
Z á p i s n i c a  
 

napísaná   na   ustanovujúcom  zasadnutí   Mestského   zastupiteľstva  v  Senici,  konanom   
dňa 11. decembra 2014 o 15,00 h vo veľkej zasadačke MsÚ. 
___________________________________________________________________________ 
 
P r í t o m n í : 
RNDr. Ľubomír Parízek - primátor mesta ktorému končí mandát, Mgr. Branislav Grimm - 
novozvolený primátor mesta, JUDr. Katarína Vrlová – prednostka MsÚ, JUDr. Elena 
Jankovičová, hlavná kontrolórka Ing. Martin Lidaj, Ing. Ján Hurban – poslanci MsZ, 
zástupcovia primátora, 
Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Filip Lackovič,  Bc. 
Pavol Krutý, Ing. arch. Čonka, Mgr. Marián Žúrek, Ing. Peter Švec, Mgr. Peter Hutta, RNDr. 
Ľubica Krištofová, Ing. Daša Bartošová, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Jakub Nedoba, Ing. 
Stanislava Halašová, Ing. Jarmila Drinková, Ing. Martin Lidaj, Ing. Mgr. Martin Džačovský, 
Ing. Ján Hurban, MUDr. Jozef Gembeš, Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol 
Kalman, Jaroslav Kaščák, Ing. Elena Valášková, Ivan Paveska – poslanci MsZ. 
P r i z v a n í : 
JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ján Sališ, RNDr. Katarína Poláková, Mgr. Ľubica Lesayová, 
Mgr. Milan Dieneš, Ing. Róbert Mozolič, Ing. Ivan Nosko – vedúci oddelení MsÚ, Bc. 
Rastislav Janák – náčelník MsP, Peter Horváth – poradca primátora, Ing. Marián Fojtlín – TS 
Senica, a.s., Mgr. Milan Jakubáč – riaditeľ MsKS, Ing. Ján Bachura – riaditeľ MsPS, spol. 
s  r.o., Mgr. Ľubomír Štvrtecký – riaditeľ RSMS spol.  s r.o.,  Mgr. Vladimír Šváček,  PaedDr. 
Krzysztof Siwiec, Mgr. Vladimír Včelka, RNDr. Anna Parízková - riaditelia ZŠ, Milan Gál – 
riaditeľ ZUŠ,  Mgr. art. Martin Dudáš – riaditeľ CVČ, Mgr. Marta Haslová – riaditeľka MŠ,  
Ing. Alena Kovačičová – riaditeľka Polikliniky Senica, n.o,  Ing. Elena Valášková –  
riaditeľka ZSS Senica n.o., Ing. Ján Kovár, RNDr. Ľubomír Parízek – poslanci VÚC, Ing. 
Vladimír Kocourek – prednosta OÚ Senica, Ing. Pavol Dynka – prednostka OÚ ŽP Senica, 
Mária Zburínová – predsedníčka Mestskej volebnej komisie, Ing. Alexander Janovič –
predseda OSBD. 
 
Ostatní prítomní: 
Mgr. Viera Barošková, Naša Senica, TV Sen, s.r.o., občania. 
 
1.Otvorenie. 
RNDr. Parízek: 
Vážení prítomní otváram Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktorého 
prvá časť sa koná v tejto obradnej miestnosti  a začneme  Hymnou SR. 
Program dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva je rozdelený do dvoch blokov, prvý 
vykonáme na tomto mieste, druhý blok bude pokračovať vo veľkej zasadačke. V prvom 
bloku, bude program nasledovný: 
2. Oznámenie výsledkov  volieb do orgánov samosprávy mesta, s  výsledkami  nás  oboznámi  
    predsedníčka Mestskej volebnej komisie, pani Mária Zburínovú, ktorú zároveň na dnešnom  
    rokovaní vítam. 
3. Vystúpenie primátora, ktorému končí mandát. 
4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi a zloženie sľubu primátora. 
    Odovzdanie  osvedčení   o   zvolení     novozvoleným     poslancom   a   zloženie     sľubu       
    novozvolených poslancov MsZ. 
    Odovzdanie osvedčení vykoná predsedníčka Mestskej volebnej komisie. 
5. Vystúpenie novozvoleného primátora. 
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2. Oznámenie výsledkov  volieb do orgánov samosprávy mesta. 
RNDr. Parízek: 
Poprosil by som  predsedníčku Mestskej volebnej komisie pani Máriu Zburínovú, aby  nás 
oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy. 
M. Zburínová: 
Podala ústnu informáciu o výsledku volieb podľa zápisnice T/11, zabezpečení a priebehu 
volieb. 
3. Vystúpenie primátora, ktorému končí mandát. 
4. Odovzdanie   osvedčenia   o   zvolení   novozvolenému   primátorovi a zloženie    sľubu  
primátora. 
Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleným poslancom a zloženie sľubu  
novozvolených poslancov MsZ. 
M. Zburínová:  
Požiadala by som p. Grimma o zloženie a podpísanie sľubu primátora, zároveň mu odovzdám 
osvedčenie o zvolení za primátora. 
Mgr. Grimm: 
„Sľubujem  na  svoju  česť  a  svedomie,  že budem riadne  plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony, 
zákony a  ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  budem pri výkone svojej funkcie 
primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.  
RNDr. Parízek: 
Odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi, blahoželanie. 
M. Zburínová: 
Následne postupne budete prichádzať všetci poslanci, podľa volebných obvodov, odovzdám 
vám Osvedčenie o zvolení, podpíšete sľub poslanca  a preberací protokol o prevzatí 
Osvedčení.  Požiadam najstaršieho člena poslaneckého zboru, pani poslankyňu Ing. Emíliu 
Wágnerovú, aby prečítala Sľub poslanca. 
Ing. Wágnerová: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
M. Zburínová: 
Budeme postupovať podľa volebných obvodov: 
Volebný obvod č. 1 
1.Mgr. Ivana Mičová                               
2.Ing. Emília Wágnerová 
Volebný obvod č. 2 
1.Mgr. Peter Pastucha 
2.Mgr. Filip Lackovič 
Volebný obvod č. 3 
1.Bc. Pavol Krutý 
2.Ing. arch. Martin Čonka 
3.Mgr. Marián Žúrek 
4.Ing. Peter Švec 
Volebný obvod č. 4 
1.Mgr. Peter Hutta 
2.RNDr. Ľubica Krištofová 
3.Ing. Daša Bartošová 
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Volebný obvod č. 5 
1.Mgr. Vladimír Včelka 
2.Mgr. Jakub Nedoba 
3.Ing. Stanislava Halašová 
4.Ing. Jarmila Drinková 
Volebný obvod č. 6 
1.Ing. Martin Lidaj 
2.Ing. Mgr. Martin Džačovský 
3.Ing. Ján Hurban 
4.MUDr. Jozef Gembeš 
Volebný obvod č. 7 
1.Ing. Roman Sova 
2.Ing. Ľubica Vyletelová 
3.Ing. Pavol Kalman 
4.Jaroslav Kaščák 
5.Ing. Elena Valášková 
Volebný obvod č. 8 
1.Ivan Paveska 
Primátor zablahoželal novozvoleným poslancom. 
5. Vystúpenie novozvoleného primátora. 
 
Pokračovanie zasadania podľa programu vo veľkej zasadačke – II. blok rokovania. 
Mgr. Grimm: 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, otváram druhú časť ustanovujúceho 
zasadania Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. 
Menovite na dnešnom zasadnutí vítam Ing. Jána Kovára, riaditeľa ÚPSVaR a zároveň aj ako 
poslanca VÚC, ďalej riaditeľov škôl a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
vedúcich útvarov MsÚ, zástupcov médií a občanov mesta. 
     Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 24 poslancov, čo je nadpolovičná  
väčšina,  zasadanie  MsZ  je  uznášania  schopné,  preto  môže pokračovať jeho rokovanie. 
Zápisnica z predchádzajúceho MsZ je overená.  
Zapisovateľom dnešného ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je Mgr. 
Dagmar Matiašová. 
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov:  Mgr. Filipa  Lackoviča a Ing. Petra Šveca.  
Pracovné predsedníctvo dnes tvoria: Mgr. Branislav Grimm – primátor mesta, JUDr. Katarína 
Vrlová – prednostka MsÚ, JUDr. Elena Jankovičová – hlavná kontrolórka, poslanci MsZ Ing. 
Martin Lidaj a Ing. Ján Hurban. 
Odporúčam, aby dnešné zasadanie ustanovujúceho MsZ rokovalo podľa nasledovného 
programu: 
      1.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 
3. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora, odovzdanie poverení. 
4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo 
zástupca primátora. 

5. Návrh na  zriadenie a zloženie mestskej rady a voľba členov MsR. 
6. Návrh na  zriadenie a  zloženie  komisií mestského zastupiteľstva a voľba predsedov 

a tajomníkov komisií. 
7. Návrh na  zriadenie  mestských výborov. 
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8. Informácia o orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, do ktorých sa na nasledujúcom zasadnutí MsZ budú delegovať zástupcovia 
mesta -  materiál zaslaný na CD – návrh na uznesenie predložený na stoly. 

9. Návrh na určenie platu primátora, návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky 
primátora, ktorému končí mandát. 
Návrh na určenie platu zástupcov primátora – predloží primátor. 

10. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a ďalších orgánov mesta. 
11. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Senica. 
12. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov a  povinnosť novozvolených poslancov podať Oznámenie 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa  tohto zákona.  
Poučenie o ochrane osobných údajov. 

13. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2015. 
14. Organizačno - technické zabezpečenie referenda, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015 - 

predložené na stoly. 
15. Diskusia. 
16. Potvrdenie uznesení  z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. 
17. Záver.  

Má niekto k programu rokovania pripomienku, pozmeňujúci návrh?  
Ak nie, dávam hlasovať o programe Ustanovujúceho zasadania MsZ. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 1 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Program ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Senici. 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
2.Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 
Mgr. Grimm: 
Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie. Odporúčam, aby návrhová komisia 
pracovala v zložení:  Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha. 
Má niekto z poslancov pripomienku alebo iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 2 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová,  
                                               Mgr. Peter Pastucha. 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Ďakujem, návrhová komisia bola schválená. 
Mgr. Grimm: 
Predkladám návrh na zloženie mandátovej  komisie. Odporúčam, aby mandátová  komisia 
pracovala v zložení:  Mgr. Peter Hutta, Bc. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka. 
Má niekto z poslancov pripomienku alebo iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 3 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Bc. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka.  
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H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Mgr. Grimm: 
     Skôr než pristúpime k rokovaniu schváleného programu, predkladám návrh na uznesenie č. 
4 a 5. 
Bolo prijaté  
Uznesenie č. 4 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a   v e d o m i e   
a/ Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva. 
b/ Vystúpenie končiaceho a novozvoleného primátora mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 5 
MsZ v Senici 
k o n š t a t u j e,  ž e  
a/ Novozvolený  primátor mesta Mgr. Branislav Grimm zložil zákonom predpísaný sľub  
    primátora mesta. 
b/ Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  
    mestského zastupiteľstva: 
Volebný obvod č. 1 
1.Mgr. Ivana Mičová                              
2.Ing. Emília Wágnerová 
Volebný obvod č. 2 
1.Mgr. Peter Pastucha 
2.Mgr. Filip Lackovič 
Volebný obvod č. 3 
1.Bc. Pavol Krutý 
2.Ing. arch. Martin Čonka 
3.Mgr. Marián Žúrek 
4.Ing. Peter Švec 
Volebný obvod č. 4 
1.Mgr. Peter Hutta 
2.RNDr. Ľubica Krištofová 
3.Ing. Daša Bartošová 
Volebný obvod č. 5 
1.Mgr. Vladimír Včelka 
2.Mgr. Jakub Nedoba 
3.Ing. Stanislava Halašová 
4.Ing. Jarmila Drinková 
Volebný obvod č. 6 
1.Ing. Martin Lidaj 
2.Ing. Mgr. Martin Džačovský 
3.Ing. Ján Hurban 
4.MUDr. Jozef Gembeš 
Volebný obvod č. 7 
1.Ing. Roman Sova 
2.Ing. Ľubica Vyletelová 
3.Ing. Pavol Kalman 
4.Jaroslav Kaščák 
5.Ing. Elena Valášková 
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Volebný obvod č. 8 
1.Ivan Paveska 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
3.Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu primátora, odovzdanie poverení. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ.    
Mgr. Grimm: 
     Najskôr chcem povedať zdôvodnenie, tieto komunálne voľby sú veľkým úspechom 
občanov, ktorí chceli zmenu vo vedení mesta. Do volieb som išiel s tým, že v prípade úspechu 
dám šancu mladým, aktívnym občanom, poslancom, bez rozdielu vierovyznania, politických 
sympatií. Preto i osobné rozhodnutie vydať poverenie pre výkon dvoch zástupcov  nebolo 
náhodné. Dovoľuje to zákon NR SR o obecnom zriadení č. 369/1990 § 13 písmeno b, bod 1, 
ak má obec viac ako 20 tis. obyvateľov. Toto zákonné ustanovenie je zapracované i v štatúte 
nášho mesta Senica a to v článku 10 bod 2 zo dňa 23.9.2014. Moje rozhodnutie vychádza 
i z volebných programov, ktorými sa uchádzali politické zoskupenia o dôveru občanov. 
Všetky obsahovali myšlienky o rozvoji mesta s podporou eurofondov a transparentnom 
rozvíjaní sa nášho mesta. Občania vo voľbách vyslovili dôveru p. Lidajovi a zastáva funkciu  
predsedu komisie v Trnavskom samosprávnom kraji pre regionálny rozvoj, cestovný ruch 
a cezhraničnú spoluprácu, z toho dôvodu som uvažoval, prečo mu nedať šancu, veď 
potrebujeme, v rozpočte nemáme toľko financií, potrebujeme každopádne, či už potlačiť 
obchvat mesta, prepojenie Štefánikovej ulice so Sotinskou a ďalšiu modernizáciu škôl 
a mesta, to je dôvod. Vo volebnej kampani stále znelo heslo o transparentnosti, ako hlavné 
heslo ho mal p. Hurban, tak opäť nevidím dôvod, prečo mu brániť  plneniu svojich sľubov 
pred voličmi. Ľudia akceptovali vo volebnej kampani, že pán Hurban odstúpil z postu 
kandidatúry na primátora mesta v môj prospech a to s heslom, ktoré bolo tiež na letáčikoch, 
spolu budeme silnejší a zodpovednejší. My sme sa na spoločných mítingoch stretávali 
s podporou tejto myšlienky u občanov, čiže z hľadiska legislatívneho som neporušil nič 
a presne plním to, čo som aj občanom sľúbil, čo bolo aj obsahom politických strán a 
programom vo voľbách. Pán Lidaj aj pán Hurban sú vysokoškolsky vzdelaní, odborne 
fundovaní, v predstave o svojej činnosti mesta sa zhodujú s mojimi názormi a v rámci môjho 
volebného hesla vrátim dôveru a spoluprácu som splnil občanom časť tohto hesla, každý je 
z iného politického spektra a ja medzi nimi sedím ako nezávislý, čiže to je podľa mňa hodné 
nasledovania i v iných obciach a nie témou neopodstatnených kritík. Obyvatelia majú vo 
vedení každý svojho sympatizanta. Vo svojich povereniach majú jasne vyčlenené okruhy 
úkonov,  ktoré budú mať oprávnenie vykonávať za prítomnosti a spôsobilosti primátora, resp. 
počas dlhodobej neprítomnosti primátora. Náplň práce vám bola zaslaná na oboznámenie, je 
tam jasná delba práce, nebudú si zasahovať do svojich právomocí, počet úloh vymedzených 
v poverení je oveľa väčší pre každého z nich ako mal predchádzajúci pán zástupca. O svojej 
činnosti budú informovať na MsZ. Finančne svojimi platmi nezaťažíme rozpočet mesta, budú 
podľa mojich informácií skoro na úrovni, ktorú mal úhrnne odstupujúci p. primátor so svojim 
p. zástupcom, v podstate za výšku dvoch platov predchádzajúcich. V mesiaci december, 
január sa uskutoční pracovno-personálny audit i audit obchodných zmlúv a už dnes vieme, že 
sú isté rezervy a teda k žiadnemu navýšeniu celkového rozpočtu kvôli platom mesta nepríde. 
Zástupcovia nie sú ani oprávnení zasahovať do postavenia štatutára v pracovno-právnych 
vzťahoch, predkladania návrhov na vedúcich útvarov mesta, na zastúpenia v ďalších orgánoch 
a organizáciách v prípadoch, kde to určuje osobitný predpis, prípadne stanovy. Určenie 
poradia viceprimátora vzniklo po vzájomnej dohode nás troch, p. Ing. Martina Lidaja 
menujem za prvého viceprimátora  a p. Ing. Jána Hurbana menujem za druhého viceprimátora  
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mesta Senica. Tu chcem len podotknúť, že p. Hurban už po druhý krát prejavil politickú 
múdrosť a vyspelosť, keď potlačil svoje osobné ambície v prospech rozvoja mesta, najskôr sa 
vzdal kandidatúry na post primátora  a teraz uznal, že p. Lidaj má viac poslaneckých 
skúseností, i to svedčí o tom, že dokážeme navzájom komunikovať, robiť i kompromisy 
v prospech rozvoja mesta. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
Ing. Wágnerová: 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia, dovoľte mi, aby som ako 
najstarší poslanec nie len vekom, ale i služobne, pretože ľudia mi dali dôveru už siedme 
volebné obdobie, takže myslím, že mám právo tie svoje skúsenosti prejaviť i navonok a teraz 
vám prinesiem stanovisko nie len svoje, ale stanovisko celého nášho  klubu, to stanovisko, 
ktoré dementovalo, sme predložili i primátorovi mesta Senica na spoločnom zasadnutí 
poslancov a novozvoleného primátora, že nesúhlasíme s dvomi zástupcami primátora, pretože 
si myslíme, že mesto Senica, ktoré má niečo nad 20 tis. obyvateľov, ho nikto nikdy 
nepotrebovalo a myslíme si, že nie sú potrební ani teraz, ale vzhľadom na to, že je to 
slávnostné zasadnutie, nebudeme robiť obštrukcie a prijmeme to, čo zo zákona p. primátorovi 
vyplýva. 
Ing. Sova: 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, páni poslanci, občania, pokladám si za povinnosť aj 
za náš poslanecký klub vystúpiť k tomuto bodu a povedať náš názor ako to my vidíme, ako to 
cítime. V prvom rade chcem povedať, že to vnímame ako zlé rozhodnutie, veľmi zlé 
rozhodnutie a poviem aj prečo. Spomenuli ste aj vy sám, že áno, je to všetko zákonné, Senica 
má nad 20 tis. obyvateľov, aj p. Wágnerová povedala, že je to v poriadku, vieme to všetci, ale 
nikto necíti tú potrebu, aby boli, aj keď Senica spĺňa, aj keď o cca 400 obyvateľov, nikto 
necíti tú potrebu z nás, aby boli dvaja zástupcovia. Široko naďaleko dvoch zástupcov má 
myslím mesto Trnava, Trnava má cca 80 tis. obyvateľov, takže tam povinností je viac, 
dokonca som si zisťoval, že mesto Prešov, ktoré má 90 tis. obyvateľov má iba jedného 
zástupcu, takže to je prvá vec s ktorou sa nemôžeme stotožniť, preto dvaja zástupcovia 
primátora je zlé rozhodnutie. Ďalšie hľadisko je ekonomické, spomínali ste, že to vyjde 
zhruba narovnako, ja myslím, že to narovnako nevyjde, keď sme si to prepočítali, mzdové 
náklady na jedného zástupcu za jeden rok predstavujú 22 800 €, podľa toho, čo sa má 
schváliť, za štyri roky to je 91 tis., do toho nerátam ešte ďalšie vedľajšie náklady ako sú 
cestovné, telefóny, sekretárky a iné záležitosti, takže šetrenia tam pravdepodobne nebude 
toľko, ako ste sľubovali pred voľbami p. primátor. Ďalšia vec je, že samotná štruktúra MsÚ je 
nastavená tak,  že aj v prípade neprítomnosti je tu mechanizmus, ktorý funguje, je tu 
prednostka, ktorá má všetky kompetencie, ktorá dokáže riadiť pri dlhodobejšej neprítomnosti 
chod úradu a viac menej zástupca je nejakým spôsobom v zákone o obecnom zriadení 
konštituovaný  ako železná rezerva, keby náhodou neprítomnosť bola väčšia, takže to je ďalší 
argument. Čo sa týka náplne práce, dosť veľká časť náplne je podobná u jedného aj u druhého 
a tie kompetencie, ktoré sa tam podsúvajú, že sa budeme snažiť získavať nejaké peniaze 
z fondov, alebo z iných štrukturálnych záležitostí, dajú sa riešiť aj tak, že je to vec, ktorá sa dá 
presunúť na nejakého zamestnanca a ten môže vykonávať túto záležitosť a posledná vec, 
ktorú si dovolím povedať aj verejne, je to hľadisko osobnostné, tak ako je to vaše rozhodnutie 
zlé pre mesto, tak je to rozhodnutie dobré pre jednotlivcov a určite pre jedného z nich je to 
veľmi dobré rozhodnutie. 
Mgr. Grimm: 
Ďakujem, chce ešte niekto vystúpiť? Pani Wágnerová. 
Ing. Wágnerová: 
Pán primátor vzhľadom na to, že ste počuli tie nesúhlasné stanoviská jedného i druhého 
klubu, ja by som navrhovala,  aby  už  keďže  ste sa  rozhodli   ich  menovať  a my  proti tomu  
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nemôžeme nič urobiť, pretože to je v kompetencii vašej a nie je to v kompetencii poslancov 
MsZ, čo ma mrzí, dúfam, že my sa k vám nebudeme tak správať, ako vy sa správate k nám, 
teda že ste ignorovali naše stanovisko, ja predpokladám, že poslanci sú tak vyspelí, že nikdy 
nebudú ignorovať vaše stanoviská a budeme spolu robiť veci pre dobro občanov tohto mesta, 
ale chcem navrhnúť, aby vami navrhnutí zástupcovia primátora štvrťročne skladali to, čo pre 
mesto urobili, teda skladali svoje účty. 
Mgr. Grimm: 
To som povedal aj vo svojom príhovore, keď som to zdôvodňoval, takisto chcem povedať, že 
nebudú mať vôbec sekretárky, takže tá informácia je úplne mylná a sami uvidíte na druhom 
zastupiteľstve, koľko je možností na šetrenie, že tu možno mohlo sedieť ešte viac zástupcov 
primátora tohto mesta, takže aj o tom budú, tu nejde o ignorovanie MsZ, ale o to, že tej roboty 
je dosť veľa a ako som povedal v príhovore zdôvodnenie aj zo zákona, môžu byť kedykoľvek, 
keď si nebudú plniť svoje povinnosti odvolaní, bez dôvodu, takže s tým súhlasím, čo ste 
povedali p. Wágnerová. Pán Sova ešte. 
Ing. Sova: 
Chcel by som ešte doplniť to uznesenie, aby aj primátor predkladal spôsob alebo formu 
odmeňovania zástupcov primátora, či im v štvrťroku nejaká odmena bola alebo nebola, aby 
bol prehľad aj o týchto veciach. 
Mgr. Grimm: 
Návrh uznesenia pripraví p. Vrlová, ja zatiaľ odovzdám poverenia. Prečítam návrh uznesenia: 
MsZ v Senici berie  na  vedomie, že primátor mesta písomne poveril výkonom funkcie 
zástupcu primátora dvoch poslancov v poradí, Ing. Martin Lidaj- I. zástupca primátora, Ing. 
Ján Hurban - II. zástupca primátora. 
Odporúča zástupcom primátora predkladať štvrťročne správy o ich činnosti MsZ a po ďalšie, 
v prípade poskytovania odmien informovať o tom MsZ. 
Ing. Wágnerová: 
Ja som dala návrh, aby štvrťročne predkladali  MsZ svoje účty a p. poslanec Sova ešte 
doplnil. 
JUDr. Vrlová:  
Predkladať štvrťročne správy o ich činnosti MsZ. 
J. Kaščák: 
Pokiaľ sa berie na vedomie, sa nedáva hlasovať, či dáva? 
JUDr. Vrlvová: 
Áno. 
J. Kaščák: 
Poprosím pán primátor ešte raz prečítať uznesenie. 
Mgr. Grimm: 
MsZ v Senici berie  na  vedomie, že primátor mesta písomne poveril výkonom funkcie 
zástupcu primátora dvoch poslancov v poradí, Ing. Martin Lidaj- I. zástupca primátora, Ing. 
Ján Hurban - II. zástupca primátora. 
Odporúča zástupcom primátora predkladať štvrťročne správy o ich činnosti MsZ a po ďalšie, 
v prípade poskytovania odmien informovať o tom MsZ. Dávam hlasovať. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 6 
MsZ v Senici 
a/ b e r i e   n a   v e d o m i e , že  
primátor mesta písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora dvoch poslancov 
v poradí: 
-Ing. Martin Lidaj, I. zástupca primátora 
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-Ing. Ján Hurban, II. zástupca primátora 
b/ o d p o r ú č a 
-zástupcom primátora predkladať štvrťročne správy o ich činnosti MsZ 
-v prípade poskytovania odmien informovať o tom MsZ. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 22, proti 0, zdržali sa 3; počet poslancov 25. 
 
4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak tak neurobí primátor alebo 
zástupca primátora. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ.    
Mgr. Grimm: 
Na základe nášho spoločného stretnutia všetkých poslancov si spomínate, zo dňa 27. 
novembra, sme sa dohodli na p. Ing. Valáškovej. Ak má niekto iný návrh, môže ho predniesť. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 7 
MsZ v Senici 
p o v e r u j e  
Ing. Elenu Valáškovú, poslankyňu MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
5. Návrh na zriadenie a zloženie mestskej rady a voľba členov MsR. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ.    
Mgr. Grimm: 
Návrh na zriadenie 8 člennej mestskej rady. Dávam hlasovať. 
MsZ schvaľuje zriadenie 8 člennej mestskej rady. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Ďakujem. 
Na základe predložených návrhov poslaneckých klubov uskutočníme voľbu jej členov, 
navrhujem spôsob voľby aklamačne, verejným hlasovaním jednotlivo po menách, aby aj 
občania spoznali jednotlivých členov. Je iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať o mojom návrhu. 
Schvaľuje spôsob voľby členov MsR, hlasovanie jednotlivo  verejne o každom členovi MsR. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 1; počet poslancov 25. 
Žiadam p. Huttu ako predsedu mandátovej komisie, aby dozeral na priebeh volieb. 
Dávam hlasovať, kto je za, aby členom MsR bol: 
-p.Jaroslav Kaščák – počtom hlasov 25, návrh prešiel 
-Mgr. Peter Hutta – počtom hlasov 25, návrh prešiel 
-Ing. Emília Wágnerová – počtom hlasov 25, návrh prešiel 
-Ing. Martin Džačovský – počtom hlasov 25, návrh prešiel 
-Ing. Ľubica Vyletelová – počtom hlasov 25, návrh prešiel 
-Ing. Pavol Kalman – počtom hlasov 10, návrh neprešiel, má niekto iný návrh? 
Ing. Sova: 
Vzhľadom na to, že neprešiel náš kandidát, na základe rokovacieho poriadku vás poprosím 
o 5 minútovú prestávku pre náš poslanecký klub. 
Mgr. Grimm: 
Súhlasím, takže MsZ bude pokračovať o 5 minút. Odovzdávam slovo p. Sovovi. 
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Ing. Sova: 
Navrhujeme Mgr. Filipa Lackoviča. 
Mgr. Grimm: 
Predkladám nový návrh , kto je za to, aby p. Ing. Filip Lackovič bol členom MsR, kto je za?  
-Mgr. Filip Lackovič – počtom hlasov 23, návrh prešiel. 
Žiadam predsedu mandátovej komisie p. Huttu o potvrdenie výsledkov volieb poslancov MsZ 
za členov MsR. Zástupcovia primátora p. Lidaj a p. Hurban, sú automaticky členmi MsR, zo 
zákona. 
Mgr. Hutta: 
Pán primátor dovoľte, aby som potvrdil hlasovanie poslancov MsZ a to p. Jaroslava Kaščáka, 
p. Petra Hutta, p. Emíliu Wágnerovú, p. Martina Džačovského, p. Ľubicu Vyletelovú a p. 
Filipa Lackoviča, ktorí sa stávajú členmi MsR. 
Mgr. Grimm: 
Ďakujem. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 8 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a  ľ u j e  
Zriadenie 8 člennej mestskej rady. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
b/ s c h v a ľ u j e   spôsob voľby členov MsR: 
-Hlasovanie jednotlivo  verejne o každom členovi MsR. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 1; počet poslancov 25. 
c/ v o l í   za členov MsR 
-Jaroslav Kaščák – počtom hlasov 25 
-Mgr. Peter Hutta – počtom hlasov 25 
-Ing. Emília Wágnerová – počtom hlasov 25 
-Ing. Martin Džačovský – počtom hlasov 25 
-Ing. Ľubica Vyletelová – počtom hlasov 25 
-Mgr. Filip Lackovič – počtom hlasov 23 
Zástupcovia primátora: 
-Ing. Martin Lidaj 
-Ing. Ján Hurban, sa zo zákona stávajú členmi MsR. 
 
6. Návrh na  zriadenie a  zloženie  komisií mestského zastupiteľstva a voľba predsedov 
a tajomníkov komisií. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ.    
Mgr. Grimm: 
Ako som spomínal na základe nášho spoločného stretnutia predkladám návrh na zriadenie 
komisií MsZ, chcem vás upozorniť na malé zmeny a to v komisii č. 10 a11, kde sa zvyšuje 
počet členov zo 4 na 5 a to z toho dôvodu, že v týchto komisiách má mať zastúpenie po 
jednom členovi každá politická strana alebo zoskupenie, teda v našom zbore sedia  nezávislí – 
1 pozícia, SMER – 1 člen,  koalícia KDH, SaS, SDKÚ-DS – 1 člen, TIP – 1,  SZS – 1, teda 
spolu je to 5, preto navrhujem, aby komisie neboli 4-členné, ale aby boli 5-členné. Má niekto 
iný návrh? 
Ing. Sova: 
My sme síce koalícia, ale skladáme sa z rôznych strán, zákon hovorí z každej strany, nie 
koalície. 
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JUDr. Vrlová: 
Toto zloženie vyplýva aj z nášho rokovacieho poriadku, takže sa to vníma tak, nie že by sme 
mali každá strana KDH, SaS, SDKÚ-DS, ale koalícia dáva jedného kandidáta. 
Ing. Sova: 
A koalícia SMER, nezávislí? 
JUDr. Vrlová: 
Oni neboli volebne koalícia, boli volebné listiny na nezávislých kandidátov a boli kandidátne 
listiny za SMER. 
Mgr. Grimm: 
Osobitné postavenie bude mať Redakčná rada Našej Senice, tá bude 10-členná, ale jej voľby 
sa uskutočnia až na 1. riadnom zasadnutí MsZ. Dávam návrh na uznesenie. 
Ing. Halašová: 
Ja som bola aj minulé volebné obdobie predsedníčka tej komisie a pokiaľ viem, tak bol člen 
za každú stranu, nebolo to podľa klubov. 
JUDr. Vrlová: 
Aby bola 5-členná komisia tak nie je to podľa klubov, je to podľa toho ako máme zápisnicu z 
Mestskej volebnej komisie (MVK) a tam sú zadefinované tieto strany, ktoré predkladajú 
svojich kandidátov, lebo to môže byť strana, koalícia alebo hnutie alebo to môže byťnezávislý 
kandidát, takže sme vychádzali z podkladov  MVK. Aj v minulom volebnom období pani 
Halašová, vtedy sme mali 4-členné komisie, lebo vtedy bolo také zastúpenie, takí boli 
kandidáti na poslancov. 
Ing. Halašová: 
Predtým volebné obdobie bolo viac, bol p. Béreš aj p. Wágnerová. 
JUDr. Vrlová: 
Ste sa tak dohodli, takže je to úplne na vašej dohode,  či súhlasíte s touto 5-člennou komisiou, 
je to len na vašom rozhodnutí. Minimálny počet  tejto komisie č. 11 na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je 3, zloženie  tejto komisie na ochranu 
verejného záujmu rieši zákon 357/2004, to je ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov a z tohto ústavného zákona  vyplýva,  aké má mať 
zloženie táto  komisia na ochranu verejného záujmu, takže nie je to návrh zo strany MsÚ, ale 
ten návrh, ako je tu zadefinovaný vyplýva z tohto  ústavného zákona. V súlade s ústavným 
zákonom by mala byť tá komisia   5-členná. 
Ing. Sova: 
Strana zelených? 
JUDr. Vrlová: 
Je tam, hovoril p. primátor. Kandidátne listiny išli od piatich subjektov – nezávislí kandidáti, 
SMER-SD, Koalícia KDH, SaS, SDKÚ-DS, SZS a TIP, preto by to malo byť 5-členné. 
Ing. Sova: 
Môžeme to schváliť na budúce, lebo napríklad je tam aj Strana TIP a keďže je p. zástupca 
Strana TIP, tak by mal byť aj nejaký pozorovateľ alebo niečo. 
JUDr. Vrlová: 
Vysvetlila som, že zloženie vyplýva z ústavného zákona, pri tomto návrhu som dôsledne 
vychádzala z ustanovení a z toho ako boli  kandidátne listiny na poslancov, to, že Strana TIP 
má jedného  kandidáta a takisto SZS má jedného kandidáta, SMER má dvoch kandidátov, 
môžem vám ten zákon ukázať, aby ste videli. A aká je pôsobnosť tejto komisie, Komisia na 
ochranu verejného záujmu prijíma oznámenia, o ktorých  budeme ešte hovoriť v priebehu 
rokovania, Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností, ktoré idú od poslancov a od primátora 
a táto komisia má za úlohu preveriť tieto Oznámenia, či tu nedochádza k porušovaniu tohto 
ústavného zákona, či nedochádza k porušovaniu  nezlučiteľnosti funkcií, archivuje informácie  



-12- 
o vašich príjmoch, ktoré sú a o vašich činnostiach, ktoré vykonávate v rámci svojho povolania 
alebo  výkonu ešte iných funkcií, táto komisia nerobí, nemá inú funkciu. Myslím, že keďže je 
to v súlade s ústavou, návrh je v súlade s týmto zákonom, myslím, že by sa to mohlo schváliť, 
pretože už do 30 dní, ako poslanci  budete mať povinnosť do 30 dní podať tieto oznámenia, 
takže keby sme chceli napríklad čakať na ďalšie MsZ, ktoré bude 19. februára,   dovtedy sa 
nám môže už vyskytnúť nejaký problém, podnet, ktorý by mala daná komisia prešetrovať, 
napríklad nezlučiteľnosť funkcií alebo iný problém, tak z tohto dôvodu by bolo dobré, aby 
predseda, ktorý to zhromažďuje, aby komisia bola pripravená. 
Ing. Sova: 
Ja teraz dávam návrh, aby tá komisia bola 6-členná, myslím si, že pokiaľ tam bude zástupca 
ešte inej strany, tak neporušíme žiadny zákon. 
JUDr. Vrlová: 
Zákon určuje minimálny počet členov, to je traja, je tam zadefinovaný ten kľúč, je to 
v poriadku, až chcete dať návrh, aby bol zástupca z Každej strany koalície, nech sa páči. 
Mgr. Grimm: 
Dáme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p. Sovu, kto je za to, aby komisia na prešetrovanie 
sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a komisia 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola 6-členná. 
H l a s o v a n i e : 25 prítomných, 25 za. 
Návrh prešiel.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 9 
MsZ v Senici 
a/  z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov komisií mestského zastupiteľstva  
  1/ Komisia finančná                                                                                                    - 9 členná 
  2/ Komisia   pre  podnikateľskú   činnosť,    
      správu   mestského   majetku,  obchodu  a služieb                                                 - 9 členná 
  3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu                                             - 9 členná 
  4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu  
      a prideľovania  nájomných bytov                                                                            - 9 členná 
  5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti                        - 9 členná 
  6/ Komisia mládeže                                                                                                     - 7 členná 
  7/ Komisia športu                                                                                                      - 11 členná 
  8/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia                           -  7 členná 
  9/ Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností               - 13 členná 
10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského  
      zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  

- zložená len z poslancov MsZ - z jedného zástupcu každej politickej strany,  
      koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ  
     + tajomník komisie - právnik mesta                                                                         - 6 členná 
11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- zložená len z poslancov MsZ  - z jedného zástupcu každej politickej strany,  
      koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených  v MsZ                               - 6 členná 
12/ Redakčná rada                                                                                                       - 10 členná 
b/ o d p o r ú č a   
    - predložiť návrh na členov komisií mestského zastupiteľstva a Redakčnej rady na 
sekretariát primátora 

                      T: 12.01.2015 
                      Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké  
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                           kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti 

H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
c/ v o l í    predsedov komisií 
1/ Komisia finančná  
    predseda komisie: Ing. Ľubica Vyletelová 
    tajomník komisie: Monika Rišková                                 
2/ Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu mestského majetku,  obchodu a služieb          
    predseda komisie: Ing. Roman Sova 
    tajomník komisie: Eva Baranová                                                                         
3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu  
    predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka 
    tajomník komisie: Ing. Ivan Šteffek                                                                  
4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu  prevodu  a prideľovania  
     nájomných bytov       
     predseda komisie: MUDr. Jozef Gembeš 
     tajomník komisie: Mgr. Jana Madunická 
5/ Komisia pre vzdelávanie a kultúru a zbor pre občianske záležitosti 
    predseda komisie: Mgr. Peter Pastucha 
    tajomník komisie: Ing. Mária Výletová 
6/ Komisia mládeže                                               
    predseda komisie: Bc. Pavol Krutý 
    tajomník komisie: Ivan Tobiáš 
7/ Komisia športu                                                  
    predseda komisie: Mgr. Peter Hutta 
    tajomník komisie: Erika Mášiková 
8/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
     predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová 
     tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová         
 9/ Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností                             
     predseda komisie: Ing. Jarmila Drinková                                                                                                         
     tajomník komisie: Stanislava Dávideková (zamestnanec Okresného úradu v Senici)                                
10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského  zastupiteľstva,         
      primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  -  zložená len z poslancov MsZ – z jedného   
      zástupcu každej  politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov   zastúpených  
      v MsZ  + tajomník komisie – právnik mesta 
      predseda komisie:  Mgr. Peter Hutta                                         
      tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová                                     
11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov         
      zložená len z poslancov MsZ – z jedného zástupcu každej politickej strany, koalície,  
      hnutia a nezávislých poslancov  zastúpených v MsZ   
      predseda komisie: Ing. Stanislava Halašová                                                                                                   
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25. 
d/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 
      -predložiť  MsZ návrh na voľbu členov komisií a Redakčnej rady Naša Senica 
                                                                                  T: 1. riadne zasadnutie MsZ 
                                                                                  Z:  primátor mesta  
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Mgr. Hutta: 
Mandátová komisia potvrdzuje voľbu predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií MsZ na  
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základe hlasovania poslancov MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Ďakujem. 
 
7. Návrh na zriadenie a určenie počtu členov Mestských výborov. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ.    
Mgr. Grimm: 
Je to podľa Štatútu mesta Senica. Podľa predloženého návrhu navrhujem hlasovať verejne en 
bloc. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 10 
MsZ v Senici 
a/ z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov Mestských výborov nasledovne: 
-počet poslancov príslušného volebného obvodu 
MsV č. 1 – 2 poslanci 
MsV č. 2 – 2 poslanci 
MsV č. 3 – 4 poslanci 
MsV č. 4 – 3 poslanci 
MsV č. 5 – 4 poslanci 
MsV č. 6 – 4 poslanci 
MsV č. 7 – 5 poslanci 
MsV č. 8 – 1 poslanec 
- občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami,  hnutiami a nezávislými poslancami  
   zastúpenými v MsZ /4 kandidáti/  
-1 zástupca Mestskej polície 
-2 občianski kandidáti 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
b/ o d p o r ú č a    
predložiť návrhy na zloženie mestských výborov na sekretariát primátora. 

                                         T: 12.01.2015 
                                         Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, 
                                              poslanecké kluby, občania z radov  

                                                                                  odborníkov a laickej verejnosti 
c/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 
predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV. 
                                                                             T: 1. riadne zasadnutie MsZ 
                                                                             Z:  primátor mesta  
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
8. Informácia o orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, do ktorých sa na nasledujúcom zasadnutí MsZ budú delegovať zástupcovia 
mesta. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený na CD nosiči, návrh na 
uznesenie bol vopred predložený na stoly,  je založený v materiáloch MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Navrhujem, aby sme na dnešnom zasadnutí nevolili konkrétnych zástupcov, ale budeme 
očakávať návrhy  do 12. januára 2015, teda od klubov, aby sme na 1.riadnom zasadnutí mohli  
členov odsúhlasiť.  Chce  niekto  na túto tému  diskutovať?  Končím diskusiu.  Má niekto iný  
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návrh? Dám návrh na uznesenie. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 11    
MsZ v Senici 
a/  b e r i e   n a    v e d o m i e 
Informáciu o organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta. 
b/ u k l a d á  
Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ 
predložiť návrhy na zastúpenie v orgánoch spoločností na sekretariát primátora. 
                                                                                       T: 12.1.2015 
                                                                                       Z: v texte 
c/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 
Predložiť MsZ návrhy na zastúpenie do orgánov spoločností v zakladateľskej 
a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe  návrhov z politických strán a hnutí, koalícií 
a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ                 
                                                                                        T: 1. riadne zasadnutie MsZ 
                                                                                        Z: v texte 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
9.  
1/ Návrh na určenie platu primátora – Mgr. Branislavovi Grimmovi. 
2/ Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora, RNDr. Ľubomíra 
Parízka, ktorému končí mandát. 
3/ Návrh na určenie platu zástupcov primátora – predložený na rokovaní MsZ ústne. 
Návrh vypracovala a predkladá JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ, je vypracovaný 
písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Chcel by som požiadať p. Vrlovú k tomuto bodu. 
JUDr. Vrlová: 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní, plat primátora mesta sa 
určuje na základe zákona 253/1994 o právnom postavení  a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, tento zákon ste dostali aj v materiáloch, 
aj ho máte na CD nosiči. V súlade s týmto zákonom sa plat primátora určuje ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok vyčíslený Štatistickým úradom SR a násobku 2,89, ktorý je určený ako 
koeficient pre mestá od 20 001 do 50 000 obyvateľov.   Na základe oznámenia ŠÚ SR 
priemerná mesačná mzda  zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2013 dosiahla sumu 824 €. 
Na základe toho vzorca, ktorý som povedala sa vypočíta základný plat primátora, okrem toho 
zákon umožňuje, aby MsZ tento plat rozhodnutím zvýšilo až o 70%. Plat primátora nemôže 
byť nižší ako je základný plat. Následne aj v ďalších rokoch platí povinnosť pre MsZ každý 
rok plat primátora určiť odznova, pretože každý rok má iný štatistický údaj, takže každý rok 
k 31. marcu ako bude zverejnený štatistický údaj bude sa vždy prehodnocovať plat primátora.  
V návrhu, ktorý ste dostali na stoly sú tri alternatívy na určenie platu primátora, je tam 
alternatíva A,B,C, ja by som predložila tieto alternatívy postupne a schválením jednej z nich 
už potom by sa o ďalších alternatívach nerokovalo. Máte nejaký iný návrh na určenie platu 
primátora ako je predložený v materiáloch? Pokiaľ nie, tak dávam návrh na určenie, aby 
primátorovi mesta bol určený základný plat v súlade so zákonom a to vo výške 2 382 €. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 1; počet poslancov 25. 
Konštatujem,  že 24  poslancov  schválilo  plat   primátora  vo  výške 2382 € s účinnosťou od  
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zloženia sľubu. 
Druhý návrh je na vysporiadanie  nevyčerpanej dovolenky primátora Ľubomíra Parízka, 
ktorému končí mandát dnešným dňom, nevyčerpal z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti 
dovolenku v rozsahu 6 dní, v súlade so zákonom 253/1994 starosta nemôže byť pri výkone 
svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo 
obdobného pomeru, preto MsZ predkladám tento návrh na schválenie. Na základe podkladu 
zo mzdovej učtárne táto náhrada za nevyčerpanú dovolenku predstavuje výšku 849,73 €. Je 
nejaký iný, pozmeňujúci návrh k tomuto predloženému riešeniu? Pokiaľ nie, dávam o tomto 
návrhu hlasovať. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Konštatujem, že 25. hlasmi tento návrh prešiel. Okrem tejto náhrady za nevyčerpanú 
dovolenku primátorovi, ktorý končí funkčné obdobie patrí odstupné vo výške 3-mesačného 
platu, na ktoré má primátor po skončení funkčného obdobia zákonný nárok, takže o tomto 
nehlasujeme, je to zo zákona. 
V bode tri je predložený návrh na  určenie platu zástupcov  primátora. Zástupcovi primátora 
v súlade so zákonom o obecnom zriadení, keďže je poslancom uvoľneným pre výkon  
funkcie, patrí primeraný plat, pričom sa vychádza od rozsahu zastúpenia, ktorý je vymedzený 
v písomnom poverení primátora a tiež sa prihliada na odôvodnený vzťah k platom  vedúcich 
zamestnancov MsÚ a tiež sa prihliada k platu primátora. Na základe týchto skutočností p. 
primátor dal návrh, aby obidvom zástupcom primátora bol určený plat vo výške 1 400 €. Je 
iný návrh poslaneckého zboru? Pokiaľ nie, dávam o predloženom návrhu hlasovať. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 14, proti 1, zdržalo sa 8; počet poslancov 25. 
Návrh prešiel. Ďakujem. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 12 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a ľ u j e 
Plat primátora vo výške 2 382 €. 
s účinnosťou od zloženia sľubu primátora.  
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 1; počet poslancov 25. 
b/ s c h v a ľ u j e  
Vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 RNDr. Ľubomírovi Parízkovi,  
z dôvodov nečerpania dovolenky  pre pracovnú zaneprázdnenosť spolu vo výške 849,73€, 
ktorá bude vyplatená spolu s trojmesačným  odstupným  v najbližšom výplatnom termíne. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
c/ s c h v a ľ u j e 
Plat 1. zástupcu primátora vo výške  1 400 €. 
Plat 2. zástupcu primátora vo výške  1 400 €. 
s účinnosťou od poverenia výkonom funkcie. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 14, proti 1, zdržalo sa 8; počet poslancov 25. 
 
10. Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, 
členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a MsHZ. 
Návrh vypracovala JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ, predkladá ho primátor mesta, je 
vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Pri vypracovaní týchto zásad sme vychádzali z predchádzajúceho volebného obdobia, má 
niekto iný návrh? 
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Mgr. Hutta: 
Ja mám pozmeňujúci návrh pri odmene  za účasť tajomníka mestského výboru, tam mal 
doteraz tajomník 10 €, ja by som navrhoval zostať pri sume 10 € a pri účasti člena MsV by 
som navrhoval zo 7 € ísť takisto na sumu 10 €. 
Mgr. Grimm: 
Má niekto ešte iný návrh? 
Ing. Drinková: 
Ja by som mala tiež pozmeňujúci návrh na plnenie úloh MsHZ, doteraz boli polročne 
vyplácané odmeny zástupcovi veliteľa MsHZ a takisto boli vyplácané odmeny polročne 
členom MsHZ za mimoriadne plnenie úloh na základe návrhu veliteľa a teraz je tu návrh 
ročne, tak si myslím, že tí ľudia si to zaslúžia naozaj polročne, lebo robia činnosť takú, ktorá 
vyplýva zo zákona a myslím si, že tá odmena nie je až taká vysoká za tú činnosť, čo robia. 
Mgr. Grimm: 
Navrhujete, aby to bolo  polročne. 
J. Kaščák: 
Ročne zmeniť na polročne. 
Ing. Drinková: 
Áno. Doteraz to tak bolo vyplácané polročne. A teraz je v návrhu ročne.         
Mgr. Grimm: 
Dáme o každom hlasovať zvlášť.  Ešte je návrh poslanec poverený sobášením zo 14 na 16 €, 
tak to aj bolo, tu je chyba v papieroch. Dám hlasovať o jednotlivých návrhoch. 
Kto je za, aby za účasť predsedu MsV bolo 10 €? 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Kto je za, aby za účasť člena MsV na zasadnutí bolo zvýšené zo 7 € na 10 €?   
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Kto je za, aby sa zástupcovi veliteľa MsHZ poskytovala odmena 100 € polročne členom 
MsHZ polročne? 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
MUDr. Gembeš: 
Schválili sme teraz len člena výboru, poslanca, ale ostatných sme neschválili. 
Mgr. Grimm: 
To ešte pôjdeme. Toto boli pozmeňujúce návrhy. 
MUDr. Gembeš: 
To sme mohli naraz en bloc s pozmeňujúcimi návrhmi. 
Mgr. Grimm: 
Teraz to, čo povedal p. Gembeš, podávam návrh na uznesenie.    
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 13 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Zásady odmeňovania poslancov MsZ,  členov  Mestskej  rady,  členov  komisií  MsZ,  členov  
redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a MsHZ s navrhnutými pripomienkami. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Návrh prešiel. 
 
11. Návrh na poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho v matričnom obvode Senica. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ. 
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Mgr. Grimm: 
Príslušný materiál ste dostali, zatiaľ záujem prejavili len p. Hurban, p. Lidaj a p. Hutta. Má 
ešte niekto iný záujem sobášiť? 
Mgr. Hutta: 
To nebol záujem, to bola dohoda.  
Mgr. Grimm: 
To bola dohoda, pochopiteľne ak by niekto vyšiel s iniciatívou nebudeme sa tomu brániť. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 14 
MsZ v Senici 
p o v e r u j e  
Vykonávať funkciu sobášiaceho: 
Ing. Ján Hurban 
Ing. Martin Lidaj 
Mgr. Peter Hutta 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súlade 
s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.  
12.2 Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Požiadal by som p. prednostku. 
JUDr. Vrlová: 
Dovoľte, aby som poinformovala o základných právnych predpisoch, ktoré musíme 
rešpektovať a podľa nich postupovať. Ústavným zákonom 357/2004 o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, tento zákon 
sa vzťahuje aj na poslancov MsZ a na primátora mesta, upravuje všeobecné povinnosti 
a obmedzenia pre zvolených funkcionárov, ďalej upravuje nezlučiteľnosť niektorých funkcií, 
zamestnaní a činností, ďalej upravuje oznámenia osobného záujmu, ktoré musí volený 
funkcionár, musí o nich informovať na konaní pokiaľ by v určitých veciach verejného záujmu 
došlo k určitej kolízii k osobným záujmom a takisto z tohto ústavného zákona vyplýva aj 
povinnosť podať Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do 30 dní 
od ujatia sa funkcie a počas výkonu funkcie vždy do 31. marca. Tlačivá Oznámenia funkcií 
ste dostali, máte ich priložené, sú k tomu i vysvetlivky, takže v súlade s týmto zákonom toto 
tlačivo vyplníte a chcem tu upresniť určitú nejasnosť, že tieto Oznámenia budú dávať len 
novozvolení poslanci, tzn. tí, ktorí boli poslancami aj v predchádzajúcom funkčnom období 
už tieto Oznámenia dávali k 31. marcu, takže  títo poslanci budú dávať najbližšie toto 
Oznámenie až k 31. marcu. Jedine, že by nastala  skutočnosť u niektorého poslanca 
z predchádzajúceho volebného obdobia, že by bola nejaká nezlučiteľnosť funkcií alebo nejaký 
problém, na základe ktorého vyplývajú určité povinnosti, tak jedine v tomto prípade takýto 
poslanec by mal povinnosť podať oznámenie v termíne do 30 dní. Druhá informácia, ktorú ste 
dostali, je Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013. Tento zákon 
sa takisto vzťahuje na povinné osoby, ktorými sú v tomto prípade aj poslanci MsZ, tzn., že po 
preštudovaní tohto materiálu je potrebné, aby ste vedeli, že ako osoba v rámci výkonu 
funkcie,  keď  budete  prichádzať  do styku s osobnými  údajmi,  tak  musíte  rešpektovať  túto  
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ochranu osobných údajov a tieto osobné údaje môžu sa používať len na účel, na ktorý boli 
určené a nemôžete ich používať na iný účel, ani ich sprístupňovať bez právneho titulu, toto 
poučenie robíme touto formou, budeme mať k tomu uznesenie MsZ a prezenčná listina bude 
priložená, váš podpis, že ste boli poučení aj o následkoch v prípade, že dôjde k porušeniu 
mlčanlivosti , alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, v prípade porušenia tohto 
zákona jednak je to správny delikt a môže sa podľa tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá 
prichádza do styku s osobnými údajmi uložiť pokuta v rozpätí od 150 do 2000 €, túto pokutu 
ukladá úrad na ochranu osobných údajov  alebo dokonca je tu aj trestnoprávna zodpovednosť 
podľa § 247 a podľa § 374 Trestného zákona, kde sú kvalifikované na konkrétny čin, § 247 
poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči, alebo informácií a § 374 neoprávnené nakladanie 
s osobnými údajmi, takže toľko pre poučenie.  Ďakujem.  
Mgr. Grimm: 
Ďakujem pani prednostke. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 15 
MsZ v Senici 
a/ b e r i e    n a    v e d o m i e 
Povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:  
1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa 
verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca. 
2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad 
vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 
predchádzajúci kalendárny rok . 
b/ u k l a d á                                     
Novozvoleným poslancom do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali výkonu verejnej funkcie podať 
písomné oznámenie na doručenom tlačive za predchádzajúci kalendárny rok /r. 2013/ spolu 
s   potvrdením   o   podanom   daňovom     priznaní    k    dani  z    príjmov  fyzických  osôb za  
predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci 
sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. 
                                                                                               T: 12.1.2015 
                                                                                               Z:  novozvolení poslanci 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 16 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Poučenie o ochrane  osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
                                                                                            T: úloha trvalá 
                                                                                            Z: poslanci mestského zastupiteľstva 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
13. Plán zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok 2015. 
Materiál je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch 
MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Ide hlavne o termíny, aby ste si mohli prispôsobiť svoje pracovné povinnosti. 
Bolo prijaté 
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Uznesenie č. 17 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Plán zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok 2015. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
14. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení referenda. 
Návrh vypracovala Mgr. Ľubica Lesayová, ved. odd. MsÚ, predkladá ho Mgr. Branislav 
Grimm, primátor mesta, je vypracovaný písomne, poslancom bol vopred predložený, je 
založený v materiáloch MsZ. 
Mgr. Grimm: 
Ako viete, uskutoční sa 7. februára od 7,00 do 22,00 h, je tam taká zmena, že bude 10 
volebných okrskov namiesto 17, je to z praktických dôvodov a v súlade so zákonom. 
Bolo prijaté  
Uznesenie č. 18 
MsZ v Senici 
b e r i e   n a   v e do m i e   
Informáciu o organizačno-technickom zabezpečení referenda, ktoré sa uskutoční 07.02.2015. 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
 
15. Diskusia. 
Mgr. Grimm:  
Poprosím návrhovú komisiu. Nech sa páči, otváram diskusiu. 
Ing. Lidaj: 
Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som poďakovať 
p. primátorovi Branislavovi Grimmovi za prejavenú dôveru a teším sa na spoluprácu 
v prospech rozvoja mesta. Za moju doterajšiu prácu, či už individuálnu alebo z pozície 
riaditeľa Rozvojovej agentúry sa podarilo doteraz dosiahnuť a zazmluvniť pre senické školy a 
občianske združenia či mesto samotné, projekty v hodnote cca 1,5 mil. €, je to napríklad nové 
moderné osvetlenie Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulice s príspevkom 250 tis. €, prostriedky 
pre obchodnú akadémiu, ktoré boli zazmluvnené, ale žiaľ pre chybu manažmentu zo strany 
Trnavského samosprávneho kraja sa ich nepodarilo vyčerpať v hodnote 750 tis. €, na 
kompletné zateplenie, výmenu okien, opravu strechy a na vybavenie odborných učební, ďalej 
projekt implementácie moderného vzdelávacieho systému pre Gymnázium Ladislava 
Novomeského v Senici v hodnote 283 tis. €, vďaka čomu je škola najlepšie vybaveným 
gymnáziom v Trnavskom kraji a možno aj na Slovensku. Taktiež to je nespočetné množstvo 
projektov pre senické občianske združenia napr. Cantilena, Záhorácke divadlo, Tanečná 
skupina Scream, či viacero mládežníckych organizácií, toto číslo mohlo byť oveľa vyššie, no 
z danej pozície to považujem za úspech, prichádza však programovacie obdobie 2014 až 
2020, z ktorého môže Senica získať obrovské finančné prostriedky na svoj rozvoj a budovanie 
mesta. Ako zástupca štatutára mesta by som mal mať oveľa viac možností dosiahnuť to, aby 
Senica bola v získavaní projektov, grantov ešte úspešnejšia ako doteraz. Aktuálne musím 
spomenúť schválenie projektu, ktorý som pripravil pár dní dozadu aj v spolupráci s MsÚ, 
vďaka ktorému mesto Senica získalo 34 tis. € na výmenu plastových okien a rekonštrukciu  
IV. ZŠ, preto by som si dovolil aj na akékoľvek invektívy reagovať a aj v budúcnosti 
číslami  konkrétnymi výsledkami práce v prospech rozvoja mesta. Teším sa na spoluprácu s p.  
primátorom, s mojim kolegom zástupcom, s poslancami, ktorí chcú mesto budovať a rozvíjať, 
so zamestnancami MsÚ, s riaditeľmi škôl, s riaditeľmi a vedúcimi organizácií  mesta.  Chcem  
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na záver povedať, že nezabudnem na to, že som v prvom rade poslanec a nie úradník. 
Ďakujem. 
RNDr. Krištofová: 
Aj keď je toto zasadnutie slávnostné, ja sa ako člen, pokračovateľ tohto MsZ, vzhľadom na to, 
že nastala v Senici dosť závažná situácia, viacerí občania ma poverili, aby som položila jednu 
otázku, z akých dôvodov  tento rok prišlo k situácii, kedy občianske združenia dostali na 
Mikuláša list, že z hľadiska toho, že Fond Pro Senica nedisponuje finančnými prostriedkami 
nebudú zmluvy vyplatené, čím občianske združenia uvrhli do nepríjemnej situácie, pretože 
podujatia sa zrealizovali, jednoducho nemajú na činnosť, zaplatili to zo svojho rozpočtu 
domáceho, súkromného, sú to napr. OZ Element, Hanko  Kai karate klub, OZ Kozel, 
Slovenský zväz záhradkárov, Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz ochrancov krajiny 
a prírody, to je len časť združení, o ktorých viem, veľká časť tu ani nie je zastúpená, chcela by 
som sa opýtať ako pán primátor chce riešiť túto otázku, keď hovoril, že je dostatok 
finančných prostriedkov a tieto OZ, napríklad karatisti sú úplne na kolenách, mali mať tento 
rok 40-te výročie klubu, kniha je v tlači, nemá ju kto zaplatiť, oslava sa nekonala, klub sa 
nemôže zúčastňovať ani tréningov, pretože vyčerpal všetky prostriedky, tento rok nedostal ani 
cent od mesta, situácia je dosť tragická, možno je to skôr interpelácia, ale upozorňujem na 
túto situáciu, že ju bude treba čo najskôr riešiť, vraj zákon neumožňuje si uplatňovať nárok na 
podpísanú zmluvu a z nej vyplývajúce finančné prostriedky. Ďakujem. 
Mgr. Grimm: 
Nie som ešte oboznámený s touto situáciou, jedine p. Mozolič, ak by chcel odpovedať. 
Ing. Mozolič: 
Ja by som poprosil trošku čas, odpovedal by som písomne, musím si niektoré veci overiť, toto 
nie je len vec, problém, ktorý sa týka finančného oddelenia, musíme v spolupráci sa na to 
pozrieť, preveriť si informácie, písomne sa vyjadrím. 
Mgr. Grimm: 
Ďakujem, takže budeme odpovedať na najbližšom zasadnutí. 
Ing. Hurban: 
Vážený pán primátor, vážená pani prednostka, vážené pani poslankyne, poslanci, vážení 
prítomní, dovoľte mi,  aby som vám aj ja mohol predniesť dôvody, prečo sme boli poverení 
dvaja zástupcovia a prečo sme to boli práve my dvaja. Jedným z hlavných dôvodov bolo, že 
vo vedení mesta ľudia volili zmenu, tzn., že čo bolo zaužívané doteraz sa  mení a treba začať 
od vrchu. Ako zástupcovia sme dostali veľkú agendu úloh a náplň prác, čím pán primátor dal 
jasne najavo, že chce ísť cestou deľby práce, chce byť primátor pre ľudí, chce sa venovať 
ľuďom, občanom, chodiť medzi nich, stretávať sa s nimi, hovoriť, zoznamovať sa s bežnými 
problémami obyvateľov mesta, my dvaja sme tu na to, aby sa mohol spoľahnúť, že má na 
úrade dvoch ľudí, ktorých si sám vybral, ktorým dôveruje a chce s nimi spolupracovať. Jeden 
z nás má na starosti chod mesta a správu majetku, druhý má na starosti rozvoj mesta. Veľakrát 
sme sa stretli s názorom, že sme mladí a neskúsení, ja si to nemyslím a nemyslia si to ani 
občania mesta Senica, keďže ako vidíte, je medzi nami 12 nových poslancov a sú to väčšinou 
mladí ľudia, takže mali by sme rešpektovať vôľu a voľbu obyvateľov mesta, ktorí nám svojim 
hlasom dali dôveru, mandát ich zastupovať na najbližšie 4 roky. Momentálne nie sme jediní 
mladí, ktorí napredujú vo svojich mestách a krajinách, dovoľte mi uviesť aj zopár príkladov, 
keďže ľudia tiež volili mladých ľudí, napríklad mesto Trnava, primátor p. Peter Bročka 32 
rokov, mesto Malacky p. primátor Juraj Říha  29 rokov a naši susedia v Rakúsku, minister 
zahraničných vecí p. Sebastián Kurc 27 rokov. Len toľko by som chcel, pretože argument 
mladí a neskúsení už nie je dnes argumentom. Ľudia chceli zmenu, volili zmenu aj zmenu 
dostanú. Teším sa na spoluprácu. 
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Mgr. Grimm: 
Chce ešte niekto vystúpiť v diskusii? Končím diskusiu. 
 
16. Potvrdenie uznesení z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Grimm: 
Žiadam predsedu návrhovej komisie, aby potvrdil platnosť prijatých uznesení počas dnešného 
MsZ. 
Ing. Wágnerová: 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, návrhová komisia potvrdzuje, že na 
ustanovujúcom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 11. decembra 2014 boli prijaté 
uznesenia  č.  ust. / 2014 / 1 – 18: 
Uznesenie č. 1 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Program ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Senici. 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 2 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová,  
                                               Mgr. Peter Pastucha. 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 3 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Bc. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka.  
H l a s o v a n i e : prítomných 25 , za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 4 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a   v e d o m i e   
a/ Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva. 
b/ Vystúpenie končiaceho a novozvoleného primátora mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 5 
MsZ v Senici 
k o n š t a t u j e,  ž e  
a/ Novozvolený  primátor mesta Mgr. Branislav Grimm zložil zákonom predpísaný sľub  
    primátora mesta. 
b/ Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  
    mestského zastupiteľstva: 
Volebný obvod č. 1 
1.Mgr. Ivana Mičová                              
2.Ing. Emília Wágnerová 
Volebný obvod č. 2 
1.Mgr. Peter Pastucha 
2.Mgr. Filip Lackovič 
Volebný obvod č. 3 
1.Bc. Pavol Krutý 
2.Ing. arch. Martin Čonka 
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3.Mgr. Marián Žúrek 
4.Ing. Peter Švec 
Volebný obvod č. 4 
1.Mgr. Peter Hutta 
2.RNDr. Ľubica Krištofová 
3.Ing. Daša Bartošová 
Volebný obvod č. 5 
1.Mgr. Vladimír Včelka 
2.Mgr. Jakub Nedoba 
3.Ing. Stanislava Halašová 
4.Ing. Jarmila Drinková 
Volebný obvod č. 6 
1.Ing. Martin Lidaj 
2.Ing. Mgr. Martin Džačovský 
3.Ing. Ján Hurban 
4.MUDr. Jozef Gembeš 
Volebný obvod č. 7 
1.Ing. Roman Sova 
2.Ing. Ľubica Vyletelová 
3.Ing. Pavol Kalman 
4.Jaroslav Kaščák 
5.Ing. Elena Valášková 
Volebný obvod č. 8 
1.Ivan Paveska 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 6 
MsZ v Senici 
a/ b e r i e   n a   v e d o m i e , že  
primátor mesta písomne poveril výkonom funkcie zástupcu primátora dvoch poslancov 
v poradí: 
-Ing. Martin Lidaj, I. zástupca primátora 
-Ing. Ján Hurban, II. zástupca primátora 
b/ o d p o r ú č a 
-zástupcom primátora predkladať štvrťročne správy o ich činnosti MsZ 
-v prípade poskytovania odmien informovať o tom MsZ. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 22, proti 0, zdržali sa 3; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 7 
MsZ v Senici 
p o v e r u j e  
Ing. Elenu Valáškovú, poslankyňu MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 8 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a  ľ u j e  
Zriadenie 8 člennej mestskej rady. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
b/ s c h v a ľ u j e   spôsob voľby členov MsR: 
-Hlasovanie jednotlivo  verejne o každom členovi MsR. 
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H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 1; počet poslancov 25. 
c/ v o l í   za členov MsR 
-Jaroslav Kaščák – počtom hlasov 25 
-Mgr. Peter Hutta – počtom hlasov 25 
-Ing. Emília Wágnerová – počtom hlasov 25 
-Ing. Martin Džačovský – počtom hlasov 25 
-Ing. Ľubica Vyletelová – počtom hlasov 25 
-Mgr. Filip Lackovič – počtom hlasov 23 
Zástupcovia primátora: 
-Ing. Martin Lidaj 
-Ing. Ján Hurban, sa zo zákona stávajú členmi MsR. 
Uznesenie č. 9 
MsZ v Senici 
a/  z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov komisií mestského zastupiteľstva  
  1/ Komisia finančná                                                                                                    - 9 členná 
  2/ Komisia   pre  podnikateľskú   činnosť,    
      správu   mestského   majetku,  obchodu  a služieb                                                 - 9 členná 
  3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu                                             - 9 členná 
  4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu  
      a prideľovania  nájomných bytov                                                                            - 9 členná 
  5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti                        - 9 členná 
  6/ Komisia mládeže                                                                                                     - 7 členná 
  7/ Komisia športu                                                                                                      - 11 členná 
  8/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia                           -  7 členná 
  9/ Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností               - 13 členná 
10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského  
      zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  

- zložená len z poslancov MsZ - z jedného zástupcu každej politickej strany,  
      koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ  
     + tajomník komisie - právnik mesta                                                                         - 6 členná 
11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- zložená len z poslancov MsZ  - z jedného zástupcu každej politickej strany,  
      koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených  v MsZ                               - 6 členná 
12/ Redakčná rada                                                                                                       - 10 členná 
b/ o d p o r ú č a   
    - predložiť návrh na členov komisií mestského zastupiteľstva a Redakčnej rady na 
sekretariát primátora 

                      T: 12.01.2015 
                      Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké  
                           kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti 

H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
c/ v o l í    predsedov komisií 
1/ Komisia finančná  
    predseda komisie: Ing. Ľubica Vyletelová 
    tajomník komisie: Monika Rišková                                 
2/ Komisia pre podnikateľskú činnosť, správu mestského majetku,  obchodu a služieb          
    predseda komisie: Ing. Roman Sova 
    tajomník komisie: Eva Baranová                                                                         
3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu  
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    predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka 
    tajomník komisie: Ing. Ivan Šteffek                                                                  
4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu  prevodu  a prideľovania  
     nájomných bytov       
     predseda komisie: MUDr. Jozef Gembeš 
     tajomník komisie: Mgr. Jana Madunická 
5/ Komisia pre vzdelávanie a kultúru a zbor pre občianske záležitosti 
    predseda komisie: Mgr. Peter Pastucha 
    tajomník komisie: Ing. Mária Výletová 
6/ Komisia mládeže                                               
    predseda komisie: Bc. Pavol Krutý 
    tajomník komisie: Ivan Tobiáš 
7/ Komisia športu                                                  
    predseda komisie: Mgr. Peter Hutta 
    tajomník komisie: Erika Mášiková 
8/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
     predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová 
     tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová         
 9/ Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností                             
     predseda komisie: Ing. Jarmila Drinková                                                                                                         
     tajomník komisie: Stanislava Dávideková (zamestnanec Okresného úradu v Senici)                                
10/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského  zastupiteľstva,         
      primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  -  zložená len z poslancov MsZ – z jedného   
      zástupcu každej  politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov   zastúpených  
      v MsZ  + tajomník komisie – právnik mesta 
      predseda komisie:  Mgr. Peter Hutta                                         
      tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová                                     
11/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov         
      zložená len z poslancov MsZ – z jedného zástupcu každej politickej strany, koalície,  
      hnutia a nezávislých poslancov  zastúpených v MsZ   
      predseda komisie: Ing. Stanislava Halašová                                                                                                   
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25. 
d/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 
      -predložiť  MsZ návrh na voľbu členov komisií a Redakčnej rady Naša Senica 
                                                                                  T: 1. riadne zasadnutie MsZ 
                                                                                  Z:  primátor mesta  
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 10 
MsZ v Senici 
a/ z r i a ď u j e   a   u r č u j e  počet členov Mestských výborov nasledovne: 
-počet poslancov príslušného volebného obvodu 
MsV č. 1 – 2 poslanci 
MsV č. 2 – 2 poslanci 
MsV č. 3 – 4 poslanci 
MsV č. 4 – 3 poslanci 
MsV č. 5 – 4 poslanci 
MsV č. 6 – 4 poslanci 
MsV č. 7 – 5 poslanci 
MsV č. 8 – 1 poslanec 
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- občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami,  hnutiami a nezávislými poslancami  
   zastúpenými v MsZ /4 kandidáti/  
-1 zástupca Mestskej polície 
-2 občianski kandidáti 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
b/ o d p o r ú č a    
predložiť návrhy na zloženie mestských výborov na sekretariát primátora. 

                                         T: 12.01.2015 
                                         Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, 
                                              poslanecké kluby, občania z radov  

                                                                                  odborníkov a laickej verejnosti 
c/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 
predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV. 
                                                                             T: 1. riadne zasadnutie MsZ 
                                                                             Z:  primátor mesta  
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 11    
MsZ v Senici 
a/  b e r i e   n a    v e d o m i e 
Informáciu o organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta. 
b/ u k l a d á  
Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ 
predložiť návrhy na zastúpenie v orgánoch spoločností na sekretariát primátora. 
                                                                                       T: 12.1.2015 
                                                                                       Z: v texte 
c/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta 
Predložiť MsZ návrhy na zastúpenie do orgánov spoločností v zakladateľskej 
a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe  návrhov z politickým strán a hnutí, koalícií 
a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ                 
                                                                                        T: 1. riadne zasadnutie MsZ 
                                                                                        Z: v texte 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 12 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a ľ u j e 
Plat primátora vo výške 2 382 €. 
s účinnosťou od zloženia sľubu primátora.  
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 24, proti 0, zdržali sa 1; počet poslancov 25. 
b/ s c h v a ľ u j e  
Vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 RNDr. Ľubomírovi Parízkovi,  
z dôvodov nečerpania dovolenky  pre pracovnú zaneprázdnenosť spolu vo výške 849,73€, 
ktorá bude vyplatená spolu s trojmesačným  odstupným  v najbližšom výplatnom termíne. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
c/ s c h v a ľ u j e 
Plat 1. zástupcu primátora vo výške  1 400 €. 
Plat 2. zástupcu primátora vo výške  1 400 €. 
s účinnosťou od poverenia výkonom funkcie. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 14, proti 1, zdržalo sa 8; počet poslancov 25. 
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Uznesenie č. 13 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Zásady odmeňovania poslancov MsZ,  členov  Mestskej  rady,  členov  komisií  MsZ,  členov  
redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a MsHZ s navrhnutými pripomienkami. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 14 
MsZ v Senici 
p o v e r u j e  
Vykonávať funkciu sobášiaceho: 
Ing. Ján Hurban 
Ing. Martin Lidaj 
Mgr. Peter Hutta 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 15 
MsZ v Senici 
a/ b e r i e    n a    v e d o m i e 
Povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:  
1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa 
verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca. 
2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad 
vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za 
predchádzajúci kalendárny rok . 
b/ u k l a d á                                     
Novozvoleným poslancom do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali výkonu verejnej funkcie podať 
písomné oznámenie na doručenom tlačive za predchádzajúci kalendárny rok /r. 2013/ spolu 
s   potvrdením   o   podanom   daňovom     priznaní    k    dani  z    príjmov  fyzických  osôb za  
predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci 
sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. 
                                                                                               T: 12.1.2015 
                                                                                               Z:  novozvolení poslanci 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 16 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Poučenie o ochrane  osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
                                                                                            T: úloha trvalá 
                                                                                            Z: poslanci mestského zastupiteľstva 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Uznesenie č. 17 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Plán zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok 2015. 
H l a s o v a n i e : prítomných 25, za 25, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
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Uznesenie č. 18 
MsZ v Senici 
b e r i e   n a   v e do m i e   
Informáciu o organizačno-technickom zabezpečení referenda, ktoré sa uskutoční 07.02.2015. 
H l a s o v a n i e : prítomných 24, za 24, proti 0, zdržali sa 0; počet poslancov 25. 
Mgr. Grimm: 
Ďakujem pani predsedníčke návrhovej komisie za potvrdenie platnosti uznesenia z dnešného 
MsZ. 
 
17. Záver. 
Mgr. Grimm: 
Vážený poslanecký zbor, chcem vám všetkým poďakovať za prípravu a aktívnu prácu na 
dnešnom ustanovujúcom MsZ. Moje veľké poďakovanie patrí za prípravu dnešného 
zasadnutia pani prednostke Kataríne Vrlovej a jej asistentke pani Dagmar Matiašovej i tým, 
ktorí sa podieľali na príprave materiálov a pochopiteľne aj technikom, k technikom ešte jedna 
vec, chcel by som do budúcna to tu lepšie ozvučiť, aby počuli aj tí, nie len televízni diváci, čo 
sa rozpráva, ale aj verejnosť, ktorá je prítomná na MsZ. Naše zasadnutie sa uskutočňuje 
v období adventných sviatkov a blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku, Vianoc. Dovoľte 
mi, aby som vám tu prítomným, ale i tým, pri televíznych obrazovkách, zaželal šťastné 
a veselé prežitie vianočných sviatkov a ukončil možno malým vinšom: Nech tichá hudba 
veselosti vám počas celých sviatkov znie, nech ten rok nastávajúci vám pokoj, šťastie a lásku 
prinesie. Srdečne vás všetkých pozývam na slávnostný prípitok, ďakujem za účasť, dovidenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Branislav Grimm                                                                    JUDr. Katarína Vrlová  
primátor mesta Senica                                                                           prednostka MsÚ             
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