekundárne
problémy v meste. Preto ja by som bol za to, nechajme to dnes. V dispozíciách majetku to
nemáme, možno to nebude ani vo februári a možno vo februári to budeme meniť. Len aby sa
zrazu tie finančné prostriedky nestratili, že a teraz si poviem, že ideme to redistribuovať a ideme
sem, sem, sem. A potom, keď si povieme, že už máme finančné, resp. máme nejakú tú predstavu
o tom, koľko ten územný plán zóny stojí, tak si povieme: „Super, ale nemáme na to financie.“
Takže ja by som to tam nechal momentálne v tomto režime a budeme sa o tom rozprávať ďalej,
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lebo tak či tak toto zastupiteľstvo, ak to má záujem schváliť, tak ešte to bude k dispozícii
v majetku. Dnes neschvaľujeme samotný nákup toho pozemku. Tzn. reflektujem na vašu
pripomienku, ktorá bola na Finančnej komisii. Poďme si to nechať ešte prekresliť. Nám to vtedy
kreslili nejakí piati projektanti, ale môžeme to ísť do toho väčšieho. Ja sa tomu nebránim.
Uvidíme, aká je cena. Poprípade, možno nám niekto poradí, že nepotrebujete územný plán
zóny, choďte do tohto režimu. Môžeme sa k tomu stretnúť ako poslanci a povedať si: „Áno,
toto je pre nás základ a máme na to finančné prostriedky, ktoré ideme určitou formou alokovať
alebo realokovať práve za týmto zámerom.“ Takže ja by som to videl tak, že dnes sa nebavíme
o tom, či nakupujeme – nenakupujeme. Áno, je tu ten plán, sú tam určité úskalia, na ktoré
reflektujeme. Asi toľko k tomu.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem. Argumentujete úplne rovnako ako na Finančnej
komisii. Ja vidím teda v kapitálových výdavkoch vo výške 258-tisíc napísaný nákup pozemku
vedľa Čerešňovej aleje vo výške 119 500 €, tzn. sú presne alokované tie peniaze na nákup tohto
pozemku. Rozvojové územie mesta Senica sa končí na Čerešňovej aleji. Čerešňová alej je
biokoridor. Tak ako to navrhujete vy, ak tam tá cesta niekedy bude, tak bude minimálne na
troch, na štyroch miestach preseknutá, stratí svoj význam, stratí všetko. Je to aj z hľadiska
environmentálneho a z hľadiska ekológie, aby teda bolo jasné. Za druhé, to, aby sa mesto
Senica rozvíjalo, je prirodzený záujem každého jedného z nás, ktorý tu sedíme a je tu
dostatočné množstvo zámerov na individuálnu bytovú výstavbu. Je tu dostatočné množstvo
pozemkov. Ten návrh, ktorý vy navrhujete dnes, teda v tomto rozpočte, je záber ornej pôdy tej
veľmi vysokej bonity, ktorá v Senici je, na území, ktoré nebolo a nie je v územnom pláne mesta
Senica označené ako rozvojové. Čiže, to len aby bolo teda jasné, že neviem, ako by tá cesta tam
niekedy mohla vzniknúť, keďže teraz to nemáme takýto návrh, ani k zmene návrhov doplnkov
územného plánu. Za druhé, ja si osobne myslím, že ak teda má v Senici pracovať ďalších 700
alebo 800 ľudí, tak z nich možno štvrtina bude mať záujem, aby si tu niekedy nejaký rodinný
dom postavili, pretože sa bavíme stále o plochách na bývanie. Ja mám teda staršie deti, viem,
čo to je zobrať si hypotéku na 20 alebo 30 rokov. Je to totálne katastrofálna situácia. Pre
mladých ľudí je to nedostupné. My ako mesto by sme sa mali snažiť o to, aby sme mali nájomné
bývanie. Ako prvé a najpodstatnejšie. Tak ste teda aj vy začali kedysi pred dvomi alebo tromi
rokmi, že nakupujme pozemky v Sotinnej. Chcem veriť, že teda robíte na tých projektoch a že
budeme mať nové nájomné domy, aby sme vedeli ponúknuť tým ľuďom, ktorí do Senice prídu
pracovať, mladým ľuďom, aby si mohli prenajať, aby išli do nájmu, aby sa nemuseli zadĺžiť
hypotékou na 30 rokov. Takže to je môj protiargument na to, čo vy hovoríte, že sa ideme
rozprávať o nejakej výstavbe. Táto výstavba na tomto poli je, obidvaja vieme, ako je z vašej
strany preferovaná a pretláčaná od začiatku tohto roka, na výhrady obyvateľov z obvodu č. 7
dodnes nikto nereflektoval zo SaS Skalica a pochybujem teda, že tam niečo robia. Možno robia,
neviem. Chceli začať stavať už v jeseni tohto roka, asi sa im nedarí veľmi. Je tam veľké
množstvo problémov a nedostatkov. A rozumiem, že sa snaží vedenie mesta dostať ďalšiu
prístupovú komunikáciu do tejto celej lokality. Chápem to. Ale týmto spôsobom, ako to je dnes
vo vašej mysli, že ako by to mohlo byť spravené, my by sme postavili len ďalšiu rovnobežnú
komunikáciu s okružnou, ktorá je dnes jedinou prístupovou legálnou komunikáciou do tejto
celej oblasti. Do oblasti, kde by mohlo byť nakreslených teraz 103 domov a môže tam byť 500
alebo 600 domov. A ďalšia vaša komunikácia nová, ktorú vy navrhujete vedľa Čerešňovej aleje,
okrem toho, že zlikviduje biokoridor v Senici, jediný, ktorý máme, tak bude len rovnobežnou
komunikáciou a dostanú sa tí ľudia znovu len na ulicu SNP, nikde inde. Tzn. zase sa len zahustí
tá doprava tam, kde dnes tá doprava zahustená už je. A ja si nemyslím, že by sme mali takto
rýchlo rozhodovať o investícii za pol milióna eur bez toho, že by sme mali akýkoľvek náznak
ďalšieho čo i len vyvolaných nákladov k tomu pol milióna eur, tzn. ako zahustíte tú
komunikáciu na SNP ulicu, koľko budú stáť, aké budú investičné náklady na to, aby tá
komunikácia mohla byť niekedy postavená, v akých časových horizontoch. Príde mi to ako
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riešenie, ktoré je rýchle a nie veľmi domyslené. A preto vám to hovorím už teraz trištvrte roka,
že spravme minimálne urbanistickú štúdiu v celej tej lokalite, pretože si ju zaslúži tá lokalita,
tú urbanistickú štúdiu, pretože ak tam tá štúdia nebude, tak všetko to, čo si tam môžu dovoliť
investori, vzbudzuje len ďalší chaos a nie v prospech ani mesta a ani občanov, ktorí tam bývajú.
Preto trvám na tom pozmeňujúcom návrhu, lebo je jasne napísané v tom návrhu rozpočtu, že
sa to týka, táto čiastka, pozemkov. Bez ohľadu na to, či budeme hlasovať o tom alebo nie, či to
predložíte alebo nepredložíte. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pán poslanec, mám pocit, že trošku sa točíme
v tom istom. Ja nemám problém, ak dáte návrh riešenia, ale teda hovorím. My riešime
momentálne aj ten plán zóny, aby sme vedeli orientačne, čo to bude stáť. Dnes hovoríme už
o urbanistickej štúdii. Uvidíme, kam sa dostaneme. Bod 1., keby som vedel, že s tým prídete,
tak aspoň vám tam dám obrázok, aby sme sa opäť vrátili. Územný plán mesta Senica, ktorý tu
je schválený, aby sa zmenil, tzn., aby bol zapracovaný, tak práve tam je viacero vyústení a nie
sú to vyústenia len na SNP, ale práve na Štefánikovu ulicu. Tých vyústení sú tam myslím, že
tri a plus je tam Okružná, plus je tam tá nad Čerešňovou alejou. Podstatná informácia je, že
práve tým, že mesto Senica v minulosti svojimi krokmi, predtým, než som ja nastúpil, urobilo
kroky, ktoré neboli veľmi šťastné a zablokovali ďalšie prístupové cesty. A musíme sa o tom
teraz rozprávať, že akou formou budeme rozvíjať mesto, pretože vy hovoríte, že máme veľa
projektov na individuálnu bytovú výstavbu. Ja môžem povedať, že práve obyvatelia to vnímajú
veľmi inak a čakajú na ďalšie a ďalšie projekty. A pokiaľ chceme, aby tie projekty boli
dostupné, tak čím bude väčšia konkurencia, o to tie ceny tak rýchlo neporastú, pretože ten občan
si bude môcť vybrať lokalitu, cenu a teda aj ten samotný, by som to nazval, trh, si tú cenu určí
a bude ju tlačiť dole. Keď bude iba jeden projekt alebo budú dva projekty, tak samozrejme tie
ceny pôjdu hore, lebo ten dopyt podľa všetkého u nás v Senici veľmi vzrastie. Ja teraz nebudem
tu bojovať na to, že či to tam má ostať, nemá. Podľa mňa by to tam ostať malo a vy schvaľujete
následne to použitie. Keď sa rozhodnete, že ich tam realokujete, tak taktiež sa môžu realokovať.
Tak ako vy dávate dnes pozmeňujúci návrh, ten pozmeňujúci návrh môže ísť ďalej, ďalej. Len
sa bojím toho, aby sa zrazu tie peniaze nevytratili, lebo rok 2023 tu máme za rok a pol, kedy sa
začne výroba vo VAILLANTE a my by sme sa mohli aspoň niekam pohnúť, aby tí ľudia mali
víziu. My pracujeme aj na nájomných bytoch, ale práve o tých ľuďoch, o ktorých hovoríte vy,
ktorí by práve mohli pracovať v tejto fabrike, pokiaľ to budú manželia a budú mať dve deti, je
mi ľúto, ale oni nebudú mať možnosť využiť nájomné bývanie v meste Senica, pretože ŠFRB,
zákon o ŠFRB práve dáva také obmedzujúce príjmy, že títo ľudia budú mať vyššie príjmy, aby
sme ich my vôbec mohli splniť tie podmienky a mohli u nás bývať. Tzn. budú musieť ísť do
komerčného nájmu. My momentálne pracujeme na tom, aby sme zrekonštruovali práve bytovku
na ulici Janka Kráľa a vytvorili sme podmienky pre 24 alebo 21 bytov, ktoré práve budú mať
trošku iný charakter, ale budú práve v záujme toho, aby tu boli profesie, o ktoré máme záujem.
Či to bude lekár, či to bude policajt, hasič, tzn. my práve pre túto skupinu ľudí, tak ako je
nastavený ŠFRB nevieme ponúknuť. Mnohokrát, keď ten človek konečne zarába slušné peniaze
a mohol by bez problémov platiť nájomné, tak zákon o ŠFRB ho vylúči a my mu musíme
oznámiť nemilú správu. A my sme tu už mali viackrát, že ten človek za rok presiahol o 40 euro
presiahol jeho príjem a v zmysle zákona, ktorý je takto tvrdo nastavený, my sme mu museli
oznámiť, že mu nemôžeme predĺžiť nájomnú zmluvu. Tzn. nie je to také úplne ideálne, že
poďme robiť zo ŠFRB, lebo pre koho to budeme robiť. Sú tam veľké obmedzenia, čo sa týka
príjmov. Takže dobre.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za vysvetlenie. Prosím vás, kým mi dáte štvrtý
obrázok, tak ŠFRB, tam je mimoriadny tlak na to, odvšadial, aby sme jednoducho zvýšili
množstvo peňazí, ktoré musia preukazovať, alebo aký majú príjem. Takže to je vec, ktorá sa
neustále vyvíja a štát o tom vie. Rovnako je tlak na ŠFRB, aby boli náklady na výstavbu oveľa
vyššie ako sú v súčasnosti, atď. To je proces, ktorý sa vyvíja stále. Žiaľ, štát je v tom pozadu,
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takže toto by som nebral ako fakt, ktorý je ako daný. Jednoducho všetci majú záujem na tom,
aby to bolo lepšie. Investori, samospráva, všetci. Nie je k tomu čo dodať. Toto je návrh, ktorý
sme odhlasovali na poslednom zastupiteľstve, nie na poslednom, na májovom, keď sme
odhlasovali zmeny a doplnky územného plánu. To sú tie cesty, ktoré sú tam pokreslené
všelijako a tu je jediná ako zakreslená nová komunikácia, ktorá je tam tá čiarkovaná. Tá veľká
zelená čiara, ktorá je oblúková, to je budúci obchvat Senice – južný. A to sú nejaké možné
potenciálne vjazdy do tej celej zóny. To, čo sa rozprávame dnes, sú zase len dve zóny, ktorú
pôjdu na ulicu SNP. Neviem, ako je toto premyslené. Toto sa mi zdá tak, že toto ide vyslovene
po ruke SaS Skalica, pretože tak, ako sú nakreslené tieto cesty v tomto vami navrhovanom
rozčlenení toho územia, ktoré je iné, ako je v súčasnosti platné, je presne podľa toho projektu,
ktorý predložil SaS Skalica. To, čo predložil SaS Skalica, okrem toho, že je v rozpore s platným
územným plánom, to, čo predložili, je to úplne zvláštne, že nerešpektujú vôbec nič tí ľudia. Ak
teda toto by mal byť rozvoj mesta, investormi, ktorí v meste nežijú, nemajú s ním nič spoločné,
ja neviem. Mne sa to osobne veľmi nepáči, aby sme takto postupovali ďalej. A preto to hovorím
už desiatykrát, treba minimálne urbanistickú štúdiu, prípadne plán zóny. Toto neustále
presviedčanie, že toto bude dobré riešenie, ja neviem. Pripadá mi ten váš tlak enormný, pán
primátor, naozaj. To je, neviem. To už naozaj sa len musím opýtať, že či ako máte nejaký vzťah
k tej spoločnosti, alebo vy alebo vami osoby blízke. Pretože to, čo je nakreslené tu, je presne
to, čo rozporovali všetci obyvatelia tých priľahlých ulíc. A vy ste to jednoducho prebrali
a skopírovali ste to do toho nového návrhu. Budete taký dobrý, viete mi na to odpovedať?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Musel by som vám škaredo povedať, myslím
si, lebo zbytočne tu vyvolávate vášne, ktoré nie sú pravdivé. Ja som majiteľa tej spoločnosti
videl raz v živote, ktorý je z Českej republiky, ktorý teda má nejaké developerské viaceré
záujmy. Tak mi to bolo prezentované, ja som to zatiaľ nekontroloval. My sme to prechádzali
s viacerými urbanistami tento návrh, že teda toto je to riešenie. Ale myslím si, že už som to tu
hovoril, že zisťujeme predpokladanú hodnotu urbanistickej štúdie. Predpokladám, že áno, že sa
to dostalo už sem von a že teda môžeme sa o tom následne baviť, že momentálne nekupujeme
ten pozemok a riešime tu pol hodiny to, čo v podstate ešte sme veľmi ďaleko od toho, keďže
som vám povedal, že my na tej urbanistickej štúdii pracujeme, resp. pracujeme na zistení
hodnoty zákazky, aby sme sa o tom bavili, za koľko peňazí to bude. A následne môžeme vo
februári sa baviť, že poďme robiť zmenu rozpočtu a poďme sa baviť o tom, že niekto to
nakreslí. Možno to nakreslí úplne úžasne, úplne inak a budeme všetci spokojní, ja neviem. Na
to tam sú tí odborníci, aby to urobili. Ja hovorím, my sme k tomuto mali zavolaných ľudí, keď
sme riešili územný plán mesta. Myslím si, že malo to od nich hlavu a pätu, aby to bolo
realistické, lebo zase kresliť vzdušné zámky, ktoré nebudú ani za 50 rokov, ako je tam ten južný
obchvat, tak je to pekné, ale reálne povedzme si úprimne, že najprv musí ísť jedna strana
obchvatu. Toto je až fáza dva. A to ani za 50 rokov táto fáza nebude, ale nevadí. Máme ju
naplánovanú a možno sa stane, že bude. Ale podľa toho, akým spôsobom jednotlivé obchvaty
väčších mieste pokračujú a kým príde mesto Senica na rad, je to veľmi náročné.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem. Ja by som teda povedala asi toľko, že pán
primátor podľa mňa dostatočne vysvetlil to, že tie pozemky nebudeme dnes nakupovať,
nebudeme o tom rozhodovať, je to stiahnuté. Na druhú stranu, rozpočet prešiel komisiami,
prešiel MsR, preberali sme ho v podstate aj na stretnutí poslancov, mám za to, že kľudne
môžeme ten rozpočet aj takto schváliť. A keď budú nejaké zmeny, ktoré nastanú, na ktorých sa
môžeme dohodnúť, že teda to nechceme nakupovať alebo chceme, ten rozpočet je živý. Tam
sa dá vždy dávať nejaké zmeny, návrhy. Takže môžeme sa podľa mňa o tom počas roku na
stretnutiach poslancov, ktoré pán primátor pravidelne organizuje, kde sa stretávame a môžeme
sa tam o tom pobaviť a rozhodnúť, či to chceme alebo nechceme. Ale ten rozpočet by sme mali
teraz schváliť, aby mohlo sa normálne v meste pracovať. Takže ja dávam návrh, aby sme
hlasovali o pôvodnom návrhu.
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Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: K tomu dotknutému územiu. Za prvé, že ľudia nemajú
záujem o výstavbu, tak to ja si myslím, že asi je všetkým jasné, že to je presne naopak, pán
Kalman. Za druhé, položme si otázku takto. Ja som si na 99% istý, že keď bude spracovaná tá
územná štúdia, tí urbanisti určite budú vyžadovať maximum dopravného napojenia do tohto
územia. Otázka teraz padne taká, že keby tento pozemok na predaj nebol, ako by sme sa tam
dostávali dopravne? Dostávali by sme sa tam okolo tej Druhej ZŠ, jak som to už na nejakých
plánoch videl? Čiže podľa mňa, urobme si rezervu do budúcnosti, aby to územie hodnotné
v územnom pláne jednoznačne vyznačené na bývanie, aby sme ho mali pripravené do
budúcnosti. A jeden z tých krokov v tej príprave je tento pozemok, o ktorom sa bavíme.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Najprv reakcia na pána Čonku. Rozumiem, čo rozprávate,
rozumel by som tomu vtedy, keby sme mali niečo, na čom je verejná diskusia a verejná mienka
zjednotená. Také niečo neexistuje dnes. Na roli, ktorá má 50 hektárov a ak tam vybudujeme
cestu vedľa Čerešňovej aleje, otvoria sa tlaky automaticky na ďalších min. 30 hektárov
a bavíme sa o území 1 000 domov. To je tak obrovské územie, ktoré si podľa môjho názoru
zaslúži, aby sme sa o tom rozprávali mesiace, ak nie roky. To je ad 1. Čo sa týka tej dopravnej
dostupnosti, to je presne to, o čom rozprávate. Ja hovorím presne to isté. Treba otvoriť dva
koridory na Štefánikovu. Dnes sa ale o tom nebavíme, treba to nakresliť a treba povedať, tie
vstupné náklady akéhokoľvek investora musia byť zohľadnené a musia počítať s takýmito
podmienkami. Tie dnes neexistujú. Opakujem to znovu. Každý chaos a všetko, čo môže
investor v budúcnosti, nie je v prospech občanov, nie je v prospech rozvoja mesta. Čo sa týka
pani poslankyne Mičovej. Druhýkrát sa stretávam s tým, že prebíjate môj návrh. Ak si takto
predstavujete demokraciu, pani poslankyňa Mičová, tak ja nie. Vyprosujem si to. To som nikdy
nezažil takéto niečo, že toto sa deje. Môžete teraz zahlasovať a povedať, že ste proti. Vybavená
vec. Trvám na svojom pôvodnom návrhu. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Takže opäť zmena návrhu. Pán poslanec,
myslím si, že zbytočne tu, ak by som to slušne povedal, zvyšujeme hlas a riešime jednoducho,
bavíme sa tu o potenciálne niečom, čo ešte o tom dnes nehlasujeme. A myslím si, že môžeme
to v kľude poriešiť.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: My sme mali tento materiál, ktorý bol stiahnutý, na komisii rady
mestského majetku. A tam sa väčšina pravdepodobne, pán predseda, zhodla, že to takto by malo
ísť. Ja som mal určité pochybnosti, keďže som to chápal trošku inak, je jasné, že je potrebné
tam vytvárať priestor, aby sa do tej oblasti, ktorá má byť v budúcnosti zastavaná, nejakým
spôsobom dalo dostať, ale myslím si, pán primátor, práve opačne. Od týchto obrázkov by sme
mali začať, postupne oslovovať ľudí a oboznamovať ich s tým, čo sa tam chystá do budúcnosti,
aby si postupne aj tí ľudia, ktorí tam bývajú, spravili nejaký názor. A už tá kúpa toho pozemku,
myslím si, že bod 3.4 v rámci celého toho procesu. Samozrejme, nebudem proti tomu, aby sa
ten pozemok tam nejakým spôsobom nekúpil, nezrealizoval. Tú komunikáciu, ktorá tam
v budúcnosti vznikne, bude stavať mesto na vlastné náklady. Či?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My by sme mali záujem práve, aby mesto
nestavalo. Že urobí priestor, aby ten, kto bude ďalej developovať a vybudovali to investori ako
vyvolané investície. Ja vnímam, a keď som bol aj na SPF, že mnohé obce najmä fungujú
systémom, že zainvestujú nielen do kúpy pozemkov, následne vybudujú kompletnú
infraštruktúru a potom predávajú relatívne lacno pod náklady, ktoré s tým mali, predávajú
pozemky na bývanie len z toho dôvodu, aby zvýšili počet obyvateľov. Ja si myslím, že pre nás
nie je toto úplne cesta. Ale musíte dať vždy každému investorovi, alebo malo by to tak podľa
mňa byť, aspoň možnosť, že tu máte jednu možnosť, tu máte druhú možnosť. Ešte sme sa nikdy
nebavili ani o tom, že ten pozemok my ideme dávať ďalej zadarmo alebo ho budeme predávať
alebo akou formou. To ešte v tomto štádiu ani nie sme. To ešte neni povedané, že vždy to musí
byť bezplatne, aby to vôbec mohol využiť. Je to otázka, v akom režime a za akých podmienok.
Ale hovorím, to sme tak ďaleko ešte, že momentálne je ten materiál stiahnutý. Pravdepodobne
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ešte si urobíme potom predpokladanú hodnotu zákazky aj na urbanistickú štúdiu, aby sme sa
o tom mohli následne pobaviť, či chceme plán zóny, aby sme vysvetlili, čo znamená plány
zóny, čo je urbanistická štúdia a aby sme sa mohli v rozpočte ďalej s tým v podstate realizovať.
Takže tu by som to videl asi v tomto štádiu, že budeme tak či tak, a to určite aj pán Ing. Mozolič
potvrdí, že vo februári rozpočet musí byť na stole kvôli energiám. O tom sme sa rozprávali aj
s riaditeľom Rekreačných služieb aj s MKS, tzn. rozpočet nás bude čakať tak či tak vo februári,
takže pri tom môžeme už mať ďalšie informácie, ktoré idú. Len väčšinou v minulosti sa stávalo
to, že ak to vypadlo, potom sa tie peniaze použili inam a zase dva roky, tri roky čakáme.
A otázka je, keďže teraz máme schválený určitý územný plán, a tí investori, ktorí tam sú, môžu
realizovať investície v zmysle tohto územného plánu. A pokiaľ to chceme korigovať a nejakým
spôsobom na nich tlačiť, tak tiež im musíme dať aj alternatívne riešenia, že majú možnosť.
Lebo keď oni si teraz podajú svoju žiadosť o stavebné povolenie, o územné rozhodnutie, my
musíme vychádzať z terajšieho platného územného plánu. A to je podstatná informácia. A to je
práve tá realizácia od roku, neviem, či 2008, že realizácia prepojenia cez II. ZŠ, ktorá nie je pre
nás ideálna a musíme teda mať aj alternatívne riešenie, lebo pokiaľ oni si ho podajú, mesto
Senica musí v zmysle územného plánu aj rozhodovať. Takže riešime, snažíme sa a hľadáme
riešenia. Nie je to teraz o tom, že dnes, keď to nebude rozhodnuté, už to bude úplne zlé. Preto
hovorím, vrátime sa k tomu v rámci asi stretnutia poslancov. Všetkým vám do emailu
prepošlem informácie, že toľkoto by stálo toto, je to zhruba takáto vec, aby ste rozlišovali, čo
je urbanistická štúdia, územný plán, zhruba orientačne sa bavíme teraz o takýchto cenách.
Možno to o niečo skočí, možno to o niečo klesne, keď to budeme už súťažiť a budeme vedieť,
že áno, do tohto ideme a o toto máme záujem. Takže asi takto by som to zhrnul.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Práve možno tieto informácie, ktoré teraz podávaš, by
sprehľadnili celý ten proces, ktorý sa deje, že dostaneme niečo, tento pozemok chceme kúpiť
za účelom niečoho.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ale preto sme to pozastavili napriek tomu,
že majetková komisia súhlasila, výstavba, kde sú stavbári, ktorí to vidia a majú ten prehľad, to
tiež odsúhlasilo. Napriek tomu sa to zastavilo, aby tu neboli pochybnosti medzi vami
a nachystáme to postupne ďalej. Ako nie je to o tom, že keď to nebude dnes, tak to nebude, tak
sa všetko stratí. Možno sa k tomu dostaneme, k tomu nákupu, v roku 2023 až. Ja len tajne
dúfam, ten pán má vyšší vek, výrazne vyšší, tak aby sa nám nestalo, je zo Švédska, tak aby sme
nemali problém zase ešte potom s nejakými časmi. Ale hovorím, toto neni otázka, že to musí
byť teraz. Preto je to stiahnuté z materiálov, ale nechávame tam, už bol zverejnený ten rozpočet,
keď sme sa o tom rozprávali, nechávame tam tú alokáciu a potom sa budeme baviť, že zo 119tisíc, či koľko bude stáť ten územný plán alebo niečo ďalšieho. A môžeme ďalej realizovať.
Keďže nikto iný nemá záujem o diskusiu, tak posledný návrh.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela iba reagovať na pána
Kalmana. Vy ste si vyjadrili svoj názor, využili ste svoje právo podať návrh, ja som to svoje
právo tak isto využila. A vaša reakcia zvýšením hlasu na moju osobu sa mi zdá byť
neprimeraná. Nebudem sa s vami doťahovať, to je samozrejmé. Iba toľko som chcela, ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Prechádzame teda k pozmeňovaciemu
návrhu od pána poslanca Kalmana, ktorý znel, že v programe 3. Interné služby mesta,
podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku v kapitálových výdavkoch
mesta na rok 2022 – 2024 v bode 04.9.0 711001 je nákup pozemkov Čerešňová alej (smer
Hlbocká cesta) by bolo z rozpočtu v roku 2022, 2023 aj 2024 v podstate vymazaná táto položka.
Poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Pozmeňujúci návrh NEPREŠIEL.
Celý rozpočet. Návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje programový rozpočet na rok 2022 tak ako bol predložený. Poprosím
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o hlasovanie.
Hlasovanie: Rozpočet na rok 2022 BOL SCHVÁLENÝ.
MsZ v Senici berie na vedomie viacročný programový rozpočet na roky 2022, 2023 a 2024.
Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Rozpočet sme ZOBRALI na vedomie.
Uznesenie č. 644:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
Programový rozpočet na rok 2022
H l a s o v a n i e: prítomných:21

zdržal sa:1; 1 nehlasoval

za:19 proti:0

počet poslancov:25

b) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný programový rozpočet na roky 2023-24
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8.1. – Informácie o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou
rozpočtu mesta č. 3/2021
Ing. Róbert Mozolič, riaditeľ finančného oddelenia: MsZ predkladáme informáciu
o vykonanej zmene rozpočtu na rok 2021 zo dňa 03.09. a to zmenou rozpočtu mesta č. 3/2021
z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta, a to z vratiek
za nevyčerpanú dotáciu zariadenia sociálnych služieb, transferov, ďalších transferov zo
štátneho rozpočtu a zapojením finančných zábezpek a to všetko v celkovej výške 230 135 €,
ktoré boli aj účelovo premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu. Celkový prebytok rozpočtu
zostáva nezmenený. Informácia sa predkladá na vedomie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Finančná komisia bez pripomienok
odporúča na rokovanie a MsR bez pripomienok taktiež odporúča na rokovanie MsZ. Má niekto
záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 zmenou rozpočtu
mesta č. 3/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Informáciu sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 645:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/21
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 8.2. – Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým
opatrením primátora č. 3/2021
Ing. Róbert Mozolič, riaditeľ finančného oddelenie: Druhou vykonanou zmenou rozpočtu
v septembri tohto roka bola zmena rozpočtu mesta vykonaná rozpočtovým opatrením primátora
č. 3/2021, ktorá bola vykonaná presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu v rámci schváleného objemu výdavkov rozpočtu mesta. Zmena bola vykonaná hlavne
z dôvodu zabezpečenia neprekročenia výdavkových položiek rozpočtu ku koncu 3. štvrťroka
roka 2021. V rámci zmien sa znížil objem kapitálových výdavkov o 1 246 €, ktoré boli
presunuté do bežných výdavkov. Celkový prebytok rozpočtu na rok 2021 zostáva nezmenený
a to vo výške 460 411 €. Tak isto sa informácia predkladá na vedomie.
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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 informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým
opatrením primátora č. 3/2021. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Informáciu sme VZALI na vedomie.
Uznesenie č. 646:
MsZ v Senici
berie na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/21
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 9 – Akčný plán mesta na roky 2022 – 2024
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Stanoviská komisií, keďže to prešlo
komisiami. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu prerokovala Akčný plán
a vzala ho na vedomie. Komisia finančná taktiež zobrala na vedomie a odporúča na schválenie
MsZ. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti taktiež
odporúča na schválenie. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia taktiež
odporúča na schválenie s pripomienkou zapracovať do materiálu aktivitu Na kolesách proti
rakovine. Pripomienka bola zapracovaná. Taktiež aj z iných komisií, čo boli pripomienky, tak
boli zapracované, ale je tu aj pani Melišová, ktorá je pripravená keď tak zodpovedať ešte
niektoré otázky. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb taktiež odporúča
schváliť MsZ Akčný plán. Komisia športu nebola uznášania schopná. Komisia pre sociálnu,
zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu prideľovania nájomných bytov taktiež
odporúča na schválenie s pripomienkou zapracovať aktivitu Parkovisko pri Dome smútku
v Kunove. Takže toto sú stanoviská jednotlivých komisií s tým, že MsR taktiež odporučila
Akčný plán schváliť. Má niekto záujem o diskusiu?
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel tak jemne vyjadriť
k dvom kapitolám, ktorým sme sa venovali my na Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež.
Sme veľmi radi, že jedna taká kapitolka, ktorá sa venuje školstvu, je veľmi rozmanitá. Sme
veľmi radi, že každá jedna škola si tam niečo nájde, alebo si aj navrhli samostatne. Ja by som
chcel osobne hlavne vyzdvihnúť, čo sa týka škôl, dve veci. Jednu, som veľmi rád, že už sa
začína rozmýšľať a začína sa v podstate realizovať aj projektová dokumentácia na zateplenie
alebo obnovu budovy IV. ZŠ, za čo veľmi pekne ďakujem. A druhé zo školstva by som chcel
vyzdvihnúť, že sa pokračuje ďalej v obnovách budov v elokovaných pracovísk materských
škôl. Hlavne teda v tomto roku alebo v roku 2022 by to mala byť elokované pracovisko
Robotnícka a Janka Kráľa. Takže som veľmi rád, že sa to tam zmestilo, že to tam je, že sa s tým
počíta. A ďalej reagujem na taký podnet z MsR, ktorý sme mali, že kde som to musel trošku
obhajovať pred kolegyňou, že sa jej zdá, že ide nejak veľa financií do kultúry ako takej, do tej
kapitolky kultúry. Tak ja si myslím, že chvalabohu, že už konečne ide aj viac peňazí do kultúry,
za čo my sme na komisii to zhodnotili, že je to veľmi dobre, pretože ten investičný dlh, ktorý
tam bol, či to bol kultúrny dom jeden, druhý v Kunove, alebo tento hlavný, alebo dokonca aj
amfiteáter, tak už konečne že sa s tým niečo bude robiť. Takže za našu komisiu veľká podpora,
ďakujeme veľmi pekne. A dúfam, určité tie investície sú tam rozpísané na ďalšie dva roky,
takže tie peniaze možno že vyzerajú z prvopočiatku, že sú veľmi veľké, ale nie sú až také veľmi
veľké a chvalabohu, že sa tento investičný dlh na tom majetku ide znižovať. Ďalej, konečne by
som ešte vyzdvihol tú myšlienku alebo tú filozofiu, ktorú sme dlhé roky na našej Komisii pre
vzdelávanie a kultúru stále omieľali, je to , že by bolo dobré zjednotiť kultúrne akcie alebo
organizátora kultúrnych akcií pod jednu strechu. Pretože časť tých kultúrnych akcií
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zastrešovalo MSKS, kultúrne stredisko, a časť zastrešoval MsÚ. Som veľmi rád, že aj tu je to
vidieť v tomto Akčnom pláne, že to bude teda zastrešovať práve MKS, teda je jedna
organizácia, ktorá by mala za to celé zodpovedať. A ďakujem veľmi pekne, že po dlhých rokoch
to bolo vypočuté z našej komisie a tu je to práve vidieť. Takže držím palce novej pani riaditeľke
MSKS, že aby sa jej to podarilo. Dúfam, že všetko to, čo tam má naplánované, že stihneme
urobiť a len toľko. Držím palce. Ďakujem za našu komisiu, sme veľmi radi.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi za pochvalu pracovníkom
MsÚ.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ten Akčný plán ako vždy je urobený dobre, ale sú tam niektoré
témy, ku ktorým by som sa rád vyjadril. Keďže som nemal možnosť sa zúčastniť zasadnutia
MsR, musím to povedať tu. Tie zasadnutia tých komisií sú v podstate v momentálnej situácii
dosť komplikované, hlavne čo sa týka nás, potrebujeme debatovať medzi sebou, nemohli sme
sa nejakým spôsobom dať dohromady. Tzn. že komisia pre šport ťažko sa mohla vyjadriť
k tomu, čo tu je predložené. Peťo Pastucha chváliť lobing pani riaditeľky MSKS. Za šport
nemám kde lobovať na meste, pretože väčšina je nešportovcov. Išiel by som postupne. Rozvoj
technickej infraštruktúry, to je úplne to prvé, 1.2.2 podpoložka. Tam máme ohlásený ten Smart
plán mesta za ten necelý milión eur. Tento materiál bol uverejnený na stránke mesta pred
rokom, rokom a pol, s tým, aby sme dali možnosť vyjadriť sa občanom, čo si o ňom myslia,
aké majú nejaké nápady. Ja som si ho prečítal úplne podrobne a mal som z toho taký rozpačitý
pocit, pretože to bol materiál vyložene odborný, laikovi ťažko pochopiteľný. Tzn. že asi tie
výstupy od občanov naspäť neviem, aké sa dostali. Práve v tomto vidím možnú participáciu
toho obyvateľstva nášho, že pre nich by sa mal zorganizovať možno nejaký taký workshop, aby
sme im dokázali vysvetliť, čo chystáme, v ktorých oblastiach, aby sme ich dokázali informovať
v jednotlivých oblastiach života v Senici, čo sa týka výstavby napr., čo sa týka dopravy,
školstva, atď. Ja by som rád porovnal tie podpoložky šport a športová infraštruktúra s položkou
kultúra, rozvoj kultúry, kultúrne podujatia. Peťo je nadšený, pretože suma, ktorá bude
investovaná v roku 2022 – 2024 bude 730-tisíc eur. Z toho v roku 2022 amfiteáter 119-tisíc eur
a MSKS na svoje aktivity, ktoré má na údržbu, na všetko možné, vybudovanie nových vecí,
ktoré tam jasné, že chýbajú, lebo kulturák je starý, 122-tisíc. Čiže v roku 2022 by MSKS malo
mať 240-tisíc. Šport v roku 2022 – 2024, 84-tisíc. Tzn. že kultúra 730 a šport 84. Samozrejme,
sú tam aj položky, ktoré som tam nepočítal. Športová infraštruktúra a oddychové rekreačné
zóny, to je projektová dokumentácia. Potom obľúbené Dračie lode, ktoré sú naúčtované tam
v roku nasledujúcom, 30-tisíc. Tieto veci, ak sa dajú počítať, tak myslím, že by sme ich tam
mohli eventuálne započítať. Tak isto ako amfiteáter je sezónna záležitosť, tak aj letné kúpalisko
je sezónna záležitosť. Letné kúpalisko, tam nevidím nič. Ani výhľadovo na rok 2024. Možno
niekedy nabudúce. Športová hala, neviem, či sa tam bude diať nejaká celková obnova tej
športovej haly, atď. až dole. Je tam snaha niečo robiť, ale financie tam naplánované nie sú. Mne
ešte chýba v tom Akčnom pláne obnova Zariadenia sociálnych služieb Domov dôchodcov.
Vieme, v akom je stave, hlavne z tej druhej strany. A myslím si, že za tie roky už by zaslúžil,
neviem to vyčísliť, akú hodnotu by to malo, aspoň tú jednu stranu nejakým spôsobom dať do
takého stavu, aby človek, ktorý ide okolo, mal pocit, že o tých našich starších spoluobčanov je
postarané a že bývajú v peknom prostredí. Teraz som tam videl predzáhradky pekne spravené,
myslím, že aj z druhej strany by sa zišlo a patrilo tam ten Domov dôchodcov zreštaurovať.
Akčný plán na to nemyslí. Tuto ponúkame občanom nejakú participáciu na troch projektoch
a víťaz projektu na základe hlasov občanov by dostal, alebo by sa to zrealizovalo ten daný
projekt. Myslím, že by sme mali občanov púšťať aj do participácie na tom, čo som povedal
skorej, že napr. ten Smart plán, obchvat mesta, samozrejme, tam nedokážeme robiť v podstate
nič, iba čakať a lobovať ako pani riaditeľka MSKS lobovala. Takže ten obchvat samozrejme,
to je nie v našich rukách, tam nemáme nejaké, alebo máme minimálne možnosti nejakým
spôsobom ovplyvniť začiatok jeho výstavby. Neviem, možno by si mohol, pán primátor,
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poinformovať o nejakom štádiu, v akom sa to nachádza, či nejaká je alebo niečo podobné. Teraz
nie, samozrejme, to výhľadovo. Takže toľko. Ak porovnám investície do kultúry, Peťo je
nadšený, investície do športu, ja až taký nadšený nie som. A myslím, že členovia komisie pre
šport, i keď môžeme argumentovať tým, ako podporujeme futbal, ako podporujeme tých,
hentých, ale stále si myslím, že ten rozdiel medzi kultúrou a športom momentálne výhľadovo
na tie roky 2022 – 2024 je priepastný. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Ja si myslím, že bolo by trošku fér,
keby sme to zobrali v nejakom priehrští, že mínus 7 rokov, mínus 10 rokov, aby sme si to
pozreli. Potom by sme videli, že keď sa dalo 1,2 milióna bez DPH do plavárne, čo
predpokladám, že je športová aktivita, tak by sme to videli v trošku iných číslach, ale napriek
tomu si myslím, že tu odznelo trošku nepresností, tak by som ich dal na správne miesto.
V rozpočte máme napr. že športová rekreačná infraštruktúra 60-tisíc eur. A práve jedna z tých
častí, kde by tie financie mali ísť, by bola športová hala a následne teda snažiť sa získať finančné
prostriedky z fondu na podporu športu, kde je spolufinancovanie 50%. Nie je to 95% ako
v eurofondoch, ale krásnych 50% by bolo tiež úžasných. Tzn. toto je napr. športová hala.
Taktiež, bola tu určitá diskusia aj s vedľa tvojím spolusediacim, pánom konateľom
Rekreačných služieb o kúpalisku, kde my musíme na tom pracovať a práve v tom novom
období, ktoré už začalo, ale stále nie sú naň pravidlá, lebo máme NFP z EÚ 2021, ale ešte nie
sú pravidlá. Tak snáď začiatkom roku 2023 by sa dali čerpať, tak musíme byť na to nachystaní.
Čo sa týka napr. Domova sociálnych služieb alebo celkovo zariadení, tak investujeme obrovské
finančné prostriedky. Či už to bolo v našom zariadení, kúpeľne, polohovateľné postele, teraz
ide tam výťah externý. Ako bavíme sa o veľkých finančných prostriedkoch. Pri tejto príležitosti
by som možno viacerým odpovedal na to, že som v správnej rade, keď ste o tom hlasovali, od
konca júna, a práve na tejto poslednej správnej rade veľmi intenzívne sme riešili platy práve
opatrovateľkám. A myslím si, že výrazne si polepšia napriek tomu, že u nás v rozpočte to nie
je premietnuté, ale platy opatrovateľkám porastú. A čo sa týka zariadenia, myslím si, že základ
je, aby ten vnútrajšok bol. Ja viem, že to zvonku nevyzerá pekne. My sme mali záujem, že to
napr. umyť, šak nie je to jediná bytovka, ktorá, by som to nazval, nie je zateplená v Senici, a my
sme mali záujem to nejakým spôsobom vizuálne, ale momentálne či Trnavský samosprávny
kraj alebo mesto Senica, investuje sa dovnútra. Tzn. investuje sa, či majú nové výťahy, je tam
regulácia kúrenia, sú tam okná povymieňané už vo veľkej časti, sú tam ďalšie investície, teraz
sa tam ide investovať do kúpeľní. Tzn. tých investícií je veľa. Samozrejme, beriem, že občania
o tom toľko možno nevedia, ale reálne si myslím, že je lepšie, pokiaľ tí ľudia budú bývať
v slušnom vnútri, aj keď zvonku to ešte nevyzerá tak krásne, ale ten vnútrajšok sa zásadným
spôsobom lepší. A myslím si, že nie sme od toho ďaleko. My momentálne cez oddelenie
investícií obnovujeme ten starý projekt z roku 2009 na zateplenie a tým pádom by sa dokázal
aj ten komfort, tzn. výmena okien, ktoré ešte nie sú, plus zateplenie, na tom sa pracuje. A práve
sa to rieši, že jedna z možností je cez ŠFRB. Tzn. aj na tomto sa pracuje. Ten projekt, neviem
teraz úplne presne, v akom je štádiu, ale je v obnove. Naše zariadenie malé, to už ten projekt
máme, máme tam novú cenovú kalkuláciu, pretože tie ceny sa zásadne menia a aby sme vedeli
o tieto finančné prostriedky zabojovať a taktiež na toto myslieť. Ale viac sme sa zamerali na to,
aby to vnútri, ten komfort bol, a potom pôjdeme na ten obal, aby to nevyzeralo zvonku, že obal
je úžasný a prídete dnu a základné veci, kedy aj tým pracovníkom sa horšie pracuje, tak myslím
si, že najprv je základ, aby oni tam mohli pracovať a poskytovať tie slušné služby a potom
poďme aj na ten dizajn ako taký. Priznám sa, že to posledné, že k čomu sa mám neskôr vyjadriť,
to som nezachytil, nerozumel, ale to si potom môžeme aj vysvetliť. A len tá predzáhradka, tá je
z južnej strany, dávať predzáhradku z druhej strany na severnú, kde nesvieti slnko pod stromy,
nie je ideál. Technická, pani poslankyňa Štítna.
Mgr. Marta Štítna, poslankyňa: Ja mám naozaj technickú poznámku tentokrát. Ja som sa
chcela spýtať, či by sa naozaj nedalo robiť niečo s tým hlasom, lebo niektoré príspevky tu vzadu
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vôbec nie sú rozumieť. Sú strašne basové, ale strašne. Pánovi poslancovi Huttovi som trištvrte
príspevku vôbec nerozumela. Aj kolegovia, čo tu sedia.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Upravia hlasitosť, aby to bolo v poriadku.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Tak neviem, či môžem mať dva diskusné
príspevky, ale asi áno. Len tak, aby sme sa trošku upresnili, Peter, tak najprv jedna vec. Čo sa
týka tej športovej infraštruktúry, tak ako naznačil pán primátor pred chvíľou, že mohli by sme
sa pozrieť tak 8, 10 rokov dozadu a keby sme to spočítali, tak by sme potom mohli byť trošku
fér. Ja to len trošku poviem, že napr. my tam máme, teraz obhájim našu školu. Máme tam v tom
Akčnom pláne zámer multifunkčné ihrisko, ale len teda pokiaľ tam bude nejaký projekt, nejaké
financovanie z iných zdrojov. To je napr. infraštruktúra športová, čiže aj to je schované,
infraštruktúra športová, v tých školských veciach. A za minulé roky dobre vieš, že napr. či to
je náš areál alebo areál II. ZŠ, všetky tieto areály môžu občania využívať ako športovú
infraštruktúru. Ver tomu, že čo sa týka letného kúpaliska, ja som tiež toho zástanca, že pokiaľ
by sa našli nejaké projekty alebo financie, poďme do toho. Nemám proti tomu vôbec nič, ale
istým spôsobom si myslím, že na to sú aj tie komisie, že aj tam priamo môžu vznikať nejaké
návrhy, s ktorými sa môže pracovať. A budúci rok, keď tam budeme mať Akčný plán pre ďalšie
roky, tak tam možno aj to kúpalisko už bude, alebo nejaké športové veci, ktoré by ste si tam
chceli dať vy ako komisia. Ja si myslím, že nikto by proti tomu nič nemal. No a čo sa týka toho
lobingu od pani riaditeľky, tak ťa ubezpečujem, že žiadny lobing nebol. U mňa určite nie. My
sme len radi, na našej komisii sme to zhodnotili, že tých akcií, ktoré tam sú vypísané, sú
vypísané a zastrešené tak preto, lebo už dlhé roky po tomto voláme. Aby sa tie kultúrne akcie
zjednotili pod jedného organizátora. Lebo ja som sa stretával rok čo rok každú chvíľu s názormi,
že prečo hento sa nerobí tak, hento sa nerobí tak. Priamo od ľudí na námestí a na kultúrnych
akciách. Lebo MSKS sa vyhováralo, že toto organizuje MsÚ a zasa opačne, ľudia z MsÚ
povedali, že toto má na starosti MSKS. A toto my sme hovorili na komisii už dlhé roky. Ešte
dokonca aj za bývalého vedenia, pána Grimma, ktorého si vážim, ale napriek tomu sa to
nedokázalo za minulého vedenia dať to na starosti jednej organizácii. Je to úplne jedno, či by
to bolo MSKS alebo by MSKS zaniklo a bolo by jedno oddelenie na MsÚ. Ale mal by to na
starosti jedno oddelenie, jedna organizácia a jeden človek by tomu šéfoval. A toto sa teraz ide
udiať. Nedá sa to na 100%, ale ja to vidím už na takých 80-85%, že to tak zastrešené bude.
Nemýlim sa? Pán primátor nám na stretnutí poslancov povedal, že ostatné veci si necháva ešte
pod gestiou svojou na MsÚ ako sú ocenenia pedagogických pracovníkov, ocenenia nejakých
darcov krvi a podobné veci, to si zastrešuje on sám, ale ostatné kultúrne akcie od Senického
kultúrneho leta až po neviem čo, to každé zahranie na jednej strune na námestí, pokiaľ sa to
bude dať samozrejme, bude všetko zastrešovať MSKS. A toto je to podstatné. Toto je to
dôležité, na čom odborníci, ktorí sú v komisii pre vzdelávanie a kultúru volajú už roky. Takže
nebol to žiadny lobing, zase nezavádzajme. My sme konečne radi, že to tu tak je. Ďakujem
veľmi pekne.
Mgr. Filip Planka, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja teda podporím samozrejme Peťa Huttu ako
športovec. Nechcem samozrejme tým povedať, že do kultúry si nezaslúžia peniaze, naopak,
veľmi to kvitujem a asi určite je pravda, že do športu išlo asi viac peňazí ako do kultúry.
A spomínala sa tu tá športová hala a ja musím spomenúť ten zimák, tak ako ho spomínam stále,
samozrejme, že do zimáku sa tiež dalo kopu peňazí na strechu. Bol to havarijný stav. A tak isto
si myslím ale, že tam ešte je treba veľa tej vnútornej roboty a nie preto, aby si tam hokejisti
obdivovali kachličky, aké je to tam pekné, ale len preto, aby to tam bolo funkčné, aby sa tam
zbytočne nestrácala energia. Pretože tak, ako to tam podľa mňa funguje, naozaj sú tam masívne
úniky energie, ktoré by sa dali zastaviť alebo zmeniť, len nejakou jednoduchou základnou
údržbou, tzn. vykurovanie, zmena okien tých malých, čo sú na tých šatniach a pod. Sedíme tu
viacerí, ktorí tam na ten zimák chodíme. V tých prvých týždňoch, resp. možno aj v dvoch
mesiacoch sa tí hokejisti obúvajú do mokrých korčúľ, lebo sa tam nekúri. Potom sa tam kúri
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zase tak, že kúri sa a musia byť otvorené okná, lebo sa tam nedá vydržať. Čiže naozaj, aj ten
zimák by si zaslúžil do toho vnútorného vybavenia, nie preto naozaj z nejakého estetického
hľadiska, len vyložene, aby to toľko nežralo, čo to teraz žerie. Ešte tu mám poznámku k tomu
fondu na podporu športu. Minulý rok sme myslím že nežiadali, nemali sme tam žiadny projekt.
A tam naozaj by som tlačil na to, aby sme tam nasilu niečo hádzali. Možno, že sa to chytí,
možno, že sa to nechytí, ale je škoda to nevyužívať, lebo nevieme, dokedy to bude trvať. Nebolo
to doteraz a myslím si, že to naštartovalo v takom veľkom merítku ako minulý rok, škoda, že
sme to nevyužili. Treba na to tlačiť. A k tomu kúpalisku. Vždy, keď s niekým debatujem
o kúpalisku, tak ja nie som úplný nejaký fanúšik, aby sa tam investovalo nejako veľa. Ten
dôvod je jednoduchý. Keď sa do toho veľa investuje, bude to aj veľa pýtať a bude to aj veľa
pýtať od bežných návštevníkov. Tzn. nerobil by som z toho alebo nechcel by som tam veľa
investovať, aby sme z toho nespravili niečo, kde bude stáť vstup jeden 20 euro, 10 euro. Teraz
je to podľa mňa ideálne z toho dôvodu, že po robote si tam hocikto môže ísť za 1,50 € a je to
prístupné. Keď chce ísť niekto do nejakého väčšieho kúpaliska, do nejakého aqua parku, má to
všetko na dosah ruky. Mne sa to takto páči. Samozrejme, nejaké úpravy tam treba sú, ale to už
sú akože detaily, to nechcem rozoberať, ale možno ešte keď sme pritom, tak to celkové
financovanie športu nie je úplne najšťastnejšie. Len dávam taký nápad, že by sme si k tomu
niekedy sadli a možno, že to skúsili prekopať, všetci, ktorí sa tomu venujú. A videli by sme, že
či sa s tým dá niečo urobiť. Podľa mňa áno. Aj tak, aby do športu išlo viac peňazí aj na
infraštruktúru, ale aj na činnosť profesionálnych klubov, a aj na takých hobíkov. Ale to je len
tak ako nápad do budúcna.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že sa hlási
pán Štvrtecký, ktorý asi nám trošku vysvetlí, že my sme to spolu riešili, či zimný štadión, aj
kúpalisko. Že jednoducho potrebujeme riešiť základné veci, aby nám to fungovalo, ale teda pán
poslanec asi bližšie vysvetlí.
Mgr. Ľubomír Štvrtecký, poslanec: Ďakujem za slovo. V prvom rade by som aj ja teda
pochválil, že naozaj chválim zjednotenie kultúrnych akcií pod MSKS. Moja otázka tu však
znie: „Kto organizuje potom Dračie lode?“ Kultúrno-športové podujatie v rekreačnej oblasti
Kunovská priehrada. Ďalej, čo sa týka nejakého aqua parku alebo investícií do športovorekreačných zariadení, áno, je pravda, že sa investovalo do mestskej plavárne, ale určite by som
dal otázku koľko majetku spravuje, v akej hodnote, MSKS a aký majetok, v akej hodnote
spravujú Rekreačné služby mesta Senica. Mesto Senica som informoval, že my neriešime
nejaké rekonštrukcie alebo nejaké budovanie a zveľaďovanie. My už riešime havarijné veci
našich zariadení. Mesto bolo informované, že v zlom stave je, v zlom až havarijnom stave je už
kotolňa na zimnom štadióne, kde práve pripravujeme už projektovú dokumentáciu, ktorá by
v prvom polroku mala byť už pripravená a v druhom polroku by sa už mohla riešiť
rekonštrukcia. Ďalej mesto Senica bolo informované, že už je v zlom a dá sa povedať, že už nás
čaká havarijný stav, mosta do rekreačnej oblasti na príjazdovej komunikácii, ktorý je treba
zrekonštruovať pred letnou turistickou sezónou. Čo sa týka letného kúpaliska, my neplánujeme
budovanie nejakého aqua parku. Tam sa potácame už s havarijnými stavmi, únikmi vody
z bazénovej časti. Nie je tam dobudovaná kanalizácia, je tam zastaralá technológia. Len naozaj
ťažko a ťažko udržujeme a schvaľovací proces vybavovania s Regionálnym úradom na
pustenie každoročnej sezóny. Takže nie o budovaní, ale o udržovaní len funkčného stavu.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem. Riešenia tam máme, postupne, tak
budeme robiť.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Prepáčte, nechcel som vstupovať už, ale musím sa vyjadriť ešte.
Ja som pani riaditeľku chcel pochváliť. Ak to, Peťo, berieš ako nejakú hanu, tak to ti bral zle.
Treba lobovať, treba sa starať samozrejme. To som aj povedal. Ešte tu vypichnem jedno.
Kultúrne akcie za rok 2022 budú 83-tisíc. 2024 šport, 84 tisíc. Tak isto. Kultúrne objekty tak
isto sa opravujú, zveľaďujú, viď MSKS, nové sedačky, digitalizácia kina, atď. Nechcem sa tu
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dohadovať, čo, kto, kedy, za koľko. Pán Štvrtecký to tu povedal. Tie majetky sú nepomerne
iné. Takže len toľko. Nechcem sa tu nejakým spôsobom s tebou dohadovať. Ďakujem.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ja len jednu vetu. Takto by sme tu naozaj mohli vyrátavať
rôzne veci. Tento rok zimný štadión, strecha, 268-tisíc a vedeli by sme tu byť do rána, keby
sme takto dávali. Takže okej, berieme, samozrejme, budeme pracovať ako na športovej, tak na
kultúrnej infraštruktúre, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná. Športu sa dávalo viac. A ešte čo sa
týka, ty si spomínal Smart plán, participácia. Bola tam, nie že verejná diskusia, lebo sám
hovoríš, že nevieme sa ani stretnúť ako komisia, alebo neviete sa stretnúť ako komisia, lebo
máme tu nejaké opatrenia. Bolo to formou dotazovania, resp. každý mohol dávať pripomienky,
aj sme nejaké pripomienky dostali, aj sme ich zapracovali. Len toľko. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem za vyčerpávajúcu diskusiu.
Ing. Pavol Kalman, poslanec: Ďakujem za slovo. To je skôr faktická ako diskusia. Dostali sme
materiál k rekonštrukcii Davu. Vynikajúce, konečne sa začína s tým niečo robiť. To je na veľkú
chválu, že sa do toho mesto púšťa, alebo teda MSPS. Len vás poprosím, tú informáciu, ktorú
ste nám poslali, doplniť o rozpočet rekonštrukcie, ako bude financovaná táto rekonštrukcia
a ako bude financovaná prevádzka v nasledujúcich rokoch, tzn. odkiaľ tam budú plynúť
peniaze. Ďakujem, to je všetko.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tá investícia, myslím, že tam odznela.
Zhruba ešte nie je všetko vysúťažené, ale bavíme sa o tom, že ide kompletná rekonštrukcia, či
je to plynu, vody, chladenia, kúrenia, osvetlenia, elektroinštalácie, toalety. A keďže táto budova
má byť ako keby zázemie pre celý, pre park v terajšom stave aj v budúcom stave, tá investícia
MsPS je zhruba na úrovni 400-tisíc eur. Bude závisieť od súťaže. S tým, že 175-tisíc MsPS má
vlastných finančných zdrojov, zbytok vie si získať za pomerne slušné peniaze, externé zdroje,
tzn. bankový úver, ktorý bude splácať. Či to bude 5-ročný alebo aký, priznám sa, že to bude
závisieť aj od fixácie a úrokov, ktoré dostane ponuky od jednotlivých bánk. S tým, že tak ako
bolo prezentované, tých využití je výrazne viac a to financovanie bude, či už cez nájom, ktorý
tam bude, či už kaviarne, či rôznych podujatí, takže toto bude si musieť ustrážiť MsPS, lebo je
mu zrejmé, aké finančné prostriedky, keďže je to spol. s r.o. musí k tomu získať, pán riaditeľ
má k tomu tie zhruba prepočty. Ale myslím si, že základný ten náčrt tam bol. Nepredpokladám,
že sú tam úplne presné cifry, ono to bude vychádzať aj z toho, koľko tam budú tie náklady.
Samozrejme budú tam merače, takže oni aj tie náklady na tú prevádzku, povedzme si úprimne,
že doteraz to mesto financovalo vyslovene zo svojich, celú prevádzku. Následne prešlo pod
MsPS, financuje MsPS, ktorý teda zabezpečil projektovú dokumentáciu. Teraz máme hlavnú
stavebnú časť vysúťaženú, myslím si, alebo je teda v stave pred dokončením súťaže, aby sa
mohli začať práce realizovať a mali by byť ukončené na konci júna 2022. Tzn. budúce leto už
Dav by mohol byť funkčný, pokiaľ sa niečo nevyvŕbi. A to sú základné informácie. Môžeme
teda ešte požiadať pána riaditeľa, aby to spresnil.
Mgr. Petra Morávková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som tiež chcela sa vyjadriť
k rekonštrukcii tejto budovy Davu, nakoľko vnímam, že je to naozaj super krok, pretože jednak
mali sme tu prezentovanú aj revitalizáciu celého parku a myslím si, že toto je taký prvý krok
k začatiu tejto revitalizácie, pretože najprv asi treba zrekonštruovať tú budovu a od nej sa môže
odvíjať následná teda rekonštrukcia celého parku. A tým pádom sa celý ten objekt sfunkční,
sprístupní verejnosti, čiže konečne bude mať také to pravé využitie. A ja vnímam aj veľmi
pozitívne tú myšlienku, že by mala byť v tejto budove vybudovaná kaviareň, ktorá by mala
slúžiť širokej verejnosti a taktiež, že sa tam plánuje aj priestor pre mamičky s deťmi, kde budú
mať kompletnú vybavenosť, takže má sa tam budovať aj ihrisko. Myslím si, že je to veľmi
dobrý nápad, aby sa tam stalo také centrum pre mamičky s deťmi v parku. Bezpečný priestor.
Ako ideál. Takže ďakujem.
Mgr. Peter Pastucha, poslanec: Ďakujem za slovo. Už keď tu máme tú tému Davu. Chcem
zareagovať aj na to. Áno, máte pravdu, pán Kalman. Vaša kolegyňa, pani Vyletelová, je členka
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dozornej rady. V piatok sme mali zasadnutie dozornej rady MsPS, ktoré sme s pánom
riaditeľom plánovali omnoho skôr, že uskutočníme dozornú radu, len to stále nevychádzalo,
pretože neboli dosúťažené určité veci tej rekonštrukcie toho Davu. Nakoniec sme boli teda
časovo donútení, aby to do tohto zastupiteľstva už bolo, akože tá dozorná rada, uskutočnená.
Bohužiaľ, vaša kolegyňa sa nemohla zúčastniť, pani Vyletelová, ale poslala svoje námietky
a otázky, s ktorými sme sa oboznámili a sme ich rozobrali. Takže pán riaditeľ jej určite
odpovedal a zhruba aj pán primátor samozrejme bol prítomný na tej dozornej rade, takže všetko
nám to v podstate bolo vysvetlené takým spôsobom, akým vám to pred chvíľou pán primátor
povedal. Čiže na dozornej rade sme sa tomu venovali, tej rekonštrukcii toho Davu a bolo nám
to v podstate prvýkrát ukázané, ako to vlastne bude vyzerať a koľko to zhruba asi bude stáť.
Ale nevie sa presná suma, lebo sa to ešte súťaží. Verejné obstarávanie stále ešte prebieha,
bohužiaľ. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Neviem, či bohužiaľ, proste súťaží. Všetko
má svoj proces. Neevidujem ďalší záujem. Takže ďakujem všetkým za diskusiu a predkladám
návrh na uznesenie. MsZ v Senici schvaľuje Akčný plán mesta na roky 2022 až 2024. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Plán BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 647:
MsZ v Senici
schvaľuje
Akčný plán mesta na roky 2022 – 2024
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 10 – Spolufinancovanie projektu z Fondu malých projektov,
podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Máme tu projekt, ktorý máte aj v písomnej
podobe. Je tu aj, zastrešuje pani Mgr. Kadlec Melišová, takže prípadne je pripravená
zodpovedať otázky. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem.
Preto predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie Malého projektu
Spolufinancovanie projektu z Fondu malých projektov – Podpora mladých dobrovoľníkov
a výmena skúseností v rámci Fondu malých projektov Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020 podľa
predloženého návrhu so spolufinancovaním 1 174,85€. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Projekt sme SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 648:
MsZ v Senici
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Spolufinancovanie projektu
z FMP Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností“ 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 23 497,00
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. 1 174,85 EUR
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0
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zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 11. – Návrh VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh VZN č. 72/2021 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu VZN č. 72/2021 neboli vznesené
pripomienky. Prerokovala toto správna a dozorná rada Zariadenia sociálnych služieb, odporúča
predložiť na schválenie. Taktiež Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordinácia
prevodu a prideľovania nájomných bytov bez pripomienok schválila a odporučila predložiť na
schválenie a MsR taktiež bez pripomienok odporúča predložiť tento materiál na schválenie
MsZ. Takže tu nie sú také zásadné zmeny. Týkalo sa to najmä spravovania, ale zase je tu
prítomná aj vedúca sociálneho odboru v prípade potreby. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem taký záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje VZN č. 72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Prosím
o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 649:
MsZ v Senici
schvaľuje
VZN č.72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:17

za:17

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 12. – Návrh dodatku č. 4/2021 o VZN č. 64 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Návrh dodatku č. 4/2021 o VZN č. 64
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bol zverejnený na
úradnej tabuli, webovom sídle a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom
stanovenej lehote. K návrhu dodatku č. 4/2021 o VZN č. 64 neboli vznesené pripomienky.
Prerokovala to Komisia per ochranu verejného poriadku a životného prostredia, bez
pripomienok odporúča schváliť. A MsR taktiež bez pripomienok odporúča schváliť. Sú tu
zásadné zmeny, ktoré prechádzajú a jedna z tých zmien, ktorá je a ktorá sa dotkne najmä
obyvateľov rodinných domov je to, že ako mesto pristupujeme k tomu, že snažíme sa
presvedčiť svojich občanov touto formou, aby viac separovali odpad, ktorý sa produkuje
v domácnosti a tak, ako je to bežné v okolitých mestách, ale v obciach už dávnejšie,
prechádzame na zber komunálneho odpadu jedenkrát za 14 dní. Avšak reálne k rodinnému
domu príde to zberové vozidlo častejšie, pretože od 01.07. je zabezpečený zber kuchynského
odpadu, tzn. to vozidlo, čo príde pred ten rodinný dom, keď to porovnáme január 2020 a január
2021 častejšie, ale je potrebné viac separovať a tým pádom tým, že máme skládku hneď za
mestom 3 kilometre, tak máme záujem, aby aj to životné prostredie v našom okolí bolo lepšie,
dlhšie nám vydržala aj skládka a následne teda občania dôslednejšie separovali samotný odpad.
Takže informácie máte v dôvodovej správe. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
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RNDr. Ľubica Krištofová, poslankyňa: Ja by som chcela len tlmočiť taký všeobecný názor
čo as týka triedenia odpadu bytových domov. Vieme, že teraz už sú občania na to zvyknutí a sú
veľmi seriózni. Že proste triedia a je pravda, že sa zmenšuje množstvo toho komunálneho
odpadu, ktorý sa vozí na skládky, ale máme tu aj sídliská, máme tu bytové domy, máme tu
množstvo ubytovní, ktorí triedia chabo alebo vôbec. A pritom platíme za odpad všetci rovnako.
Či by sa do budúcna nedalo nejako zohľadniť, aby sa motivovali práve alebo odmenili niečím
tí slušní ľudia, čo triedia a vykonávajú to triedenie dobre, a títo ľudia, medzi ktorých patrím
bytovo aj ja, tak viem, čo je v tých odpadkových košoch a okolo nich, tak my vlastne robíme
ten neporiadok a je to úplne v pohode bez nejakých sankcií, pretože nikto nič nevidel, nikto nič
nevie. Takže skúsme nejako odmeniť tých ľudí, čo sú poriadni. A prirodzene sankcionovať
tých, čo sú neporiadni.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem pekne za príspevok. Toto je téma,
ktorá je veľmi náročná, pretože sú ešte aj ľudia, ktorí už idú úplne bezobalovo a on povie, že:
„Ale ja nemám ani ten triedený odpad, pretože my fungujeme už veľmi bezobalovo“, a tým
pádom on už nemá ani čo vykázať, že by chcel triediť. A prichádzame potom do toho, že akým
spôsobom to nastaviť. Bojujú s tým všetky mestá, nielen na Slovensku, ale všade kde sa k tomu
snažia pristúpiť zodpovedne. Tzn. snažíme sa sledovať tieto trendy. Je to jednoduchšie na
obciach, kde nemajú takto veľkokapacitné nádoby, ale malé nádoby, kde ich dokážu vyslovene
odkontrolovať každého jedného. Ale aj tam vieme, aj v našom okolí, že sú tam výhrady tých
občanov a možno niekedy to končí aj u nás, čo úplne nie je ideálne. Takže snažíme sa hľadať
v tom spôsob. Preto aj súťaž, ktorú sme nastavili, tak ide o váženie, aby sme mali prehľad
zhruba o koľko sa zbavíme, že aby aj tí ľudia videli, že môžu sa zlepšiť a nemusia mať toho
odpadu toľko, aby trošku aj tí ostatní, ktorí sú lepší, dokázali motivovať ostatných, že pozrite,
dá sa to. Viem, že v niektorých už pri nás obciach, už majú výrazne menšie nádoby a to iba 80litrové nádoby a vozia iba jedenkrát za 14 dní. Tzn. my ideme do 140-litrových nádob, sú
výrazne väčšie ako sú inde a zvládajú to. Takže je to určitým spôsobom aj o tej separácii a o tom
nastavení ľudí, že postupne k tomu prejsť, aby toho komunálneho odpadu sa tvorilo čím menej.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Jedna otázka. Mne sa to moc nezdá, že to bude fajn pre
tých obyvateľov rodinných domov, interval raz za 14 dní, pretože, akože keby sme ich naučili,
šak triedia, snažia sa tí ľudia určite, ale ten vývoz toho triedeného odpadu je raz za mesiac.
Tam, kde sa ja pohybujem, tam je to prvý utorok v mesiaci. A pokiaľ to budú triediť, tak zas
budú mať nie jeden mech žltý, ale 4 mechy žlté a dva červené a štyri modré a ja neviem, aké
ešte sú, zelené. Bol by som rád, keby potom sa spravila nejaká finančná analýza teda, že
Technické služby Senica keď budú fakturovať vývoz odpadu, v akej hodnote, lebo oni ušetria
ten vývoz. Možno aj mesto ušetrí, keď sa bude menej voziť na skládku. Ale Technické služby
Senica určite, lebo prevezú menej nafty a menej kilometrov. Keby sa spravila potom nejaká
analýza, že aký to má dopad finančný, pretože poplatok za komunálny odpad zostáva
nezmenený. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Na druhú stranu zvyšujú sa náklady. Tzn. či
je to skládkovné a ostatné veci, ja poviem, že Skalica, Holíč, Piešťany, mnohé mestá okolo nás
dávno sú v režime jedenkrát za 14 dní a my, čo sme to preverovali práve u týchto, tak povedali,
že aj viacpočetné rodiny to zvládajú. Áno, budú mať viac separovaného odpadu, tzn. viac tej
zložky sa vytriedi, znovu sa použije, neostane na skládke, a to je ten spôsob, o ktorý ide.
Môžeme viackrát a dlho polemizovať o tom, či je to úplne správne, pretože niektoré európske
krajiny napr. od triedenia kuchynského odpadu už upustili. U nás sa teprve zaviedol, ale je to
naša slovenská legislatíva, ktorú my ako mesto sme povinný dodržiavať. A poskytujeme túto
službu občanom, tzn. viac vytriedeného odpadu, ale ako som povedal na začiatku, reálne k vám
to auto príde častejšie pred ten rodinný dom ako doteraz. Tzn. či niekto ušetrí, neušetrí, akým
spôsobom, budeme to vedieť vyhodnotiť následne. My ideme aj do váženia odpadu, tzn.
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budeme mať základné prehľady a do budúcna sa môžeme o tom baviť, ale musíme mať tie
technické dáta. Ale reálne k občanovi príde to vozidlo častejšie, tzn. o tom ušetrení, keby sme
to práve nezaviedli, možno by výraznejšie skočil ten poplatok za odpad, ale to uvidíme reálne
následne budúci rok.
Ing. Roman Sova, poslanec: Reálne, keď to chcem odľahčiť, tak to dopadne tak, že
v rodinných domoch aj tak majú všade nejaké hnojiská, kde hádžu tieto komunálne, kuchynské
odpady tam, aj tak to potom mačky zožerú. To auto, ktoré dôjde pre ten kuchynský odpad bude
chodiť prázdne alebo poloprázdne.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Zatiaľ to tak úplne nie je, ale hovorím, to
bude asi o tom nastavení aj tých ľudí, akým spôsobom sa k tomu dopracujeme. Možno to bude
o určitej osvete, ale samozrejme, keď niekto ho vie spracovať, tak je to najlepšie, než aby to
skončilo ako akýkoľvek odpad.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Máme tu samozrejme legislatívnu povinnosť zbierať tento
kuchynský odpad, či ho tam ľudia dávajú alebo nedávajú. Podali sme projekt, ktorý bol úspešný
a možno pre informáciu, bol rozdelený teda na technologickú časť a stavebnú časť. Tá
technologická časť už je vysúťažená, momentálne je na kontrole verejného obstarávania,
stavebnú časť sme museli súťažiť ešte raz, lebo medzičasom než sme boli úspešní, v projekte
sa dramaticky zvýšili ceny stavebných materiálov. Každopádne tento týždeň by mala byť
vysúťažená aj stavebná časť, takže v blízkej dobe by mala byť spravená taká väčšia
infraštruktúra aj na ten kuchynský odpad, keďže do každej domácnosti pribudnú vedierka na
ten kuchynský odpad. Takže tam by sa mali aj tie tony vyvážania zvýšiť. Ja sám bývam na
rodinnom dome a vidím, že pri komunálnom odpade, keď idem s tou nádobou ju dať von, tak
vidím, že mám tam dva malé sáčky po tom týždni. Takže je to o tom prístupe. Pritom
kuchynského odpadu mám viac ako toho komunálneho. Takže hovorím, je to na každom z nás.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja by som len takú vsuvku. Samozrejme, že
nie je to pohodlnejšie. Pohodlnejšie by bolo, keby jazdilo to auto každý deň alebo priebežne,
na druhú stranu ako samospráva, je na nás vytvorený tlak, aby sme tlačili na svojich občanov,
aby sa správali zodpovedne k našej planéte. A tým pádom prichádzajú tieto kroky, ktoré nie sú
úplne pohodlné, ale práve je to jeden z tých krokov, ako presvedčiť ľudí, že to triedenie je
potrebné a má to svoj zmysel. O tom sa dúfam nemusíme rozprávať, ale samozrejme sú tu aj
jednotlivci, ktorí to kazia na tých bytovkách, ale zatiaľ tá technológia, ja som videl iba jednu
technológiu, ktorá bola čipová a to sa vám otvorí priestor možno, aký si nastavíte, či to je 10
litrov, 15 litrov a za každý jeden vhod v podstate si zaplatíte. Ale to zrealizovať v našom meste,
v podstate zatiaľ je to nereálne, už len z finančného hľadiska, že teda každý jeden by mal čip
a za každý jeden vhod si zaplatíte presne za ten objem. Tak ako to majú v zahraničí. To nemajú
na čipy, ale on má nakúpené sáčiky vyslovene od tej zberovej spoločnosti a iba ten môže naložiť
a samozrejme musí ho naložiť tak, aby sa neroztrhol a každý jeden sáčik ho stojí nejaký
poplatok. A on si môže vyhodiť 50 sáčikov, ale môže si vyhodiť jeden. Koľko sáčikov použije,
toľko zaplatí. Akože dá sa aj touto formou ísť, ale myslím si, že by sa nám to mohlo vymknúť
do toho, že zrazu tí ľudia by to začali možno nosiť niekam inam. A je pre nás najhoršie, čo by
sa nám mohlo stať, aby nám to skončilo v lese alebo niekde v prírode, lebo aj za to, my ako
mesto, platíme a vyjde nás to výrazne drahšie. Takže treba balansovať na tom a snažiť sa nájsť
ten ideálny spôsob. Skúšame tento spôsob, ktorý je v iných mestách dlhodobo osvedčený,
bezproblémový, a teraz naposledy od 01.08. ho zaviedli Piešťany a taktiež nie je tam v zásade
nejaký problém, ktorý by bol neriešiteľný. Sú to individuálne prípady, ktoré samozrejme dajú
sa vždy poriešiť, ale ten systém ako taký funguje.
Mgr. Filip Lackovič, poslanec: Ešte jednu vetu. Bavíme sa tu o tom, že separovanie alebo
triedenie by malo znižovať nejakým spôsobom ten poplatok. Ja sa obávam, že bude znižovať
to navyšovanie jedine, lebo tá separácia, to triedenie jednoducho stojí peniaze. Triedenie
papiera, plastov ide cez envipack, ale ako tu bolo spomínané, tá kuchyňa je na pleciach
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samosprávy, takže to samozrejme budeme musieť platiť my všetci.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja sa chcem len opýtať, pán primátor, ako je nastavený proces
budovania polozapustených kontajnerových stojísk.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Rozprávali sme sa o tom, že pre nás je
z dlhodobého hľadiska najvýhodnejšie, aby ich budovalo mesto a nebudovali sa cez žiadnu inú
súkromnú spoločnosť, pretože obstarávanie sa robí každých 5, 6, 10 rokov a následne, keďže
toto bývajú dlhodobé veci, tak pre nás z dlhodobého hľadiska je podstatné túto infraštruktúru
si vybudovať vlastnú. Takže pracujeme na tom. Sú určité projekty, kde by sa možno dalo
o tomto uvažovať. Dunajská Streda teraz získala veľa finančných prostriedkov práve na
budovanie takejto infraštruktúry, tak verím, že aj my budeme v nejakom projekte vedieť byť
úspešní.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Čiže čakáme na nejaký projekt.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: My to vieme riešiť iba naozaj krok po kroku,
ale vo väčšom určite nie. Jedine cez projektové peniaze. Neevidujem záujem o diskusiu.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje dodatok č. 4/2021 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Dodatok BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 650:
MsZ v Senici
schvaľuje
Dodatok č. 4/2021 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
H l a s o v a n i e : prítomných:19

za:19

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 13. – VZN č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení
prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: VZN č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení
prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom
sídle a centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zákonom stanovenej lehote. K návrhu VZN č.
73/2021 neboli vznesené pripomienky. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu
a služieb taktiež odporučila schváliť MsZ bez pripomienok a MsR taktiež bez pripomienok
odporučila schváliť. Takže máme tu zmenu správcu cintorína, kde by práve bol Sociálny
podnik, ktorý už má k tomu poriešené podklady a zabezpečenie tým, že teda správca cintorína
nie sú pohrebné služby. Toto treba zásadne rozlišovať. Správca cintorína práve má na starosti
to, aby ten cintorín vyzeral slušne, aby obradná miestnosť bola k dispozícii, keď je treba, aby
teda funkcia cintorína ako taká bola. Potom sú pohrebné služby, ktoré už vykonávajú
samostatne samotné obrady a resp. práce okolo toho súvisiace. Takže toto sa bavíme o tom, že
Sociálny podnik mesta Senica bude zabezpečovať to, aby na cintorínoch bol poriadok a aby
teda tie priestory, ktoré sme už teraz všetky zrekonštruovali, boli prevádzkované tak, že budeme
všetci spokojní, keď to uvidíme a nebudeme mať nejaké problémy, aby ten priestor bol tak ako
má byť.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ja mám jedinú otázku. Tzn. z tohto všetkého mi vyplýva, že počet
zamestnancov Sociálneho podniku sa bude musieť rapídne zvýšiť. Vieme na počet aj nejaký
povedať, cca koľko je teraz zamestnancov?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Zamestnancov je 5 s tým, že teraz má projekt
pani riaditeľka na ďalších piatich a tu bude ďalší zamestnanec, ktorý bude zabezpečovať správu
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cintorínov všetkých. Takže ten počet zamestnancov sa bude navyšovať. Už myslím si, že aj má
pani vybranú, ktorá si urobila na to odbornú spôsobilosť, ak sa nemýlim. Mali by byť
pripravený, má odbornú spôsobilosť a máme zápis v obchodnom registre a bude to dané na
zápis, aby túto činnosť mohol Sociálny podnik vykonávať.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ešte raz ma napadlo. Tie pohrebné služby budú vykonávať
Technické služby Senica, keďže vlastnia pohrebné auto, či plánujú s ním niečo robiť?
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme systémom, že tým, že máme iného
správcu, tak tie pohrebné služby môže vykonávať ktokoľvek, aj doteraz mohol, teraz to bude
možno pre niekoho viac prístupné.
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Ktorý má oprávnenie.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ktorý má oprávnenie, samozrejme. Tzn.
trošku sa nám predpokladám zvýši konkurencia práve pri pohrebných službách, čo bude mať
dúfam, že dva následky a to buď zníženie ceny alebo pri istej cene zvýšenie kvality. Takže tým,
že sa zvýši konkurencia práve v pohrebných službách u nás, tak očakávame práve pre občanov
určitým spôsobom skvalitnenie tej služby. Ja nepočítam, že tie ceny zásadne môžu ísť dole, ale
skvalitnenie tej služby by mohlo byť. A už bude na jednotlivých pohrebných službách, aby
prišli, oslovili správcu cintorína, že: „Áno, vy ste správca, máme záujem za týchto“ a už si tam
budú vyjednávať tie podmienky. S tým, že zmluvy budú zverejnené, tak oni tie podmienky
reálne budú poznať, kto si aké vyhandloval. Takže určite predpokladám, že Technické služby
Senica budú ďalej pokračovať v pohrebných službách, ale možno už to nebude, keď to tak
poviem ale možno to bude aj niekto iný, ktorý bude do toho častejšie chodiť. Alebo možno
Technické služby Senica zase zareagujú na tú výzvu a znížia ceny alebo zvýšia kvalitu. To už
ten trh, aby trošku poriešil. Iných záujemcov o diskusiu neevidujem. Predkladám návrh.
MsZ v Senici schvaľuje VZN č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku
pohrebísk na území mesta Senica. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: VZN bolo SCHVÁLENÉ.
Uznesenie č. 651:
MsZ v Senici
schvaľuje
VZN č.73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta
Senica
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 14.1. – Návrh na odpredaj spoluvlastníckych podielov na
pozemkoch CKN parc. č 3565/4, 3565/115 a 3565/116 v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ideme to mať aj na tabuli. Sú to pozemky
pod bytovým domom na ul. S. Jurkoviča, kde mesto má podiely na pozemku, nemá podiel na
bytovom dome, takže preto pre nás je tento majetok prebytočný a teda boli tu žiadosti
o odpredaj. Tak je tu teraz k dispozícii. Komisia pre správu mestského majetku, obchodu
a služieb bez pripomienok odporučila schváliť a taktiež MsR bez pripomienok odporučila
schváliť. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem o diskusiu.
Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov podľa predloženého návrhu
a berie na vedomie prevod spoluvlastníckych podielov v zmysle zákona č. 138/1990 zbierky
ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu
podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 652:
33

MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch C KN
parc. č. 3565/40, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 224 m2,
parc. č. 3565/115, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 223 m2 a
parc. č. 3565/116, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 224 m2
v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 1202 na ulici S. Jurkoviča
v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu a na príslušenstve za cenu:
30 € / m2
b) b e r i e n a v e d o m i e
prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec
povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pre mesto je uvedený majetok
prebytočný.
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod. č. 14.2 – Návrh na nájom časti pozemkov na účelom užívania
terás pri prevádzkach občerstveniach v k. ú. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Pre správu mestského majetku, obchodu
a služieb Komisia bez pripomienok odporučila schváliť a MsR odporučila schváliť
s pripomienkou, aby žiadateľovi Abdul Halimovi Mustafimu bol pozemok prenajatý len za
účelom užívania terás bez možnosti realizácie jej prestrešenia. Predložený návrh reaguje teda
na návrh MsR. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto? Nachádzame sa, či už je to v Sotinnej,
na Štefánikovej ulici, pri zimnom štadióne a taktiež pri Vsetínskej ulici. Záujem o diskusiu
neevidujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje nájom časti pozemkov podľa predloženého návrhu a berie ho ako
nájom hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 653:
MsZ v Senici
a) s c h v a ľ u j e
1. Nájom:
aa) časti vo výmere 40 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/405, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 881 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke
Pizzeria Morgen na ul. Sotinská č. 1592/27A, Senica prevádzkovateľovi: Eva Konečná,
Sotinská 1345/23, 905 01 Senica, IČO: 44 234 422
ab) častí spolu vo výmere 35 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/30, druh pozemku ostatná plocha
vo výmere 7908 m2 a pozemku EKN parc.č. 113, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 190 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke HC Bistro
prevádzkovateľovi: Záhorácke reality, s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 44207131
ac) časti vo výmere 20 m2 pozemku CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 27 336 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Raja Club na ul.
34

Štefánikova 706/39, Senica prevádzkovateľovi: Jana Malíková, Gen. L. Svobodu 1359/12, 905
01 Senica, IČO: 46215727
ad) časti vo výmere 68 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 102864 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke cukrárne
Paradise na ul. S. Jurkoviča 1398, Senica prevádzkovateľovi: Abdulhalim Mustafi,
Černyševského 1274/13, 851 01 Bratislava, IČO: 45970556.
2. Podmienky nájmu:
a) zmluvy o nájme pozemkov budú uzatvorené na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou
lehotou,
b) nájomné za sezónne užívanie pozemkov v období od 01.05. do 30.09. je 0,10 € /m2/deň a
nájomné za mimosezónne užívanie pozemkov v období od 01.10. do 30.04. je 0,025 €
/m2/deň.
b) b e r i e n a v e d o m i 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 pozemkoch sú zhotovené terasy vo vlastníctve nájomcov, realizované so súhlasom mesta,
mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má finančný
prínos.
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:21

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 14.3. – Návrh na zmenu zmluvy o nájme nehnuteľnosti
uzavretej so Slovenským Červeným krížom, ú. s. Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Komisia pre správu mestského majetku,
obchodu a služieb odporučila schváliť predloženie nájomnej zmluvy do 31.12.2032 v súlade
s návrhom žiadateľa. MsR odporučila schváliť predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2032.
Opäť v návrhu teda sa reflektuje na posledný návrh a to je návrh MsR, tzn. do 31.12.2032.
Nachádzame sa v budove humanity, ktorá dlhodobo slúži Červenému krížu a vykonáva tam
svoju činnosť. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem záujem. Predkladám
návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje zmenu zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 19.06.2017 uzatvorenej
medzi mestom Senica ako prenajímateľom a Slovenským Červeným krížom, ú. s. Senica podľa
predloženého návrhu do 31.12.2032. prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 654:
MsZ v Senici
schvaľuje
zmenu zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 19.06.2017, uzatvorenej medzi mestom Senica
ako prenajímateľom a Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Senica,
Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica ako nájomcom, ktorá spočíva v predĺžení doby nájmu
budovy so súp. č. 1396 a pozemku CKN parc.č. 1465/6 do 31.12.2032. Zmena zmluvy o nájme
nehnuteľností sa bude realizovať uzatvorením dodatku č. 1 k nájomnej zmluve.
H l a s o v a n i e : prítomných:21

za:20

proti:0
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zdržal sa:1

počet poslancov:25

Bod č. 14.4. – Návrh na zverenie majetku do správy MŠ Laca
Novomeského 1206/2, 90501 Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To je na Kalinčiakovej ulici elokované
pracovisko, kde sú spevnené plochy pod zberné nádoby a taktiež rekonštrukcia plochy
a chodníka na MŠ, elokované pracovisko Robotnícka ulica. Má niekto záujem o diskusiu
k tomuto bodu? Tam máte fotky, ako krásne to zrealizovali, spevnené plochy na Robotníckej
ulici a taktiež na Kalinčiakovej sa to skrášlilo čo sa týka zberných nádob, aby to bolo na
poriadku. Neevidujem záujem o túto diskusiu. Len poviem, že Komisia pre správu mestského
majetku, obchodu a služieb bez pripomienok odporučila schváliť a MsR taktiež bez
pripomienok odporučila schváliť. Poprosím vás teda o hlasovanie.
MsZ v Senici schvaľuje zverenie majetku podľa predloženého návrhu. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh sme SCHVÁLILI.
Uznesenie č. 655:
MsZ v Senici
schvaľuje
1. zverenie majetku „Spevnené plochy pod zberné nádoby – MŠ Senica, elokované pracovisko
Kalinčiakova“ v celkovej hodnote 5 039,29 €
2. zverenie majetku „Rekonštrukcia plochy a chodníka – MŠ Senica, elokované pracovisko
Robotnícka“ v celkovej hodnote 13 897,48 €
do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.1. – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Máte ho v písomnej podobe. MsR na svojom
zasadnutí odporučila predložiť návrh k plánu HK na schválenie MsZ. Má niekto záujem
o diskusiu k tomuto bodu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 656:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 15.2. – Návrh na schválenie odmeny HK za rok 2021
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: MsR bez pripomienok odporučila schváliť.
Predložil som návrh schválenia odmeny pani HK z toho dôvodu, že nielen pri svojej kontrolnej
činnosti, ale mnohokrát aj v rámci konzultácií, keď nejaké kroky robíme, tak nad rámec svojej
činnosti, aby sme sa vyhli akýmkoľvek, by som povedal disharmóniám a problémom, tak je
nám plne k dispozícii, za čo jej veľmi pekne ďakujem. A myslím si, že v rámci spolupráce takto
je to lepšie, aby sme sa vyhli akýmkoľvek problémom a odkonzultovali si to najprv dopredu,
aby sme všetko mali maximálne v súlade so zákonom a tým pádom potom máme jednoduchšiu
prácu a nebudeme sa tu vybíjať na tom, že budeme niečo neustále opravovať, ale pracovníci
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mesta môžu pracovať na ďalších projektoch. Má niekto záujem o diskusiu k tomuto bodu?
Mgr. Peter Hutta, poslanec: Pán primátor, v podstate krásne si to všetko zhrnul, čo pani HK
absolvuje. Myslím si, že podáva trvale stabilné profesionálne výkony športovou terminológiou.
Preto si dovolím dať pozmeňovací návrh a navrhujem jej 2 900 €. Alebo inak, o 300 € viac.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Má niekto záujem ešte o diskusiu k tomuto
bodu? Neevidujem iný záujem o zmenu. Tzn. predkladám návrh najprv podľa zmeny.
MsZ v Senici schvaľuje odmenu HK za rok 2021 vo výške 2 900 €. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Návrh PREŠIEL.
Uznesenie č. 657:
MsZ v Senici
schvaľuje
Odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2021 vo výške 2.900,- Eur
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 16 – Plán zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2022
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: MsR prerokovala tento návrh bez
pripomienok a odporučila ho schváliť. Plánované je ďalšie zastupiteľstvo 17.02., kde teda
budeme opäť riešiť aj rozpočet, ako sme sa dnes o tom bavili, a teda máme tu ďalšie dva
termíny. Má niekto záujem o diskusiu? Neevidujem takýto záujem. Predkladám návrh na
uznesenie.
MsZ v Senici schvaľuje plán zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2022. Prosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Plán BOL SCHVÁLENÝ.
Uznesenie č. 658:
MsZ v Senici
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022
H l a s o v a n i e : prítomných:20

za:20

proti:0

zdržal sa:0

počet poslancov:25

Bod č. 17 – Rôzne
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Tu nemáme doplnený bod.

Bod č. 18 – Interpelácie
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Interpelácie v písomnej podobe nám
doručené neboli. Má niekto záujem o ústnu interpeláciu alebo v rámci diskusie?
Ing. Roman Sova, poslanec: Ja mám dve. Jedna interpelácia je už dlhodobo sa to tu riešilo,
ešte za bývalého pána primátora – Senickí holuby. Na námestí. Robí to tam šarapatu, robí to
šarapatu daňovému úradu, obyvateľom, cieľu a všetkému možnému. Voľakedy sa to ukončilo
tak, že zlikvidovanie jedného holuba stojí 7 euro, že je to drahé. Či to vieme nejakým spôsobom
teraz poriešiť, zlikvidovať, aby tam tí holuby nelietali. To je len otázka teda, že aby sme sa tým
zaoberali. Nepotrebujem teraz odpoveď.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ja len poviem hneď, že pracujeme na tom.
Pokiaľ by to stálo 7 euro, už tam dnes nie sú, keby to bolo. Ja to poviem, že by to bolo také
jednoduché, že stačí zaplatiť. Momentálne začali sme veľmi intenzívne komunikovať
s miestnymi holubármi a tvrdia, že majú riešenie. Tak verím, že bude úspešné.
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Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Druhá otázka. Bytový dom Fontána. Prednedávnom
sme schválili priestor na to, aby tam mohli byť spravené parkoviská k tomuto bytovému domu
a občas idem okolo a nedeje sa tam nič. Tak by som len poprosil informáciu, že v akom to je
stave.
Ing. arch. Martin Čonka, poslanec: Ďakujem za slovo. Informáciu vám poskytnem rád.
Prednedávnom sme sa dohodli s novým majiteľom, s pánom Stopanym o dokončení
projektovej dokumentácie s tým, že následne má záujem objekt dokončiť. A je ochotný teda,
samozrejme pristupuje na všetky podmienky zo strany mesta od vybudovaní parkoviska
a s tým, že parkovacie miesta ostanú voľné pre verejnosť.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Priznám sa, že ja som tajne dúfal, že už to
pomaly budú mať aj hotové. Možno teraz, keď vidia, ako išli ceny materiálov hore, tak to aj
ľutujú, ale proste je to tak. Takže bojujeme s týmto dedičstvom, ale verím tomu, že to bude mať
úspešné, aspoň tak, aby to nebolo v tomto stave. Ja viem, že majitelia okolitých bytových
domov by boli najradšej to zbúrali, ale na to nie je legislatíva, aby sme my toto dokázali
dosiahnuť. Do interpelácií už sa nikto nehlási. Ďakujem veľmi pekne.

Bod č. 19 – Diskusia
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: To už máme také viac menej formálne, čo
všetko interpelácia obsahuje. Takže poprosím, kto má záujem o diskusiu k tomuto bodu.
Mgr. Ivana Mičová, poslankyňa: Ďakujem. ja by som teda, blížia sa nám vianočné sviatky,
už sú v podstate aj tu, keďže už sú nejaké adventné nedele za nami. Ja by som vám, pán
primátor, vážení kolegovia, vážení občania, ja by som vám chcela v mene nášho poslaneckého
klubu popriať pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky prežité v zdraví
v kruhu rodiny, v kruhu svojich najbližších a do Nového roku by som všetkým chcela popriať
všetko, čo radosť vzbudí, veľa lásky, ktorá spája ľudí a hlavne pevné zdravie. Ďakujem.
Ing. Roman Sova, poslanec: Ďakujem. Ja sa pripájam ku kolegyni a chcem popriať tiež
spoluobčanom hlavne veľa zdravia. Keď si uvedomíme, že tento rok bol veľmi náročný pre
väčšinu z nás. Niektorí obyvatelia, občania možno stratili svojich blízkych, niekto stratil
zamestnanie, existenčné istoty, takže ja vám prajem všetkým, aby ste prežili požehnané
vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny, aby ste naplnili, aby ste získali silu a do svojich sŕdc
dostali pokoj. A prajem vám budúci rok, aby bol úspešný, aby bol zdravý a aby ste dokázali
a mohli napĺňať svoje ambície a životné ciele. Ďakujem.
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem veľmi pekne. Ja som to tam teda až
v rámci záveru, ale teda pripojím sa, že pani poslankyne, poslanci, ale aj občania mesta Senica,
resp. všetkým prajem hlavne pokojné sviatky v kruhu rodiny a hlavne v zdraví, pretože čím
ďalej viac si posledné, už rok a pol uvedomujeme, že to zdravie nie je tak samozrejmé a tak
jednoduché. A mnohí stratili svojich blízkych. Tak verím, že týmto spôsobom, resp. že už to
najhoršie budeme mať pomaly za sebou a tie pokojné sviatky a šťastný Nový rok už bude
naozaj o tom, že bude to o zdraví a zase sa budeme môcť venovať najmä svojim aktivitám, či
športovým, kultúrnym. Takže ďakujem. V rámci bodu diskusia ešte sa niekto hlási?
Neevidujem takýto záujem.

Bod č. 20 – Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsZ
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Poprosím návrhovú komisiu, aby potvrdila
platnosť prijatých uznesení.
Mgr. Kristína Chudá, poslankyňa: Návrhová komisia potvrdzuje, že MsZ v Senici na svojom
20. zasadnutí konanom dňa 14.12.2021 prijalo uznesenia č. 637 – 658.
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Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem pani predsedkyni návrhovej
komisie za potvrdenie platnosti uznesení z dnešného rokovania MsZ.

Bod č. 21 – Záver
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor Senice: Ďakujem vám všetkým za aktívnu účasť
a prajem vám pokojné sviatky ešte raz.

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. Petra Morávková, v. r.
Mgr. Filip Planka, v. r.

Zapisovateľka: Adela Langová
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