
Zápisnica 
napísaná na 10. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Senici, konanom dňa  

27. júna 2016. 
 

P r í t o m n í  : 
         Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta, JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ, JUDr. 

Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka, Ing. Martin Lidaj, poslanec MsZ, zástupca primátora,  
Mgr. Ivana Mičová, Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Filip Lackovič, Bc. 
Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Marián Žúrek, Ing. Peter Švec, Mgr. Peter Hutta,  
RNDr. Ľubica Krištofová,  Ing. Daša Bartošová, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Jakub Nedoba,  
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Ing. Martin Džačovský,  Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol 
Kalman, Jaroslav Kaščák,  Ing. Elena Valášková, Ivan Paveska  – poslanci MsZ. 
 
O s p r a v e d l n e n í :  Ing. Ján Hurban, Mgr. Jakub Nedoba, Ing. Stanislava Halašová, 
MUDr. Jozef Gembeš. 

 
P r i z v a n í : 
Ing. Róbert Mozolič, JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak, 
Mgr. Ľubica Lesayová, Mgr. Milan Dieneš, Ing. Ivan Nosko, Ing. Peter Kovačič – vedúci 
oddelení MsÚ, Bc. Rastislav Janák – náčelník MsP, Peter Horváth, Ing. Ján Bachura, riaditeľ 
MsPS, spol. s r.o., Mgr. Ľubomír Švrtecký, riaditeľ RSMS Senica, spol., s r.o., Mgr. František 
Harnúšek, riaditeľ MsKS, Mgr. Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, RNDr. Anna 
Parízková – riaditelia ZŠ Senica, Mgr. art. Martin Dudáš, riaditeľ CVČ Senica,  Mgr. Marta 
Haslová, riaditeľka MŠ. 
 
O s t a t n í    p r í t o m n í : 
Mgr. Viera Barošková – Naša Senica,  TV Sen, spol. s r.o., Miroslava Kovaríková – Záhorák. 
 
 
1. O t v o r e n i e . 
Zasadanie 10. riadneho zasadnutia MsZ v Senici otvoril Mgr. Branislav Grimm, primátor 
mesta Senica. 
P. Grimm: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, otváram 10. riadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých vítam. Menovite vítam 
na dnešnom zasadnutí riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pána Jána Kovára. Z 25 
poslancov je podľa prezenčnej listiny  prítomných 19 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, 
takže mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné, preto otváram jeho rokovanie. Skôr, než 
však pristúpime k rokovaniu mestského zastupiteľstva, chcel by som vás požiadať, aby sme si 
symbolickou minútou ticha uctili nehynúcu pamiatku našej kolegyne Katky Polákovej, 
vedúcej oddelenia kultúry, sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva,  ktorá nás náhle opustila 
vo veku 50 rokov 16. júna  tohto roku a s ktorou sme sa rozlúčili 21. júna. Stratili sme v nej 
obetavého, výborného spolupracovníka, láskavého, optimistického, veľmi dobrého človeka. 
Chcel by som vás požiadať o zadržanie minúty ticha.  
Ďakujem, budem pokračovať v rokovaní.  
Ospravedlnení z dnešného zasadnutia sú páni Nedoba, pán Hurban, pán Gembeš, pán 
Pastucha a pani Halašová. 
Zápisnica z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva je overená a je k nahliadnutiu 
poslancom. 
Za overovateľov tohto zastupiteľstva určujem pani Krištofovú a pani Mičovú. 
Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Margitu Orságovú. 
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Pracovné predsedníctvo dnes budú tvoriť pán Lidaj, pani Vrlová, pani Jankovičová a pán 
Grimm. 
Spravodajcom mestskej rady z 3. riadneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 9. júna, bol 
ustanovený pán Lidaj. Odporúčam, aby dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva rokovalo 
podľa nasledovného programu, ktorý vám bol zaslaný, ktorý je aj zverejnený na televíznej 
obrazovke na plátne. Ak má niekto pripomienku k rokovaniu alebo nejaký pozmeňujúci 
návrh, môže sa vyjadriť. Ak nie, prosím hlasujme o tomto programe rokovania, môžete sa 
prezentovať. Prezentovaných je 18 poslancov, môžeme hlasovať. 
Hlasovanie: Konštatujem, že všetci boli za a Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 
program 10. riadneho zasadnutia, ktoré sa koná dnes 27. júna 2016: 
1.     Otvorenie, schválenie programu zasadnutia . 
2.     Voľba návrhovej komisie. 
3.1   Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenie do 27. 06. 2016. 
3.2   Správa HK  o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. 
4.     Informácia  o stave nezamestnanosti – prednesená ústne – Ing. Ján Kovár, riaditeľ  
        ÚPSVaR Senica. 
5.1   Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR  v Senici konanom dňa 09.06.2016. 
5.2   Uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 28.04.2016. 
6.     Dodatok VZN č. 42 o určovaní názvov ulíc mesta Senica  /materiál ste obdržali na 9.  
        MsZ konanom dňa 28.4.2016 pod bodom 12/.   
7.     VZN č. 64  o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 
8.     Základná umelecká škola – úplné znenie Zriaďovacia listina a Štatútu Základnej  
        umeleckej  školy . 
9.     VZN č. 63 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
        spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. 
10.   MSPS, spol. s r.o. -  výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery spoločnosti. Účtovná 
závierka len mailom./ 
11.   Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2015. 
12.   Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery n.o. 
13.   RSMS, spol. s r.o.  –  výsledok hospodárenia za rok 2015 a  príprava na letnú turistickú  
        sezónu   a rozvojové zámery spoločnosti. /Účtovná závierka len mailom./ 
14.   Technické služby a.s. -  správa o činnosti za rok  2015 a zámery spoločnosti. 
         /Účtovná závierka len mailom./ 
15.   Dispozície s majetkom. 
16.   Informatívna správa o činnosti spoločností s majetkovou účasťou mesta a združení,  
        v ktorých  je mesto členom. 
17.1 Správa HK  o výsledku kontroly pokladničného hospodárenia – Mestská polícia. 
17.2 Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej    

 organizácie Základná škola V. Paulínyho-Tótha 32, Senica. 
17.3  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2016. 
17.4  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016. 
18.1  Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Rozpočtovým opatrením primátora  
        č.1/16. 
18.2 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Zmenou rozpočtu mesta č.1/16. 
18.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016. 
18.4 Návrh na doplnenie uznesenia č.8MsZ/2016/232. 
19.   Návrh na dobrovoľné vystúpenie zo Se RRA TTSK. 
20.   Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2017. 
21.   Návrh na zrušenie VZN č. 24 – Požiarny poriadok mesta.        
22.   Rôzne. 
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23.   Interpelácie. 
24.   Diskusia. 
25.   Uznesenia prijaté na 10. riadnom zasadnutí MsZ. 
26.   Záver.       
       
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 288: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
program 10. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 27. júna 2016. 
H l a s o v a n i e :  prítomných: 18    za:18     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
2. Voľba návrhovej komisie 
P. Grimm, primátor mesta: Ďalší bod je voľba návrhovej komisie. Predkladám návrh na 
zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v nasledovnom zložení: pán Krutý, pán Čonka, 
pani Bartošová. Má niekto z poslancov pripomienku, pozmeňujúci návrh? Ak nie, môžete sa 
prezentovať a hlasovať. Takže opakujeme hlasovanie. Môžu sa zaprezentovať? Takže ideme 
hlasovať o návrhovej komisii. Prezentovaných je 17, 19 a môžete hlasovať. 
Hlasovanie: Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje návrhovú komisiu v 
zložení pán Krutý, pán Čonka, pani Bartošová. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 289: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
návrhovú komisiu v zložení: p. Krutý, p. Čonka, p. Bartošová 
H l a s o v a n i e :  prítomných: 19    za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
3.1. Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenie do 27. 06. 2016 
P. Grimm, primátor mesta: Prichádzame do bodu 3.1. Je to Správa o plnení uznesení a riešení 
pripomienok s termínom plnenia do 27. júna 2016. Žiadam pani prednostkou, aby ústne 
predniesla správu. 
P. Vrlová, prednostka MÚ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám správu o plnení 
uznesenia a riešení pripomienok k 27. júnu 2016. Uznesením prijatým na ustanovujúcom 
zastupiteľstve poslanci a primátor zobrali na vedomie povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z 
ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. Aktuálne môžem konštatovať, že komisia, ktorá zasadla 3. mája 2016 a 14. 6. 
2016 konštatovala, že všetci poslanci a primátor si splnili povinnosti vyplývajúce z tohto 
zákona. Uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 5/2015/139 zo dňa 24. 9. 2015 bol 
schválený prenájom časti pozemkov v rekreačnej oblasti Kunov vlastníkom chát za účelom 
legalizácie výstavby prístavieb a vedľajších stavieb a objektov slúžiacich na rekreačné účely a 
bolo odporučené mestskému úradu pokračovať v riešení problematiky a následnom 
predložení návrhu na definitívne riešenie týchto vzťahov k pozemkom v rekreačnej oblasti. Po 
uskutočnenom štátnom stavebnom dohľade v mesiaci júl 2015 v rekreačnej oblasti stavebný 
úrad identifikoval u 46. vlastníkov chát stavby realizované bez povolenia, respektíve 
ohlásenia na mestskom úrade. Stretnutie s chatármi sa uskutočnilo ešte minulý rok 24. 10. 
Aktuálne mesto uzavrelo s tridsiatimi piatimi vlastníkmi chát zmluvy o prenájme časti 
pozemkov v rekreačnej oblasti Kunov a bolo vydaných 12 povolení drobných stavieb a 2 
žiadosti sú v prebiehajúcom konaní. Vzhľadom k tomu, že sa vysporadúvajú vlastnícke 
vzťahy pod prístavbami, vedľajšími stavbami a objektmi slúžiacim na rekreačné účely, 
vybudované inžinierske siete v celej rekreačnej oblasti vyžadujú bezproblémový prístup 
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prípadnú údržbu a obnovu týchto sieti preto v záujme zachovania rekreačnej oblasti jej rázu a 
otvoreného priestranstva MÚ predloží Mestskému zastupiteľstvu návrh, aby Mestské 
zastupiteľstvo neodporúčalo odpredaj pozemkov v rekreačnej oblasti a MÚ riešil naďalej len 
prenájmy pozemkov pod stavbami a objektmi v rekreačnej oblasti. Tento návrh by sme 
predložili na rokovanie Mestského zastupiteľstva v septembri. Uznesením Mestského 
zastupiteľstva prijatým na 1. mimoriadnom zastupiteľstve číslo 193/2015 zo dňa 11. 
decembra 2015 bol schválený návrh na prijatie krátkodobého úveru. Priameho úveru vo výške 
466.544 euro na účel financovania projektu modernizácia verejného osvetlenia v meste 
Senica. V zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a schváleného harmonogramu 
projektu bolo na Ministerstvo hospodárstva predložené 10. júna 2016 zúčtovanie poskytnutej 
zálohovej platby k svetelno-technickému meraniu zmodernizovanej osvetľovacej sústavy 
spolu s protokolom zmerania parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v meste Senica. 
Na základe skutočne nameraných hodnôt parametrov zmodernizovanej osvetľovacej sústavy 
boli všetky referenčné úseky vyhodnotené realizátorom merania ako vyhovujúce a spĺňajúce 
normu, technickú normu osvetlenia pozemných komunikácií. Do 15 dní od ukončenia 
projektových aktivít bola dňa 15. 6. na Ministerstvo hospodárstva predložená aj záverečná 
monitorovacia správa k projektu. Z našej strany boli splnené všetky podmienky zmluvy o 
nenávratnom finančnom príspevku v súvislosti s implementáciou a ukončením projektu 
modernizácia verejného osvetlenia mesta Senica. Aktuálne čakáme na refundáciu nákladov. Z 
celkovej sumy na akciu 523.298 euro 70 centov by sa nám malo refundovať 462.484 EUR 80 
centov. 
Hlavná kontrolórka predložila správu o plnení uznesenia číslo 19/01/J/2B v písomnej podobe, 
dostali ste v materiáloch.  
Písomné interpelácie na poslednom zastupiteľstve odovzdali Ing. Drinková, ktorá odstúpila 
podnety vo veci neporiadku pri kontajneroch s odporučením pokračovania oplotenia stojísk na 
kontajneri, nutnosti riešenia rozbitého chodníku pri Dave a udržiavania zelene a mobiliáru v 
tejto časti a tiež podporu kultúrneho a spoločenského vyžitia námestíčka pri Korunke na 
Starom sídlisku. 
Pán Hutta tiež predložil písomnú interpeláciu a s ústnymi interpeláciami vystúpili pán 
Džačovský, ďalej pani Krištofová, ktorá poukázala na nevhodné parkovanie na Kolónii na 
chodníku pri hygiene a pri Fit Pite. Pán Kalman opakovane žiadal riešiť nebezpečnú dopravnú 
situáciu na križovatke ulíc SNP a Brezová. Pán Hutta žiadal riešiť schody k športovej hale na 
autobusovú stanicu na Hviezdoslavovej ulici a plot, ktorý tam bol poškodený. Odstránenie 
zdevastovaného stánku na Hviezdoslavovej ulici, odstránenie zvyšku betónov a nájazdov na 
parkovisku pri fare a dobudovanie ešte dvoch parkovísk v danej lokalite.  
Poslanec pán Krutý a pán Švec sa informovali, kedy bude premiestnená autobusová zastávka 
na Dlhej ulici. Týmito interpeláciami a podnetmi sme sa zaoberali a z tých výsledkov, čo sa 
týka vyriešenia dopravno-bezpečnostnej situácie na križovatke ulíc SNP a Brezovej bolo 
Okresným dopravným inšpektorátom odsúhlasené umiestnenie dopravnej značky Stoj, daj 
prednosť vjazde, ktorá bude v dohľadnom čase umiestnená a pre Mestský podnik služieb bol 
vydaný súhlas s ohlásením stavebných úprav na dobudovanie dvoch parkovacích miest na 
parkovisku za farou a nevyhovujúco umiestnená autobusová zastávka na Dlhej ulici bola 
preložená. Teda z tej pôvodnej pozície do priestorov oproti gymnáziu, takže toľko k plneniu 
uznesení. Na interpelácie bolo jednotlivým dotazujúcim sa odpovedané aj písomne. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem pani prednostke, má niekto z poslancov pripomienky. 
Pán Hutta. 
P. Hutta: Pripomienky ani nemám, ale sa chcem opýtať. Pani prednostka hovorila o riešení 
situácie v rekreačnej oblasti na Kunove. My sme pozvali aj pána riaditeľa Rekreačných 
služieb ako správcu na náš poslanecký klub, kde nám vysvetlil situáciu. Sú tam komplikácie 
s tým, s tou kanalizáciou, s tým celým riešením, s čím nás oboznámil, ale tam sme sa zhodli 
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na takom postupe, že nemali by sme hlasovať o niečom, o čom nepoznáme názor chatárov. 
Tzn., že sme alebo teda ja navrhujem, aby vedenie mesta znova zvolalo stretnutie s chatármi, 
aby si vypočulo ich názory na dané problémy a potom po nejakom vyjadrení tých chatárov by 
sme sa mohli k tomu vrátiť. Nemyslím si, žeby bolo rozumné, aby sme my odtiaľto 
rozhodovali o niečom, keď nepoznáme názor tých ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka. 
Taký vlastne taký bol aj návrh MsÚ, že sa znova stretne s chatármi, čo som ja pochopil vtedy 
na tom ostatnom stretnutí, že ešte raz sa zvolá nejaké stretnutie s chatármi. Oboznámi sa celá 
tá chatárska obec s problémami, ktoré tam sú a potom by sme hľadali nejaké ďalšie možné 
riešenie. Toľko, ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, berieme na vedomie, to stretnutie istotne bude, takže až nie 
sú žiadne návrhy alebo pripomienky, môžete sa prezentovať k hlasovaniu. Prednesiem 
uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o plnení uznesení  s termínom plnenia do 
27. júna 2016 a riešení pripomienok. Kto je za takéto uznesenie? 
Hlasovanie: Za 19, takže uznesenie bolo schválené.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 290: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Správu o plnení uznesení s termínom plnenia do 27.6.2016 a riešení pripomienok. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
3.2   Správa HK  o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b 
P. Grimm, primátor mesta: Pripravíme si bod 3.2. Je to Správa hlavnej kontrolórky o plnení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19 zo dňa 6. septembra 2016. Správu ste 
dostali písomne. Sú nejaké dotazy, pripomienky? Pani Vyletelová. 
P. Vyletelová: Ja by som sa chcela opýtať k tej nájomnej zmluve, je to bod číslo 19 s 
nájomcom Kamal Al Khufash. My sme to riešili aj na našom výbore, dosť sa ľudia na to 
pýtajú, že kto mu tam vlastne povolil ten  priestor alebo teda ako neviem, či je to teda terasa, 
či sa to dá nazvať terasou, že ktoré oddelenie, lebo je dosť negatívne stanovisko, ako aj od 
ľudí, od občanov na to.  Je to  vo vašej správe, vy keď ste čítali tú zmluvu, že ktoré oddelenie 
alebo nepamätám, si žeby sme sa tým zaoberali a že či to bolo rozumné takýmto spôsobom. 
P. Grimm, primátor mesta: Pani kontrolórka vám odpovie. 
P. Vyletelová: Áno. 
p. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta : Ja som pozerala tú zmluvu podľa jej náležitostí, 
keď som sa pýtala, z akého dôvodu bola uzatvorená na také krátke obdobie. Bolo mi 
povedané, že je to na požiadavku stavebného úradu, ktorý potrebuje na povolenie terasy 
preukázať vzťah k pozemku, takže na základe žiadosti pána podnikateľa na majetkovom 
oddelení bola pripravená táto nájomná zmluva, ktorá bola uzatvorená pre účel umiestnenia 
terasy. Je uzatvorená na dobu určitú do 15. 10. 2016. Keď som sa pýtala na ďalšie obdobie, 
bolo mi oznámené, že v ďalšom roku, ak by tá terasa bola, bude riešená ako  vo forme 
užívania verejného priestranstva. Bolo to na základe podnetu stavebného oddelenia, ktoré 
dávalo stanovisko k tomu, že či tá terasa tam môže byť umiestnená. Podmienky, za ktorých 
bola umiestnená, boli stanovené v tom stanovisku stavebného úradu. 
P. Vyletelová: Ja len chcem konštatovať, že nie je to veľmi šťastné riešenie tá terasa tam. 
P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta : S tým môžem súhlasiť. 
P. Vrlová : Môžem doplniť, že na MÚ bolo vlastne v mailovej podobe vlastne zaslané 
pripomienky k prevádzke tejto terasy, takže tieto pripomienky boli postúpené aj na Mestskú 
políciu, aj na majetkovoprávne oddelenie, aby proste boli známe tieto pripomienky, ktoré k 
umiestneniu tejto terasy sú, takže je to na dobu určitú do októbra, takže pri ďalšom konaní 
môže sa prihliadať aj na tieto námietky, ktoré sú vznesené. 
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P. Vyletelová: Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta. 
P. Hutta: Ja sa chcem ešte spýtať na tú rekreačnú oblasť, keďže pani hlavná kontrolórka to má 
tu v správe, neviem, či mi bude na to odpovedať. Pani prednostka hovorila o 46 chatároch, 
ktorí by mali mať ten nájom. Nejakí tridsiati piati už majú zmluvy a 2 sú v riešení, áno čo s 
tými ostatnými, ktorí ešte tie zmluvy nemajú, aký je tam ďalší postup, to je jedna otázka. 
P. Vrlová : Očakávali sme, že vlastne dôjde k určitému korektnému doriešeniu bez nejakých 
závažných sankcii, takže budeme v tom pokračovať ďalšími výzvami, takže sú posledné dni, 
takže áno chceme, aby to bolo všetko zlegalizované, takže to bol aj náš zámer a v podstate 
áno, to by už odpovedal ďalej stavebný úrad, že akého v podstate akého protiprávneho 
konania sa ten, ktorý stavebník dopúšťa, takže môže sa to riešiť ako priestupok. 
P. Hutta: Ďakujem. 
P. Jankovičová:  Mohla by som ešte tú informáciu doplniť. Ja som sa rozprávala aj s pani 
vedúcou majetkovoprávneho oddelenia s tým, že vlastne, akým spôsobom budú riešení títo 
ďalší, ktorí nepožiadali o uzatvorenie zmluvy, pretože ten vzťah, ktorý funguje momentálne, 
je taký, že na základe výzvy toho stavebného úradu vlastne oni požiadajú uzatvorenie 
nájomnej zmluvy. Pani vedúca má k dispozícii zoznam všetkých tých dotknutých osôb tzn., 
že v prípade, ak zistí, že s niektorými nebol uzatvorený takýto nájomný vzťah, dala mi 
stanovisko, že vlastne im bude posielaný návrh tej nájomnej zmluvy no a potom sa uvidí 
podľa toho, že aká bude reakcia toho dotyčného vlastníka, či teda bude ochotný uzatvoriť tú 
zmluvu alebo potom budeme musieť pristúpiť prípadne až k odstráneniu ten nelegálnej 
stavby. 
P. Hutta: Ďakujem a teraz na pani hlavnú kontrolórku teda. Na strane 16 začína bod 10 
mimosúdna dohoda s pánom Zelenkom. Tam som sa dočítal, že je tam nejaký súdnoznalecký 
posudok a náklady súvisiace atď. v celkovej sume 1.364 EUR. Pani hlavná kontrolórka, táto 
suma už je konečná, či ešte vyplývajú mestu nejaké ďalšie záväzky voči tomuto? 
P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta : Podľa mojich informácií táto suma by mala byť 
konečná a je to na základe toho, ako som uviedla, že vlastne medzi mestom a týmito 
účastníkmi tej dohody bol vedený súdny spor a je to vlastne výsledok mimosúdneho 
vysporiadania toho vzťahu, ktorý bol riešený pôvodne súdnou cestou. Viac by mesto už 
nemalo byť žiadnou finančnou čiastkou do tohto zapojené. 
P. Hutta: Teda súčasný stav je taký, že tá panelovka patrí nám? 
P. Grimm, primátor mesta: Ona nám aj patrila. 
P. Hutta: Patrila, čiže pozemok je už náš. Dobre, to som chcel. Dobre,  ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Ak nie sú žiadne pripomienky, predkladám návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/1/písm. J 2/písm. b. Môžete sa prezentovať. Je vás 
20. Môžeme hlasovať. 
Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 291: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:20     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
4 Informácia o stave nezamestnanosti – prednesená ústne – Ing. Ján Kovár, riaditeľ 
ÚPSVaR Senica 
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 4.  Je to informácia o stave 
nezamestnanosti. Som veľmi rád, že na toto naše mestské zastupiteľstvo prišiel aj pán riaditeľ, 



7 
 

pán inžinier Ján Kovár. Prišiel ochotne už aj na mestskú radu, kde nám podal informácie o 
stave nezamestnanosti v našom meste. A chceli by sme, aby to teda, počuli ste všetci túto 
ústnu správu a takisto aj občania, aká je situácia v našom meste. Nech sa páči. 
P. Kovár, riaditeľ  ÚPSVaR Senica: Dobrý deň. Vážené poslankyne, poslanci, chcem 
povedať, že tradíciu, ktorú mesto dodržiavalo z minulosti, sme porušili v tom, že prvýkrát je 
to v mestskom zastupiteľstve a ako riaditeľ Úradu práce a zároveň váš kolega poslanec VÚC-
ky si to nesmierne vážim, pretože ste jediné mesto, ktoré má záujem o informácie v stave už 
by som  ani nepovedal v nezamestnanosti, jak v zamestnanosti. Tak, ako som na rade povedal, 
myslím, že 9. 6., konštatujeme, že nezamestnanosť v našom regióne prudko klesla. Náš úrad 
zodpovedá za cca 4200 ľudí, ktorí sú v evidencii pre obidva okresy Senica i Skalica. Za 
Senicu vykazujeme k 31.5. tohto roku mieru nezamestnanosti 7,84, čo je 2825 uchádzačov. V 
okrese Skalica 5,14, čo je 1420 uchádzačov o zamestnanie v evidencii nášho Úradu práce. Pre 
porovnanie najvyššiu mieru nezamestnanosti sme mali vo februári 2010, kedy bola 12,75 v 
okrese Senica a v Skalici bola najvyššia v januári 2010 11,24. Najnižšia miera 
nezamestnanosti v senickom okrese bola v 6. mesiaci 2008 a v skalickom okrese bola v júni 
2008 - 3 a pol percenta. Vidíte z tohto vývoja, že zamestnanosť nám skutočne rastie, 
nezamestnanosť klesá a neoficiálne k dnešnému dátumu je pokles uchádzačov aj za jún v 
okrese Senica aj v okrese Skalica, nie sú to v desiatkach čísla ale je pokles, pretože do 
evidencie nám začali dochádzať absolventi vysokých škôl všetkých stupňov, aj mnohí 
stredoškoláci. Problém, ktorý pre nás teraz nastáva je, že máme cca 400 voľných pracovných 
pozícií v našom regióne a nedokážeme ich obsadiť. Pre vašu informáciu robili sme výberové 
konanie, keď len zoberiem Senicu Dema, šičku, Vospálek Corporation, ktorý dováža ľudí až 
do Mikulova, Komunálna poisťovňa, operátor výroby Robili sme výberové konania pre 
nového zamestnávateľa v našom meste a to je Maccaferi, ktorý v súčasnej dobe by prijal až 
30 ľudí operátorov strojov na pretláčanie a ťahanie kovov pomocných pracovníkov vo výrobe 
ďalších 17, hľadané miesta a to je paradox, na ktorý by som chcel poukázať v obidvoch 
okresoch, sú hľadaní barmani, čašníci, kuchári. Paradox je to preto, lebo tu máme množstvo 
voľných pracovných pozícií a paradox je to preto, že tu máme niekoľko škôl, ktoré nám 
vypúšťajú absolventov v kategórii čašník barman kuchár. Jedna je v Senici, jedna je v Holíči. 
Tým chcem len naraziť na školstvo. Taký chaos, ako je v školstve, nebol nikdy a bohužiaľ 
tendencia mnohých škôl, riaditeľov škôl je zachrániť jedného učiteľa na úkor žiakov a potom 
uchádzačov o zamestnanie. My tomuto trendu nepodľahneme a budeme tvrdo aj z pozície 
mojej ako poslanca tlačiť na VÚC-ku ako zriaďovatelia  stredných škôl, aby sa najmä 
všeobecné predmety, spoločenské vedy a rôzne takéto učebné a študijné odbory nepovoľovali. 
Napísal som list županovi, že žiadam obmedziť počet tried na gymnáziách, obchodnej 
akadémii, na súkromných školách, pretože nám tieto školy chrlia množstvo mladých ľudí do 
evidencie. Viete koľko mladých ľudí, absolventov stredných škôl v kategórii kuchár čašník 
barman pracuje v  INE Skalica, Eissmann Holíč, Mahle Behr Senica. Načo chodili do školy? 
Celý problém je už v rodinách cez základné školy stredné školy a bohužiaľ aj na to obrovské 
množstvo vysokých škôl, ktoré na Slovensku máme. Trh žiada niečo iné. Školy nedokážu 
reagovať na to, čo je, pretože pani učiteľka buď má ešte ďaleko do dôchodku a radšej si tam 
budeme prijímať žiakov,  nešťastie v tom, že sme školstvo rozdelili na 3 vetvy základné mestá 
obce stredné VÚC-ky a   vysoké ministerstvá. Nie je žiadna koordinácia. teraz sme sa 
prebudili a ťahajú aj úrady práce do toho, aby sme sa začali angažovať v duálnom vzdelávaní 
pre boha, ale veď my sme ho tu mali a ideme to znova učiť niečo to, čo tu bolo, však to je 
strašné a keď počúvate tie deti, aj ich rodičov, všetci s ňou chcú mať, prepáčte za výraz, do 
kancelárii chcel som to povedať hrubšie a my sa dostávame do situácie a začína tlak. Ako som 
si všimol aj včera na TA3-ke u premiéra, kto bude robiť v tých fabrikách. Všetci chcú sedieť 
len v kanceláriách, pritom to stredoškolské vzdelanie minimálne vyžaduje už dneska každý 
stroj, veď tie stroje sú počítačom riadené, tam už nemôže ísť človek len so základným 
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vzdelaním. Paradoxne nám rastie počet uchádzačov v evidencii so základným vzdelaním, ale 
plačú nám stavbári, plačú nám poľnohospodári, nemá kto robiť. Takže toto sú veci a my pri 
tých výberových konaniach, robíme ich desiatky každý mesiac, musíme počúvať 
zamestnávateľov. To vám už nebudem hovoriť, že niektorí sú aj mimoriadne agresívni. Musel 
som prijať na každé pracovisko SBS-kára aj vďaka podpore miest, lebo agresivita ľudí veľmi  
narástla. Toto smeruje k tomu, že je tlak ľudí na výšku miezd. Skončila banánová republika 
slovenská. Naši ľudia musia byť ohodnotení. My sme sa s primátorom minulý týždeň bavili 
na tému Maccaferi. Tam je priemerný plat nejakých 500 euro, tá práca je ťažko fyzická, bol 
som tam aj ja osobne pozrieť, tam skutočne veľká fyzická práca, ale Mahle Behr,  to je bývalé 
Delphi, majú priemerný plat vyše 700 euro. Pre vašu informáciu INA Skalica, ktorá nemá 
problémy s náborom ľudí, nie s výberom, nie s náborom, je priemerný plat teraz počúvajte 
dobre 1.100 euro. Ten čašník vyučený, ktorý robí za minimálnu mzdu, pôjde radšej  do tej  
Skalice, aj keď na zmeny, ale vie, že si tam slušne zarobí, pre vynikajúcom sociálnom 
programe firmy to isté Eissmann Holíč, Mahle Behr som už spomínal. Sú mnohé bohužiaľ 
zamestnávateľské subjekty, ktoré s tým priemerným platom tlačia našich ľudí, potom robia na 
mňa tlaky, to len pre informáciu. Riaditeľ Úradu práce je ten posledný, ktorý podpisuje 
povolenie pre cudzinca. Nenormálne tlaky zo strany niektorých podnikateľských subjektov - 
podpíšte nám Ukrajincov, Bielorusov, tých musíme podpisovať. Tí ostatní, čo sú členovia 
Európskej únie, idú cez informačnú kartu. Nastáva problém vodičov, za pár rokov nám 
nebude mať kto jazdiť na autobusoch, na nákladnej doprave. Máme  silného dopravcu NAD 
RESS, kde je zamestnaných 250 ľudí, z toho je 200 vodičov. Ak NAD RESS k 30.8. 
minulého roku zvýšilo platy, teraz chcem povedať cez pásky, nie cash-om na ruku o 30 %, 
nastala stabilizácia kolektívu. Keď som sa stretol s Halabrínom Peťom, tak mi povedal, že na 
prezídiu Česmadu, kde je veľa súkromných menších dopravcov sa do neho pustili, že či mu 
šibe, prepáčte za výraz, že tak sa to nerobí. Viete, ten vodič bohužiaľ v drvivej väčšine 
zamestnávateľov je platených buď minimálnou mzdou alebo nejakými 500 euráčami a potom 
cez diéty, vreckové a iné formy finančnej pomoci mu doplácajú do priemerného platu vodiča. 
Pre vaše informácie 1.600 až 1.700 euro. To všetko v NAD RESS chodí cez pásky. Ja sa 
pýtam, prečo sú tí ľudia taký naivní a podpisujú také pracovné zmluvy. Nikto nepozerá na to a 
každému to želám, aby sa dožil dôchodku a potom si ho užíva, čo potom, keď sa stane vážna 
nehoda a občan zostane invalidný. Vypláca mu štát len z toho, z čoho išlo odvody. Ak mi 
jeden dopravca nemenovaný, lebo by som už mi lezie na jazyk povedal, že vieš, ale sú vysoké 
odvody, má 36 vodičov, tak som položil, no dobre, keď ty nevieš o 36 vodičov položiť 
odvody, ja sa pýtam INA  Skalica pre 4800 ľudí môže, Vlado Levársky v Senici môže, 
Krajčík môže a ty nemôžeš a príde za vami na Mercedesi. Čudujem sa tým ľuďom. Veľký 
problém máme s uchádzačmi a máme ich 626 v evidencii, ktorý pracujú na dohodu o 
vykonaní práce. Bohužiaľ, aj niektorí tu sedíte a máte dohodárov, ktorí sú v našej evidencii a 
keď som si niektoré dohody pozrel a našiel som tam, že robí za 20 euro mesačne, tak som sa 
usmial. Je naivný. Prepáčte, že hovorím tak otvorene, lebo toto je problém, ktorý nás všetkých 
začne trápiť v našom meste, hoci nie som obyvateľom, ale hrdo sa k Senici hlásim, je 909 
uchádzačov o zamestnanie. Senica patrí mierou k najhorším v tomto regióne v meste. Na 2. 
strane ale musím pochváliť mesto Senica, ktoré bolo prvé ešte za bývalého primátora a nový 
to len podporil, že sme tu získali  obrovskú podporu a pochopenia, zamestnávame týchto 
občanov. Konečne jedna vláda sa pustila do tých jak všetci kričíme neoprávnene taký onaký 
poberá dávky, tak sme sa do toho pustili, to sú tie 32 hodinový mesačne pri poberaní dávky 
hmotnej núdze. Dávka v hmotnej núdzi je cca 60 euro mesačne. Ruku na srdce, koľkí z nás by 
sme z toho vyžili.  Niektorí ľudia z toho vyžijú, ale musí odrobiť 32 hodín. Ak sme v roku 
2014 vyplácali skoro 3600 dávok v hmotnej núdzi, tak v súčasnej dobe vyplácame asi 1000. 
Zlegalizovali sa dohody o vykonaní práce, nastúpili do pracovného pomeru, vyvinul sa tlak 
cesty uchádzačov, aby tí zamestnávatelia im dali trvalé zamestnanie, takže to sú veci, ktoré 
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a tak, ako aj včera premiér povedal, my sa budeme musieť teraz zaoberať už len ľuďmi, ktorí 
chcú robiť a ja vám garantujem, že zo 4200 ľudí, ktorých máme v evidencii  v našom úrade, 
70 % tam nemá čo robiť. Sú tam len preto, že štát za nich platí zdravotné poistenie vo výške 
56, tuším je zdravotné poistenie minimálne mesačné 56 ale 54 euro mesačne. Je to len preto 
sú tam robíme rôzne opatrenia na nelegálnu prácu, sezónna práca, ktorá prebieha, desiatky 
ľudí aj z nášho mesta, aj z okolitých obcí, hlavne tých občanov tmavšej pleti, tam chodí 
pracovať najmä na Moravu a do Rakúska tam menej, ale na Moravu viacej a privyrábajú si 
ťažké peniaze. Poviem taký príklad: jedného zamestnávateľa firma Asparagus vo Veľkých 
Levároch, ktorá je výrobca bio špargle a bio jahôd nepochodila u našich ľudí, dováža si  ľudí 
z Rumunska úplne legálnou cestou, pretože členovia Európskej únie tam stačí len info karta. 
Mal som cestu okolo, tak som sa zostavil. Ten konateľ je môj dobrý kamarát a hovorím 
Milan, povedz mi, koľko za tých 6 týždňov tí Rumuni u teba zarobia. Teraz počúvajte dobre a 
naši to odmietajú, dobre zarábajúci chlap 3.000 euro, dobre pracujúci pardon, dobre pracujúci 
chlap a dobre pracujúca žena 2 a pol až 3000 to im doplácal na ruku a naši ľudia tam robiť 
nechcú ísť, už roky dováža ľudí z Rumunska a tí si to vážia. Áno, 6 týždňov makajú od rána 
do večera, ale odchádzajú s gučou peňazí. Takže to sú problémy, ktoré nás trápia aj napriek 
tomu a chcel by som z tohto miesta poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí sa podieľajú 
na zamestnanosti. Pre vašu informáciu ja už som spomínal, dneska som riešil, letí fáma po 
Senici, že Vlado Levársky prepúšťa, Vlado Levársky neprepúšťa, ani hromadné prepúšťanie 
nahlásené nemá, má vyše 800 ľudí zamestnaných, chce presunúť ľudí na inú prevádzku a 
ľudia miesto toho, aby išli z nejakej práce do druhej na inú prácu, dávajú radšej výpovede a 
potom sa to samozrejme otáča do hromadného prepúšťania, nie je to pravda. Emil Krajčík, 
Arcellor Mital, Dema, zastabilizovaní,  hovorím o našom meste Mahle Behr 450 ľudí, tam je 
ešte  pár ľudí pod Demou pardon pod Delphi, to všetko by malo prejsť na príklade Mahle 
Behr vám poviem naposledy mali hromadné prepúšťanie 2013 roku 144 ľudí, zamestnávateľ 
je povinný nám to mesiac vopred  oznámiť, prerokovať s odborármi, prišiel na prerokovanie 
so zoznamom ľudí s tým, že je povinný ponúknuť ľuďom zamestnanie, vtedy sme mali 
začiatkom roku 2013 50 voľných pracovných pozícií, 144 hromadné prepúšťanie, doniesol 
nám plagátik, kde firma ponúka ľuďom nové zamestnanie, zo 144 ľudí dvaja. V kolektívnej 
zmluve totižto mali uzákonené, kto robil do 10 rokov 9 mesiacov, nad 10 rokov 11 mesiacov 
odstupné, plus na pol roka do evidencie 50 % hrubého vymeriavacieho základu a na rok mám 
guču peňazí. V živote takú nevidel, tak ja som tam musel poslať našich ľudí a bežte im 
vysvetliť, čo po roku, čo budú tí ľudia robiť to boli zväčša tridsiatnici, štyridsiatnici. Postupne 
ten tlak nastal veľký, tak z tých 144 ľudí 80 zostalo vo firme pracovať. To len pre ilustráciu v 
našom meste. Skutočne by som chcel požiadať, aby sme už v rodinách s našimi deťmi 
pracovali tak, že by mal každý študovať to, čo ho baví, v čom je dobrý, nepodliehať tomu, že 
všetci budú manažéri, taký projektový onaký projektový, obchodní zástupcovia, aj to je treba, 
ale aj na to treba bunky a vedieť to a máme, ale bohužiaľ to, čo som povedal, veľa ľudí so 
základným vzdelaním, ktorí by sa aj uplatnili. Nech vám Jaro Kaščák povie, aké má problémy 
zohnať nejakého smetiara, ktorý vyváža a kedy nevyvážal, jak vo Francúzsku spravili 
smetiari, že išli do štrajku, tak by sme všetci nadávali. Takže to sú také problémy,  s ktorými 
sa boríme, ten vývoj smeruje k tomu lepšiemu, mali sme dostatok finančných prostriedkov na 
rôzne projekty. Európska únia, vláda podporujú najmä mladých ľudí do 29 rokov. Musím ale 
konštatovať, že mladí ľudia veľmi ťažko chcú ísť pracovať, vymýšľajú si nejaké iné príčiny, 
len aby nemuseli ráno vstávať skôr, jak ide zákruta o 13. hodine, lebo si na nelegálnej práca 
bojnej práce vie zarobiť ináč, takže to je ďalší problém, ktorý sa nás týka, ale tam je podpora. 
Sú profesie lekárov, ja som sa tesne pred týmto pýtal pani riaditeľky polikliniky ohľadne 
zubárov, prišla generácia zubárov v Senici, ktorí odchádzajú do dôchodku, tam sú otvorené 
dvere, ak by bol záujem, ale ona ma potešila, že majú záujem aj najmä ľudia z nášho regiónu 
pracovať v tejto oblasti, ale tam máme zelenú v tom, že podpisujeme najmä Ukrajincov 
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špecialistov. Skalická nemocnica, môžem vám povedať, že má už pár desiatok lekárov z 
Ukrajiny, takže tento problém tu hrozí. Vrátim sa k tým vodičom, celý problém je v tom, že 
vodičom nákladného motorového vozidla alebo autobusu môže byť mladý človek nad 21 
rokov, vodičák si spraví v osemnástke, ale jazdiť nemôže skôr, ako 21. Kedysi to bolo riešené 
tým, že sme boli na vojne 730 dní, 2 roky tam jazdili, získali prax, dostali potvrdenia a prišli 
z vojny, ak nemali 21 a doniesol potvrdenie z vojny, mohol. Teraz je to problém, mladý 
človek nebude 3 roky čakať na to, aby dosiahol vek 21 a išiel jazdiť, on si potrebuje žiť, ale 
môžem vám povedať ako bývalý riaditeľ ČSAD Senica, že ja by som ten vek zvýšil, pretože 
dneska dopravný prostriedok plno naložený kamión váži 40 až 50 ton a dneska plne naložený 
autobus niektorí aj 55 a viac miestny. Vidíte tie tragédie, ktoré sa stávajú, takže toto bude 
problém, ktorý za chvíľu postihne a ešte takú jednu informáciu pre zamyslenie najmä 
školákom minulý rok a tento rok to doznieva. Železnice Slovenskej republiky pociťujú akútny 
nedostatok rušňovodičov, odchádza im 17 000 rušňovodičov do dôchodku. Stretol som sa 
nedávno s viceprezidentom zväzu automobilového priemyslu Jarkom Volečkom a ten mi 
povedal, čo noví ľudia, ale nám v automobilovom priemysle na Slovensku tento rok odchádza 
do dôchodku  30 000 ľudí. Takže aj napriek týmto mojim takým poznámkam chcem povedať, 
že ten vývoj nie je zlý, len je to  strašne náročná práca, aby sme teda prebudili najmä mladých 
ľudí záujem o technické smery, máme tú silných zamestnávateľov smerom v strojárenskom 
priemysle, ten nám tu úplne  vyhynul vraciame sa, aj INA Skalica to už našťastie pochopila a 
spolupracuje so Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici a vychovávajú si už vlastný 
dorast, už majú vytvorené vlastné pracoviska atď., aby sme ten tlak už a my sme sa rozhodli 
na úrade práce, že burzy informácií a prezentácie stredných škôl, že budeme už tlačiť, aby tam 
chodili žiaci 7. ročníkov, aby videli a s tým by som skončil, ak by ste mali nejaké otázky. My 
sme druhého marca robili burzu informácií, kde bolo prítomných 22 zamestnávateľov z tohto 
regiónu, prihlásilo sa nám 15 stredných škôl z regiónu od Banskej Štiavnice až tu na Moravu 
Bzenci ponúkali zamestnávatelia 400 pracovných pozícii, my, aby sme uchádzačov donútili 
ísť, prepáčte za výraz, tak sme im dali ten kontakt na ten deň do kulturáku a keď sme o 9-tej 
otvárali burzu informácii, tak stovka mladých ľudí a boli pozvaní 9:30 a vyššie, už stála pri 
stolíkoch našich báb a čakali, kedy dostanú pečiatku a potom nám okolo 12 začali chodiť 
zamestnávatelia, že aby sme ich už nevolali, lebo tí ľudia nemajú záujem. Tak som to tam 
vykričal, Senická televízia našťastie ja som povedal zaberte aj tých ľudí a dajte ich do 
televízie nech sa hanbia, keď som tam videl mnohé tváre mladých ľudí, až mi bolo zle, ale na 
2. strane vážení, ak ich budeme ohodnocovať takými nízkymi mzdami, minimálnymi mzdami, 
cashom na ruku, tak ich tam nedostaneme do toho zamestnania, on pôjde radšej do toho 
Anglicka, kde to dostane pevne  cez pásku, kde sa mu to dáva do dôchodkového systému a 
sociálneho zabezpečenia, takže aj to je taká výzva pre nás všetkých a ja by som z tohto miesta 
som to povedal aj chcem poďakovať za spoluprácu s MÚ Senica, je výborná, tie desiatky 
ľudí, ktorí v tých oranžových vestách pracujú, nielenže sme odstránili kopec zbytočných 
dávkárov, ale myslím si, že to mesto je čistejšie, aby sme to pochopenie u vás našli aj v 
budúcom období. Ak by boli nejaké otázky. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme, pán riaditeľ, za podanie širokej takej informácie 
aktuálnej podnietená, kde zazneli podnetné návrhy o dvoch zamestnávateľoch i občanov, 
doporučenia. Chcem sa opýtať, má niekto otázku na pána riaditeľa, ak nie, ďakujeme za 
návštevu. 
P. Kovár, riaditeľ ÚPSVaR Senica: Aj ja ďakujem za vašu trpezlivosť. 
P. Grimm, primátor mesta: Myslím, že to bolo veľmi podnetné a poučné a že tá zamestnanosť, 
ako bolo už povedané, bude v Senici naďalej klesať a tie mzdy budeme držať, aby sa 
zvyšovali, nezamestnanosť klesať, tak. Podávam teda návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informatívnu správu o stave nezamestnanosti 
prednesenú pánom riaditeľom Jánom Kovárom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Senica. 
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Môžete sa prezentovať, je nás 18. Môžeme hlasovať. 
Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, 18 za. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 292: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Informatívnu správu o stave nezamestnanosti prednesenú Ing. Jánom Kovárom, riaditeľom  
ÚPSVaR Senica. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:18     za:18    proti: 0    zdržal sa: 0    počet poslancov: 25 
 
5.1 Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici konanom dňa 09.06.2016. 
5.2 Uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí MsZ v Senici konanom dňa 28.4.2016. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďalej navrhujem, aby sme body 5.1, 5.2 spojili. Sú to uznesenia 
prijaté na 3. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici zo dňa 9. júna a uznesenia prijaté na 9. 
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Otváram k tomu diskusiu. Ak nie je, podávam 
návrh na uznesenie. Po 1.) Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie uznesenia prijaté 
na 3. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici, konanom dňa 9. júna 2016 a po 2.) uznesenia 
prijaté na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 28. apríla 
2016. Môžete sa prezentovať pred hlasovaním. Prezentovaných 19. Môžeme hlasovať. 
Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenia boli prijaté.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 293: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
1. uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici,  konanom dňa  9.6.2016 
2. uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 28.4.2016 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti: 0    zdržal sa: 0    počet poslancov: 25 
 
6. Dodatok VZN č. 42 o určovaní názvov ulíc mesta Senica 
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu číslo 6. Bod 6 je to dodatok VZN číslo 42 
určovanie názvov ulíc mesta Senica v časti IBV Mlyny. Materiál ste už obdržali na 9. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sme mali 28. apríla. Bolo to pod bodom číslo 12. 
Potom bol stiahnutý, ak si spomínate z programu z toho dôvodu, že aby sa k názvom vyjadril i 
mestský výbor, či má nejaké nové návrhy. Mestský výbor tieto návrhy nemal v podstate nové, 
potvrdil rozhodnutia mestského mestskej komisie. Chcem sa ešte opýtať, mestská rada, aké 
má stanovisko. 
P. Lidaj: Mestská rada tak isto už na tom prvom uznesení konštatovalo, že nemá pripomienky 
a teraz to opätovne potvrdila. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, komisia pre vzdelávanie, kultúru, predsedom je pán 
Pastucha, pani Krištofová ako zástupkyňa. 
P. Krištofová: odporúča materiál prijať. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, otváram diskusiu. Ak nie je, podávam návrh na 
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok číslo 1 VZN číslo 42/2015, 
ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v 
Senici. Môžete sa prezentovať a hlasovať o tomto uznesení. Prezentovaných je 19. 
Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, 19 bolo za. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 294: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
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Dodatok č. 1 VZN č. 42/2015, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev a číslovanie budov v Senici 
H l a s o v a n i e :  prítomných: 19    za: 19    proti:  0   zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
7. VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďalej si pripravte materiál pod bodom číslo 7, je to návrh 
všeobecne záväzného nariadenia číslo 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. Tento materiál vypracovala pani Ing. Jana Tomešová. Mestská rada ho 
prerokovala 9. júna so stanoviskom, pán Lidaj. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala na vedomie a odporúča schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, komisia pre ochranu verejného poriadku a pre životné 
prostredie, pani Krištofová. 
P. Krištofová: Komisia prerokovala toto VZN-ko a odporúča ho prijať. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, otváram k nemu diskusiu. Ak nie je, podávam návrh na 
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN číslo 64/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Môžete sa prezentovať, je nás 19. 
Hlasovanie: A za hlasovalo všetkých 19. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 295: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 64/2016 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 
 
 
8. Základná umelecká škola – úplné znenie Zriaďovacia listina a Štatútu Základnej 
umeleckej školy 
P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 8 dnešného rokovania. Názov materiálu je Základná 
umelecká škola úplné znenie teda zriaďovacej listiny a štatútu Základnej umeleckej školy. V 
podstate na základe výkonu kontroly pani kontrolórky ide o to, aby Základná umelecká škola 
mala svoje základné listiny v súlade s platnou legislatívou. Tak boli pripravené a vypracované 
nové zriaďovacie listiny i štatút  Základnej umeleckej školy. Otváram diskusiu k tomuto 
bodu. Nie je, stanovisko mestskej rady. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala na vedomie daný materiál a odporúča zastupiteľstvu na 
schválenie. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, pani Krištofová, komisia. 
P. Krištofová: Komisia odporúča prijať. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, podávam na návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 
v Senici schvaľuje úplné znenie zriaďovacej listiny a štatútu Základnej umeleckej školy v 
Senici. Môžete sa prihlásiť, bude hlasovať 19 poslancov. 
Hlasovanie: A všetci boli za.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 296: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Úplné znenie Zriaďovacej listiny a Štatútu Základnej umeleckej školy v Senici. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti: 0    zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
9. VZN č. 63 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica 
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P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 9. Je to všeobecne záväzné nariadenie o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v pôsobnosti mesta. Ako máte v dôvodovej správe napísané, od roku 2008 neboli 
menené poplatky v originálnych kompetenciách, teda školských kluboch, Základnej 
umeleckej škole, v centre voľného času, materských škôlkach, školských jedálňach a odvtedy 
stúpli náklady na prevádzku, na platy, atď. V podstate taká priemerná úprava je tam navýšenie 
o 2 eurá. Otváram diskusiu k tomuto bodu a účinnosť bude mať toto VZN-ko od 1. 9. 2016, 
teda od nového školského roku. Ak nie je diskusia, podávam návrh. Pán Kalman. 
P. Kalman: Mesto sa snaží alebo teda je tu návrh na dosť radikálne zvýšenie jednotlivých 
poplatkov a ktoré teda čiastočne, niektoré sú ,ako ste hovorili od 2008 nemenené, ale väčšina 
teda je nemenená od roku 2011 a ak by sme teda zobrali rok 2011 ako nejaký etalón, že k 
tomu dátumu by sme mali 100 % tak tie zvyšovania sú veľmi výrazné. Od 20 % napr. 
materská škola až po ZUŠ-ky niektoré poplatky dokonca o 100 % išli hore, ak teda by sme, ak 
má priemerná rodina dve deti a pritom napr. jedno z nich je na 1. stupni Základnej školy, tak 
sa mu platí strava, ak sa platí potom školský klub, do ZUŠ-ky chodí aspoň do prípravky a má 
1 krúžok, tak je to 48 EUR 20 centov mesačne, čo teda ročne je strašne veľa peňazí, je to 480 
eur a bavme sa, že teda asi jedno dieťa, ani by sme asi nechceli, aby mali ľudia jedno dieťa 
aby mali dve, teda, aby zostali po nás. To zvýšenie sa mi vidí ako veľmi výrazné. Neviem 
teda, ako je to v ostatných mestách, ale mám pocit, že teda mesto by malo sociálnej politike 
robiť podporu pre mladé rodiny a ako hovorím,  to zvýšenie je vzhľadom na to, že posledné 
roky nemáme infláciu, ale máme skôr defláciu a sa mi javí ako príliš výrazné, preto by som 
teda rád počul nejaké vysvetlenie, prečo ste to zdvíhali teda až o tak veľa peňazí. Ako v 
jednotlivých poplatkoch je to veľmi málo, ale v tom kumulatíve je to naozaj skutočne veľa a 
pre dve deti platiť len základnú školskú dochádzku na úrovni 1.000 EUR ročne, ak je to 10 
mesiacov plus ostatné veci, samozrejme každý dopláca na školské pomôcky atď. je tých 
peňazí naozaj veľmi veľa a myslím, že tí tie mladé rodiny ich vedia využiť aj inak tie peniaze, 
ako takto. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Chcel by som požiadať technikov, aby dali mikrofón prenosný 
pani inžinierke Výletovej. Chcem k tomu len povedať, že práve, že my sme vychádzali z 
porovnaní aj s inými obcami a inými mestami, kde sú oveľa vyššie a takisto ich vychádzali 
sme i z požiadaviek riaditeľov škôl a týchto zariadení. Nech sa páči, pani inžinierka. 
P. Výletová: Dobrý deň, tak ja len na také ozrejmenie. V podstate my sme si urobili podrobnú 
kalkuláciu, každý riaditeľ školy si teda urobil podrobnú kalkuláciu. Čo sa týka nákladov na 
mzdy, nákladov na prevádzku, vychádzali sme aj z takého priemeru, by som povedala, 
regionálneho. Keď poviem, porovnávali sme napr. materskú školu, tak predtým preto ste 
povedali, že výrazné zvýšenie tých nákladov do roku 2011 bola legislatíva taká, že mohlo byť 
poplatok iba do výšky 7 a pol percent životného minima na jedno dieťa. Z toho dôvodu boli tá 
hranica taká, aká bola, toto bolo v zákone zrušené, na základe toho rôzne obce a mestá 
pristúpili k výraznému zníženiu tých prevádzkových nákladov na materskú školu, napríklad 
poviem len Materská škola Kúty platí 12 euro mesačne, Materská škola Malacká 23, Materská 
škola Skalica  20, Materská škola Senica sme mali 12, teraz 12,50 teraz 15, Materská škola 
Šaštín 15, Materská škola Trnava 15, Materská škola Myjava 20, Materská škola Hlohovec 
12, Materská škola Pezinok 22, Materská škola Nové Mesto nad Váhom 13, Materská škola 
Holíč 15, obec napr. Cífer 14, mesto Bojnice 18, tak z tohto dôvodu sme si mysleli a keď sme 
vypočítali  tento nárast, tak sme dospeli k záveru, že tie peniaze, ktoré teda budú v podstate 
tých 2,5 eura mesačne naviac, tak až také veľké výrazné zvýšenie to nebude vzhľadom na tie 
služby a na ten komfort,  ktorý sa dáva deťom, teda v tých materských školách. To je, čo sa 
týka materských škôl, čo sa týka základných škôl, školských klubov, tak  isto sme si to 
prepočítavali, v podstate tie decká sú tam od pol dvanástej dá sa povedať do štvrtej, do pol 
piatej, podľa toho robia tam všetky aktivity, učia sa, starajú sa, zabezpečujú, by som povedala 
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bezpečnosť tých detí, tak si myslíme, že tie 2 eurá ten poplatok až taký výrazný nie je a 
samozrejme záleží to od vás. Čo sa týka Základnej umeleckej školy, vy ste hovorili, že dali 
sme tam o euro zvýšenie. Poviem len napr. obec Cífer platia v individuálnom 9 euro a v 
skupinovom 7, kdežto oproti nás je to polovica, teda my máme polovicou predtým pardon. Ja 
len na také, pokiaľ bude treba ešte nejaké bližšie vysvetlenie, nie je problém. 
P. Grimm, primátor mesta: Pani poslankyňa Vyletelová. Berieme späť, už mi to zmizlo z 
obrazovky. 
P. Výletová: A čo sa týka toho Centra voľného času, tak viete, že  do nášho Centra voľného 
času chodia deti aj z rôznych obcí, áno a vzhľadom na to, že tie obce dostávajú na nich 
peniaze, tak prečo by sme si my, keď im poskytujeme takéto služby a si myslím za služby 
kvalitné, tak sme chceli, aby tie jednotlivé obce teda prispievali, keď naň štát teda dáva tie 
peniaze. Neviem, či je to dostatočne odpoveď, ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme. Má ešte niekto nejakú otázku? Ak nie, podávam návrh 
na uznesenie. Ešte stanovisko mestskej rady bolo také, že odporúča prijať toto navýšenie. 
Stanovisko finančnej komisie, teraz pani Vyletelová. Ďakujem a komisia pre kultúru pani 
Krištofová a vzdelanie. 
P. Krištofová: Nebola som na tom zasadnutí, schválila. 
P. Grimm, primátor mesta: Schválila to, odporúča schváliť. Dobre, takže prednášam 
uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN číslo 63 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 
pôsobnosti mesta Senica. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie. Prezentovaných je 18 
poslancov. 
Hlasovanie: Za bolo 16, 2 sa zdržali. Ďakujem, uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 297: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e 
VZN č. 63  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:18     za:16     proti:0     zdržal sa:2     počet poslancov: 25 
 
10. MSPS, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery spoločnosti. 
P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 10. Bod číslo 10 je o Mestskom podniku služieb -
výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery spoločnosti. Je tu aj pán riaditeľ mestského 
podniku, takže, ak sú naňho nejaké otázky, prosím mikrofón, keby ste mu mohli poslať. Ak 
nie sú žiadne otázky, podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo, komisia ešte 
podnikateľská, pán Sova. 
P. Sova: My sme to mali v komisii toto, Mestský podnik služieb a my sme prijali také 
uznesenie, členovia komisie zdôrazňujú požiadavku, aby Mestský podnik služieb hospodáril 
zodpovednejšie a o majetok mesta sa staral so starostlivosťou riadneho hospodára. Vysvetlím 
to, jednalo sa teda, ešte sa budeme baviť o budove, ktorá je na Hurbanovej ulici, takže viac-
menej na základe toho jedného bodu, o ktorom sa ešte budeme baviť, tak členovia komisie 
prijali takéto uznesenie. 
P. Grimm, primátor mesta: Stanovisko mestskej rady, pán Lidaj. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala predloženú správu na vedomie a odporúča ju schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, keďže už nikto nediskutuje, nie je prihlásený, podávam 
návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie správu o výsledkoch 
hospodárenia Mestského podniku služieb spoločnosti s.r.o. Senica v roku 2015 a zámery 
spoločnosti na rok 2016. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie, prihlásilo sa 20 poslancov. 
Hlasovanie: A 20 bolo za, uznesenie bolo schválené. 
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Bolo prijaté 
Uznesenie č. 298: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb, spol. s r.o. Senica v roku 
2015 a zámery spoločnosti na rok 2016. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:20     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
11. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2015. 
P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 11 -  je to výročná správa Stoma Senica a. s. za rok 
2015. Opäť, až by boli otázky na pána riaditeľa Bachuru. Stanovisko mestskej rady. 
P. Lidaj: Mestská rada odporúča schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Podnikateľská komisia, pán Sova. 
P. Sova: Komisia berie na vedomie výročnú správu. 
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani Vyletelová,  nech sa páči. 
P. Vyletelová: Aj finančná komisia prerokuváva tieto správy, takže ja by som chcela povedať, 
že finančná komisia zobrala túto správu na vedomie, ale zároveň členovia finančnej komisie 
navrhli, aby sa budova reštauračného zariadenia Malina dala do správy Mestského podniku 
služieb a spoločnosť Stoma bola zrušená. Táto požiadavka zaznela aj na mestskej rade, ale na 
tej finančnej komisie, tak len toľko by som chcela zdôrazniť. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujeme. Ešte si to poznačím. Ak nie je už diskusia, 
podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie výročnú 
správu Stoma a. s. za rok 2015 aj s pripomienkami. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie, 20 
prihlásených. 
Hlasovanie: 20 bolo za.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 299: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Výročnú správu Stoma Senica, a.s. za rok 2015 aj s pripomienkami finančnej komisie. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:20     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
12. Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery n.o. 
P. Grimm, primátor mesta: Pod číslom 12 máme výročnú správu Polikliniky, teda výsledok 
hospodárenia za rok 2015 a zámery tejto neziskovej organizácie do budúcna. Je tu aj pani 
riaditeľka, takže mikrofón sa jej môže posunúť. Aké je stanovisko mestskej rady, požiadam. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala správu na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie. 
P. Grimm, primátor mesta: Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu 
prevodu a prideľovania nájomných bytov, pán Gembeš tu nie je, pani Valášková, prosím vás. 
Takže komisia odporúča na schválenie, keď ste si mikrofón k sebe zložili tak, aby občania 
počuli. Otváram diskusiu k tomuto bodu, ak nie je, uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v 
Senici berie na vedomie výročnú správu Polikliniky Senica n.o. k 31. 12. 2015. Môžeme sa 
prihlásiť na hlasovanie. 19 prihlásených. Hlasujeme. 
Hlasovanie: Za všetkých 19 uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 300: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Výročnú správu Polikliniky Senica, n.o. k 31.12.2015. 
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H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
13. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2015 a príprava na letnú turistickú 
sezónu a rozvojové zámery spoločnosti 
P. Grimm, primátor mesta: Bod 13 máme Rekreačné služby mesta Senica, spoločnosť s r.o. 
výsledok hospodárenia za rok 2015 a súčasne príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové 
zámery spoločnosti. Účtovná uzávierka vám bola zaslaná e-mailom. Stanovisko mestskej rady 
je. 
P. Lidaj: Mestská rada prerokovala materiál, zobrala na vedomie a odporúča schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Odporúča schváliť, podnikateľská komisia, pán Sova. 
P. Sova: Komisia prerokovala  túto správu, berie ju na vedomie. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, otváram diskusiu. Nie je, podávam návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie výročnú správu Rekreačných služieb mesta 
Senica spoločnosti s.r.o. za rok 2015. Môžeme sa prihlásiť k hlasovaniu. Je nás 20.  
Hlasovanie: A 20 bolo aj za. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 301: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Výročnú správu Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2015. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:20     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
14. Technické služby a.s. - správa o činnosti za rok 2015 a zámery spoločnosti 
P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 14. Technické služby a.s. - správa o činnosti za rok 2015 
a takisto zámery spoločnosti do budúcna. Takisto účtovná uzávierka vám bola zaslaná 
elektronickou poštou. Stanovisko mestskej rady požiadam. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala na vedomie a odporúča schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Komisia pre podnikateľskú činnosť, pán Sova. 
P. Sova: Komisia prerokovala a berie na vedomie túto správu. 
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu, v ktorej by chcel prezentovať činnosť 
Technických služieb pán riaditeľ, nech sa páči. 
P. Kaščák, riaditeľ TS a.s.: k našej správe úvodom snáď treba povedať, že správu, ktorú máte 
predloženú v písomnej forme, prejednalo valné zhromaždenie na zasadnutí v mesiaci máji, 
kde hodnotilo hospodárenie spoločnosti a predchádzajúce obdobie. Okrem iného sa zaoberalo 
aj riešením pohľadávok predchádzajúcich období, dlžôb našich obchodných partnerov. Z 
tohto miesta verejne chcem poďakovať pánovi primátorovi, pánovi ekonómovi za dodržanie 
slova sľubu, kde sa na predstavenstve slovo dalo, že v priebehu stanovených termínov sa 
dlžoba zníži a môžem na rovinu povedať z 800 000 celkových dlžôb sa  znížilo k súčasnému 
obdobiu na 414 000, po splatnosti bolo 530 000 v mesiaci marec, dneska je to 144 000. 
Budem rád, keď budeme v tomto trende pokračovať a určite chceme spolupracovať na 
vysokej úrovni aj z našej strany. Keďže  časť poslancov nepozná problematiku činnosti 
Technických služieb a. s., ale aj občania, ktorí sledujú vystúpenie našich poslancov, nás 
všetkých, tak sme si dovolili spolu s mojím zástupcom s Ing. Fojtlinom pripraviť tak malú 
prezentáciu, neberte to nejaký nátlak. Chceme vám ukázať, v akých podmienkach 
hospodárime, čo všetko robíme a pokiaľ budete mať dotazy, sme tu na to, aby sme vám aj 
zodpovedali. Je kopu problémov, ktoré treba riešiť aktuálne. Európska únia, svetové problémy 
s ekológiou, snažíme sa v rámci možností aj v meste Senica s týmto vysporiadať. Spolupráca 
s mestom bola v minulosti na vysokej úrovni, pokračujme v tomto trende i naďalej napriek 
tomu, že nás chceli začiatkom volebného obdobia likvidovať, urobili sme všetky kroky preto,  
aby spoločnosť nejako napredovala a chceme skutočne slúžiť mestu Senica, chceme slúžiť 
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občanom tak, aby tu bol určitý rast spokojnosti, nech sa páči. 
P. Fojtlín:  Dobrý deň, vážení poslanci, tak ja by som vám v mene Technických služieb v 
krátkosti prezentoval naše hlavné činnosti. Naša nosná činnosť je zabezpečovanie 
komplexného komunálneho  servisu, z čoho nás vlastne predurčuje na poslanie, čo sa týka 
ochrany životného prostredia. V rámci  nášho podnikateľského zámeru zamestnávame takmer 
100 ľudí, kde vlastne v prehľade od roku 2012 do roku 2015 je od 72 do 82 trvalo 
zamestnaných zamestnancov a v sezónach prijímame zhruba od 20 do 22 zamestnancov. Tá 
sezóna u nás trvá od apríla do  novembra. Samozrejme, staráme sa aj čiastočne o náš majetok, 
na týchto obrázkoch vidíte vstup do nášho areálu plus vnútorné priestory, taktiež jedáleň, 
šatne pre pracovníkov, kde sa snažíme poskytovať kompletný sociálny program. V krátkosti 
pohľad na náš areál zrána pri rozdeľovaní práce, následne priestor garáží, priestor v dielni a 
ešte taký celkový pohľad. Čo sa týka poskytovaných služieb tak, ako boli aj vo výročnej 
správe, cca 60 % služieb poskytujeme pre mesto Senica. K tým ostatným patria 16 obcí a 
podnikateľské subjekty. Z tých hlavných nosných činnosti sú tieto: zber a zvoz komunálneho 
odpadu, dotrieďovanie komunálneho odpadu, údržba verejnej zelene, údržba mestských 
komunikácii, údržba verejného osvetlenia, cintorínske a pohrebné služby a tri prevádzky: 
prevádzka skládky, zberného dvoru a prevádzka kompostárne. V krátkosti by som len 
poukázal na niektoré prevádzky alebo činnosti: je to odvoz komunálneho odpadu, kde ročne 
zhruba likvidujeme komunálny odpad z 11 652 nádob, z toho priamo v meste Senica v 4 506 
nádob, v pravo vidíte aj množstvo litrov, ktoré v tomto období vyvážame. Tu je krátky pohľad 
na techniku, samozrejme  venujeme aj nákupu nových vozidiel lebo opotrebovanosť starších a 
náročnosť na vývoz si vyžaduje aj nové zariadenia, malé vozidlo na zvoz parkových košov. 
Čo sa týka dotrieďovania zložiek komunálneho odpadu aj jeho zberu, tak v rodinných 
domoch funguje vrecový systém, vidíte na obrázku nachystané vrecia na separovaný zber, aj 
vrátane komunálneho odpadu, ktoré zberáme rôznymi vozidlami a to je krátky pohľad na 
zberný dvor, na triediacu linku a zhruba asi ako to vo vnútri vyzerá. Tak tiež ďalšie fotografie 
zber skla, zber separovaného zberu z kontajnerov z papiera. Čo sa týka separovaného zberu, 
tak pravidelne vypracovávame za mesto Senica žiadosť na dotáciu z Recyklačného fondu za 
vyseparované množstvá. Zhruba za tých 12 rokov, kedy to vykonávame, takže mesto z 
Recyklačného fondu obdržalo 225.493 euro. Tieto peniaze sú účelovo viazané. Taktiež ešte 
obrázok na zber od rodinných domov. Taký špecifický je zvoz bio odpadu, ktorý 
prevádzkujeme už od roku 2005, ale intenzívne od fungovania kompostárne je to od roku 
2013. Krátky pohľad, ako to býva nachystané vo vreciach bio odpad a potom ako ten zber 
vyzerá plus asi ako napr. je nachystaný drevný bio odpad, dole na obrázku vidíte, ako by to 
malo byť a vľavo hore niektorí občania to v podstate dajú na hromadu   a robte si s tým čo 
chcete. Čo sa týka údržby verejnej zelene, takže na krátky pohľad do techniky. Udržujeme cca 
58 ha, zber vykonávame cez vysávače, krátke strihanie živých plotov, taktiež údržba záhonov, 
práce na dokosení po malých kosačkách a ešte pár obrázkov z priebehu kosieb. Údržba 
mestských komunikácii je to letná a zimná. Väčšinou, čo sa týka dopravného značenia, je to 
osadenie dopravných značení a oprava havarijných stavov, vodorovné značenie parkovísk a 
letné čistenie komunikácií, údržba verejného osvetlenia. Zhruba udržujeme 1801 bodov, k 
údržbe využívame aj techniku, je tu pár záberov na plošinu, taktiež je tu obrázok, ktorú 
využívame aj na údržbu stromov pri ich zrezávaní alebo úprave. Cintorínske a pohrebné 
služby - krátka informácia o počte obradov, zhruba 200 obradov vykonávame ročne. Snažili 
sme sa trošku skrášliť areál  tak, že sme zabezpečili nové vozidlo na prepravu zosnulých, 
ktoré musí vyžadovať špeciálne podmienky. Prevádzka skládky odpadov - je tu v podstate 
suma čísiel, ale v minulom roku sa nám podarilo navýšenie kapacity skládky o 128 000 m 
kubických, čo vlastne zaručuje pre mesto minimálnu životnosť na 15 rokov, takže voľná 
kapacita ku 1. 1. 2016 predstavovala cca 200 000 ton. Krátky pohľad na vstup do areálu: za 
minulý rok zhruba priemerne aj za minulý rok ukladáme okolo 13 000 ton odpadu, z toho je 
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9000 ton komunálneho odpadu, 2000 ton stavebného a 1000 ton ostatného odpadu. Tu je 
pohľad, asi ako tá skládka vyzerá, momentálne dnes je na nej stroj na hutnenie. Pár pohľadov, 
ako sa vlastne vysýpa odpad na skládku, väčšinou  sú to na 70 % všetko plasty. Ešte pár 
obrázkov, niektoré pohľady na areál skládky, váhový systém s vozidlom. Prevádzka zberného 
dvora bola vybudovaná v roku 2005, odkedy slúži občanom mesta Senica, nakladáme v ňom 
zhruba so 60-mi odpadmi. Celková investícia bola 571.000 euro, z toho bola dotácia z 
Recyklačného fondu 354.000 euro a vlastné prostriedky Technických služieb 217.000 euro. 
Tieto prostriedky všetky boli použité na nákup techniky a zriadenie celého areálu. Tu na 
tomto obrázku vidíte objemný odpad, ktorý sa zhromažďuje, väčšinou sú to rámy z okien a 
vyradený nábytok. Pár obrázkov na pohľad na celý areál, kde sú  boxy pre skladovanie 
určitých odpadov, taktiež pohľad na papier, ktorý sa dováža pred triediacu linku, skladisko 
olejového hospodárstva, skladisko skla, rôzne druhy plastov, ktoré sa u nás zhromažďujú a 
ešte jeden pohľad na zhromaždené plasty, ktoré následne  idú na triedenie. Na ďalších 
obrázkoch vidíte taktiež zhromažďovanie elektro odpadu, lisovacie zariadenie, priestor 
triediacej linky. Na zbernom dvore za rok 2015 je ten prvý stĺpec,  kde všeobecne by som dal 
do pozornosti vlastne hospodárenie za 11 rokov s odpadmi. Spolu sme cez zberný dvor 
vlastne zhodnotili 17 160 ton odpadov, ktoré neboli ukladané na skládku, je to vlastne 1 a pol 
roka životnosti skládky. Čo sa týka prevádzky kompostárne, tam za 11 rokov, prevádzka 
kompostárne vlastne funguje od  roku 2013, ale za 11 rokov počas zbierania bio odpadu, ktorý 
v meste Senica funguje, tak sa vyzbieralo dohromady 15 157 ton bio odpadu. Rok 2015 máte 
taktiež v tomto stĺpci, takže pár pohľadov aj na kompostáreň, je to dovážaná surovina 
fermentory na spracovanie prekopávanie a prístupový areál s dielňami, preosievanie 
kompostu, takto vyzerajú robené po zakrytí fóliu preosievanie hroblí dovážanej a taktiež v 
tom bio odpade sa nám rôzne niečo objavuje napr. tu ste mali aj domáce zvieratá, rôzne kovy, 
je tam dosť nečistôt. V rámci našej prevádzky prevádzkujeme aj rýchlo chemickú čistiareň 
pre služby pre obyvateľov, nachádza sa na Hurbanovej ulici, pár pohľadov na jej priestory. 
Pár obrázkov, čo sa týka stojísk pri rodinných domoch vrátane separácie napr. sklo a plasty, 
vedľa vidíte, asi čo sa vo vnútri nachádza, že nie vždy  je tam uložené to, čo by to malo 
obsahovať, papier býva v Senici najčistejší a kovové obaly, taktiež vidíte, je tam sklo, sú tam 
plasty, všetky tieto 4 komodity sa musia ešte u nás v zbernom dvore dotriediť. Pár pohľadov 
na stojiská pred zberom objemného odpadu alebo aj  počas roka, ako to vyzerá, s čím vlastne 
zápasíme. Väčšinou je to odpad, ktorý na stojiskách nemá  čo robiť, občan má k dispozícií 
zberný dvor, aby ho tam odovzdal, ale my sme tu od toho, aby sme to zlikvidovali a na 
dohode s mestom pokračujeme. Takže ešte pár obrázkov , čo trebárs sklo občania ukladajú aj 
vedľa nádob, potom je rozbité, na to v tom zelenom kontajneri vidíte, že je na komunálny 
odpad a nachádzajú sa tam plastové fľaše, zase v plastových kontajneroch na plasty sa 
nachádzajú stavebné odpady. Vlastne pár záberov na určité stojiská, to je to stojisko vyčistené 
a zhruba v pravo vidíte, ako vyzerá za 2 dni, hej, že zase pár vytipovaných stojísk krátky 
obrázok zo zberu bio odpadu. Robíme to všetko traktormi a vlečkami, lebo všetko sa to musí 
na zbernom dvore dotriediť, tieto taktiež odpady. Teraz je to pár obrázkov, čím sa aj 
zaoberáme, resp. čo aj vyvážame, aký odpad sa tam nachádza, hej, takže toto v našej 
spoločnosť likvidujeme. Taktiež počas celého roka sa nám stáva, že nám, keďže kontajnery sú 
plastové, takže dosť dochádza k poškodeniu nášho majetku. Len za rok 2014 to bolo 22 
kontajnerov, cena jedného kontajnera sa pohybuje okolo 400 euro, takže pár záberov, ako to 
vlastne vyzerá už po zásahu hasičov. Ďakujem za pozornosť. 
P. Kaščák, riaditeľ TS Senica, a.s: podľa štatistiky Slovensko na jedného obyvateľa 
vyprodukuje 330 kg komunálneho odpadu, dotriedi 23,3 kilograma. Senica má 290 podľa 
našej štatistiky kilogramov na obyvateľa, vytriedené na občana včetne bio odpadu je 106 kg 
bez bio odpadu je to 39 kg, čo nie je zanedbateľné v porovnaní s celým Slovenskom, takže tá 
pozornosť je tu venovaná. Bavili sme sa o zbernom dvore veľakrát, rozprávame o financiách, 
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rozprávame o cene, občanov, áno, chceme slúžiť občanom, chceme pre nich robiť. Nakoniec, 
videli ste na druhej strane, že nie je to vždy jednoduché. Nechceme hrať na city, chceme 
seriózne spolupracovať s mestom, chceme robiť služby pre občanov. Na margo snáď 
pripomeniem, čím viac separujem, tým viac platím. Všetko to, čo robíme, robíme  pre 
ekológiu, pre naše potomstvo, i keď Senica patrí na Slovensku medzi špičku v separovaní, 
dotrieďovaní odpadov, ešte takmer 60 % končí v telese skládky. To skutočne bolo aj vidieť, 
chodíme dennodenne, sledujeme, chýba tu určitá osveta, chýba určite reštart, naštartovanie so 
základnými školami. To, čo sme robili v predchádzajúcom období s pani doktorkou 
Krištofovou -  separáčik, skutočne treba znova zaangažovať a robiť ďalšie opatrenie. Stále 
viazne legislatíva, systém výkupu surovín. Najekonomickejšie je spaľovanie odpadu bez 
triedenia a deklarovanie odpadu za palivo. To je všetkým nám jasné, bohužiaľ, pokiaľ chceme 
zaviesť na spálenie do Rohožníka, za všetko tvrdo  platíme. Ubezpečujem vás, že nič lacnejšie 
na Slovensku nebude. Na margo toho, čo bavíme, spoločnosť predchádzajúce roky tak, jak tu 
kolega hovoril, získala kvanta prostriedkov z Recyklačného fondu, či už priamo na zriadenie 
zberného dvora, ale v poslednom období na príspevok na ďalšie obdobie na dotrieďovanie.  V 
tomto roku za rok 2014 bolo mestu odoslaných 35.800 eur, čo nie je zanedbateľné, takže zase 
je to recipročná určitá vratka, dostáva sa to priamo do mesta, mesto s tým môže nakladať. Za 
hospodársky výsledok to, čo sme sa tu bavili, veľakrát ekonomicky mesto dostáva 39 000 a 
ku koncu tohto mesiaca júna bude vzájomným zápočtom uhradená aj táto čiastka. Dohodli 
sme sa na úrovni mesta, na úrovni pána ekonóma, tá spolupráca skutočne chce napredovať, 
práve preto aj my sa musíme správať tak, aby sme si tu zásluhu  nejako posunúť dopredu. 
Záverom snáď pokiaľ nebudete mať dotazy a budete mať, treba povedať práce zelená žatva, 
kosenie a orez živých plotov to, čo v súčasnom období prebieha a sme pod drobnohľadom a 
občianskou kontrolou, prechádza teraz v úspornom režime podľa požiadaviek a koordinácie 
mesta. Je to všetko o peniazoch a vždy na úrovni oddelenia životného prostredia, 
koordinátora, tieto práce zabezpečujeme, nič svojvoľne nerobíme. Naším cieľom je uspieť v 
prvom rade vo výberovom konaní na práce pre ďalšie obdobie, pretože končí zmluva k 
31. 12., veľmi radi by sme v tomto pokračovali, hoci sme si vedomí, že mesto Senica je 
strategický partner, vieme sa správať obchodne, urobíme všetko preto, aby sme uspeli v 
zabezpečovaní služieb a chceme slúžiť spokojnosti mesta, ale aj občanov. V krátkosti, pokiaľ 
máte dotaz, pripomienku, nech sa páči, sme tu obidvaja, aj pán inžinier v súčasnom období 
pre vás. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme, pán riaditeľ, za prezentáciu práce činnosti Technických 
služieb. Myslím, že to pomohlo nielen nám, ale aj občanom, aby videli všetky prevádzky 
a vôbec, čo všetko sa robí. Ja len chcem povedať, že na zasadnutí Združenia miest a obcí 
Slovenska to, čo už tu aj bolo povedané, skutočne Senica má, čo sa týka likvidácie odpadu, 
jeho triedenia, všetky prevádzky v dobrom, vynikajúcom stave, v podstate ozaj taký vzor pre 
Slovensko. Dobre sa mi tam sedí. To, čo riešia tí starostovia, primátori mesta v podstate 
Senice sa to netýka a hlavne som rád, že nemusíme v tomto volebnom období riešiť ďalšie 
skládky, že teda máme to predĺžené o ďalších 15 rokov. V diskusii vystúpi, sa prihlásila pani 
Vyletelová, nech sa páči. 
P. Vyletelová: Ja by som chcela, pán primátor, aj finančná komisia mala tieto správy, takže 
prerokovala aj túto správu Technických služieb a berie na vedomie. Mala by som dotaz na 
pána riaditeľa ohľadom výkupu plastových fliaš. Mám takú informáciu, len neviem, či teda je 
pravdivá, že lisované číre fľaše sa momentálne vykupujú za 600 EUR na tonu? 
P. Kaščák, riaditeľ TS a.s.: Klamal by som, je tu odborník, ktorý pripravuje konania na 
podpis. Nech sa páči, pán inžinier, môžeš k tomuto povedať. 
P. Fojtlín : Momentálne ceny vždycky si necháme poslať ponuku od troch odberateľov číre 
transparentné sa pohybujú zhruba okolo 340 euro za tonu pri naloženom kamióne 
polisovanom myslím, že to je nad 12 ton. Keďže naše zariadenie lisovacie nie je také 
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výkonné, my sme schopní naložiť maximálne 9 ton, tak u nás sa tá výkupná cena pohybuje 
nad 310 euro. Predávame väčšinou slovenskému spracovateľovi zhodnocovateľovi, to je 
General Plastic a potom robíme to cez dvoch priekupníkov jeden je z Banskej Bystrice a 
druhý z Hlohovca, ktorí to predávajú voľne, ale tam tie ceny sú rovnaké. 
P. Kaščák, riaditeľ TS a.s: Nemôžeme na priamo my von, tak to predáva niekto ďalší. 
P. Fojtlín: Asi tak 600 euro si  pamätám sídlil závod v Senici začínal to bolo tak v roku 2007- 
8 odvtedy to ide stále dolu. 
P. Vyletelová: Má to klesajúcu tendenciu tieto separované? 
P. Fojtlín: Má. Má - a to je z toho dôvodu, že oni nás stále, stále to tvrdia, že pokiaľ bude 
nízka cena ropy, nie je  záujem o tú surovinu. Keď je vyššia cena ropy, sú aj vyššie ceny na 
predaj. Tak je to taká dvojsečná zbraň, že radšej máme lacný benzín  - takže toľko k tomu. 
P. Vyletelová: Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči, pán Sova. 
P. Sova: Ja iba pripomienku jednu- dve, pán riaditeľ, nevšimol som si, asi som to prehliadol, 
ale mailom mi neprišla žiadna účtovná závierka. Poprosil by som, keby sa dalo, žeby bola 
preposlaná, to je jedna vec a druhá vec, ale berieme to, že je to taký osobný názor pri tom 
obrate 2,2 milióna dobre som to tam videl 2,2 milióna osobne sa mi ten zisk spoločnosti zdá 
nízky, zdá sa mi to nejaké nízke zhodnotenie toho kapitálu alebo toho majetku, ktorý 
spoločnosť má . Ja neviem, či to je vo vysokých nejakých nákladoch alebo či nemáte rezervy 
aj na strane nákladov, aby ten zisk mohol byť trošku, ako mesto nemá náklady, mesto má iba 
záväzky, takže to je iné, to je iná kategória, či netreba hľadať u vás nejaké rezervy v časti 
nákladov, ďakujem. 
P. Kaščák, riaditeľ TS a.s.: Dobrá otázka. Áno, v každom prípade hľadáme rezervy aj my a 
pracujeme tvrdo s týmto. Je pravdou to, že posledné obdobie sme nevenovali náležitú 
pozornosť modernizácii a tzv.reprodukcii, vykazovali sme zisk, ale nemali sme hotové cash-
ové peniaze na zakúpenie techniky, strojov, nákladných vozidiel, len na margo toho, čo sa tu 
hovorí vozidlo, ktoré sme v tomto roku kúpili na lízing 148 000 bez DPH. Ďalšie staršie 
vozidlo, ktoré sme doviezli a generálkovali za 70 000 plus ďalších 20 000 generálka, takže tie 
náklady sú skutočne veľmi vysoké. Máme zamestnaných tak, jak tu bolo povedané, takmer 
100 ľudí a venujeme veľmi seriózne náležitú pozornosť celému sociálnemu programu. 
Nestáva sa to, čo tu hovorí riaditeľ Úradu práce. Máme problémy so zamestnaním a 
odborníkov, či už šoférovo a ďalších, ale aj manuálnych, manuálne zručných ľudí, ale sa 
snažíme ľudí, ktorých získame, aj stabilizovať, aby nebola fluktuácia a ľudia nám 
neodchádzali, takže ďakujem za pripomienku, sme si tohto všetkého vedomí. Podľa 
odborníkov ekonómov je to napočítané tak, aby sa nám darilo všetko, nemáme väčšiu 
možnosť rozvoja ďalšej činnosti, pretože máme 16 obcí, máme mesto, ktoré je všetko 
stanovené rozpočtom mesta, obci a hľadáme si ďalších cudzích a nebyť tých cudzích, o 
ktorých tu bolo povedané, tak my už 3 roky neexistujeme, ale môžeme o tom sa pobaviť, 
porozprávať a je mi to ľúto, pretože materiál je spracovaný formou inou, to je tak 
nadštandardná správa a dohodli sme sa na úrovni vedenia mesta, že nebudeme vo farebnej 
verzii dávať, je to vysoko nákladné, že dáme to vo verzii čiernobielej, ktorá bola áno zaslaná 
všetkým. Neviem prečo, ale ospravedlňujem sa ja teraz s ktorým tu konzultujem tie veci, nie 
je problém, som ochotný aj tú verziu moju dať. 
P. Sova:  ja som povedal, že mi chýba účtovná závierka. 
P. Kaščák, riaditeľ TS a.s.: V tomto prípade som to nezapríčinil ja, ja sa ospravedlňujem, ale 
my sme odovzdali v plnom rozsahu. Neviem, ako sa to mohlo stať. Pani inžinierka, vy ste 
dostali prosím vás, ako ekonómka z mestskej rady, tak potom no to neviem naozaj 
nedištancujem sa od toho. 
P. Grimm, primátor mesta: Faktická pán Džačovský. 
P. Džačovský: Ja by som tam doplnil, že bolo to súčasťou teda to, čo sa dalo stiahnuť na 
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internete, v rámci informatívnej správy, začínalo to asi na strane 20 myslím alebo niekde tam 
22, takže tam je celá účtovná závierka, je to ale bolo to len v tej elektronickej podobe, čo sa 
vzťahuje z internetu neviem všetko, ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, pán riaditeľ, ešte chce niekto vystúpiť k diskusii? Pán 
Hutta. 
P. Hutta: Ja sa chcem len opýtať, či ešte stále sa vytvárali nejaké čierne skládky, či má mesto 
vedomosť po tom vyčistení v predchádzajúcom roku. 
P. Grimm, primátor mesta: Môžete dať mikrofón pánovi vedúcemu Šteffkovi, nech sa páči. 
P. Šteffek, MÚ: Za minulý rok boli odstránené čierne skládky. V priebehu roka boli 
zaevidované nové, dve boli zlikvidované, takže nie je taký nárast  čiernych skládok, jak bol v 
minulých rokoch, ale s tým, že predchádzajúce roky, ktoré boli vytvorené, tak sa minulý rok 
odstránili, takže už vznikajú v menšom meradle, ale budeme ich monitorovať a priebežne buď 
odstraňovať alebo keď to bude reálne, že sa môžeme prihlásiť aj z dotácie, akože na 
odstránenie týchto skládok s 5 % účasťou mesta. 
P. Grimm, primátor mesta: Stačí taká odpoveď pána vedúceho? No, nemám nikoho 
prihláseného, takže podávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na 
vedomie informatívnu správu Technických služieb Senica, a. s. za rok 2015. Môžete sa 
prihlásiť na hlasovanie. 21 prezentovaných. Takže počet nám stúpa. 
Hlasovanie: Za hlasovalo všetkých 21 poslancov. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 302: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Informatívnu správu Technické služby Senica, a.s. za rok 2015. 
H l a s o v a n i e :  prítomných: 21  za:21     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
15.1 Dispozície s majetkom – LUXOR 
 
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 15 - dispozície s majetkom. Máme ich tam 
myslím 7. Prosím vás, dajte si 15/1 a požiadam pani doktorku Olejárovú, vedúcu 
majetkovoprávneho oddelenia k mikrofónu, kým príde, máme tam po prvé návrh na 
výpožičku časti pozemku, nášho pozemku, pre neziskovú organizáciu Luxor s tým, aby 
naďalej využívala tento náš pozemok na detské ihrisko. Záber vidíte. 
P. Olejárová: Spoločnosť Luxor je vlastníkom aj  prevádzkovateľom uvedeného ihriska a 
užívala ho na základe zmluvy o výpožičke, ktorá bola uzatvorená v roku 2011. Splatnosť za 
určenosť uvedenej zmluvy už uplynula. Vzhľadom teda k tomu, že uvedenú činnosť alebo 
aktivitu spoločnosti Luxor pokladáme za verejnoprospešnú, navrhujeme uzatvorenie tejto 
zmluvy aj do budúcna a to na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Spoločnosť 
vlastne  uvedené ihrisko dáva do alebo poskytuje vlastne všetkým občanom bezodplatne, 
organizuje tam akcie pre deti, takže nevidíme dôvod nejakým spôsobom zrušiť túto 
spoluprácu. 
P. Grimm, primátor mesta: Požiadam o stanovisko mestskú radu. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala materiál na vedomie a odporúča schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Podnikateľská komisia, pán Sova. 
P. Sova: Komisia prerokovala a schválila, teda súhlasí s uzavretím zmluvy o výpožičke. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Otváram diskusiu, pán Džačovský. 
P. Džačovský: Takže na začiatok by som chcel oznámiť v zmysle uvedeného zákona, že som 
povinný oznámiť svoj osobný záujem k danej veci, keďže som zakladateľ a riaditeľ 
neziskovej organizácie Luxor. Nezisková organizácia Luxor ako taká vznikla v roku 2007 s 
tým, že túto časť ihriska budovala alebo ihrisko začalo budovať v roku 2011, kedy ho otvorila 
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s tým, že priebežne ho vylepšuje, snaží sa tam tvoriť, tzn. vysadili sme tam viac ako 100 
stromov v roku 2012, následne bolo aj rozšírenie detského ihriska s tým, že pridávali sme aj 
ďalšie prvky pre work out, následne v meste vznikli ďalšie 2 work out-ové ihriská, to bolo v 
roku 2013, kedy sme s tým začínali s tým, že na rok 2015 sme viac krát rokovali a plánovali 
rozšíriť časť detského ihriska na celú tú plochu, ktorá tam bola možná, ale nejakým spôsobom 
neprišlo k spolupráci. To isté v roku 2015 sme plánovali vybudovať vyhliadkovú vežu s 
výhľadom na Kunovskú priehradu i Senicu s tým, že opäť nejakým spôsobom k dohode úplne 
neprišlo, takže začali sme sa viacej venovať rôznym podujatiam, ako je šarkaniáda, večer dýň, 
kedy naozaj sú to podujatia, ktoré organizujeme my vcelku s veľkým úspechom, ale najmä sa 
snažíme teda spolupracovať s ostatnými organizáciami. Taká veľká akcia je dobrovoľníci 
deťom, kedy najmä Eurodirect,  ktorý je teda pod záštitou mesta tvorí so stredoškolskými 
študentmi podujatie a my sme ich oslovili s tým, že sme chceli niečo robiť pre deti, takže v 
tomto teda sa zapájame, snažíme sa urobiť to, aby sme aj mládež vychovávali k tomu, aby 
pomáhali ďalším  deťom, tzn. v minulosti sme robili aj ohňostroj, ktorý sme teda zrušili z 
toho dôvodu, že teda začalo mesto v tomto istom čase robiť ohňostroj a čo sa týka 2016, 
nakúpili sme  nové nafukovacie atrakcie. Tie prišli v piatok, je ich 7 nafukovacích atrakcií, 
bublinkový stroj, máme objednané penostroje, aby sme dokázali viacej podujatí robiť pre deti, 
ale tu narážame zase na problém, že reálne to robíme dvaja, tzn. ja s manželkou, kedy 
nestíhame teda všetky tie podujatia, pretože aj minulý týždeň sme robili 4 podujatia v 
spolupráci s ostatnými spoločnosťami. Tento víkend chystáme ďalšie podujatia, tzn. tento 
víkend budeme v okolí Senice na troch alebo až štyroch podujatiach, tak nestíhame to všetko 
sami, preto žiadame, aby v rámci tohto bol urobený návrh s tým, že žiadame o výpožičku 
pozemku, žiadame o kosenie, pretože pozemok si kosíme sami. My chceme si ho aj ďalej 
kosiť sami s tým však, že my sme napr. tento rok zabezpečovali 3× kosenie, mesto v okolí 
tohto detského ihriska kosilo raz a samozrejme vždycky sa vynecháva naše detské ihrisko s 
tým, že aj mesto by mohlo toto pokosiť, tým pádom by bolo ten pozemok by bol pokosený 
viackrát, tzn. 4× tým pádom deti by sa nehrali až v takej vysokej tráve, aj keď teda my sa ho 
snažíme kosiť naozaj na mesačnej báze, ale všetci vieme, čo majú záhrady, nie je to až tak 
dostatočné a predsa len tá tráva, keď bolo teraz také daždivé obdobie, rastie trošku rýchlejšie. 
Taktiež tým, aby sme mohli my viacej robiť tých podujatí pre deti, tak nás istým spôsobom by 
som to nazval, že papierovačky zdržujú, tzn. technická kontrola, zabezpečovanie hracích 
prvkov, toto mesto robí štandartne. V minulostí s predchádzajúcim vedením bolo dohodnuté, 
že toto by mesto malo vykonávať, že nám s týmto budú pomáhať a doteraz to nebolo, tak 
preto sme žiadali ten návrh teda rozšíriť o to, že to technické zabezpečenie. Viem, že pre 
mesto to robí teraz Mestský podnik služieb a či to bude cez neho alebo cez niekoho iného tak, 
ako to robí na vlastných prvkov s tým, že my si sme schopní platiť opravy aj ostatné veci, len 
samozrejme tie doklady a všetko nás zdržuje a nestíhame robiť. Každoročne žiadame o 
výnimku, aby sme nemuseli platiť odpady, pretože Luxor netvorí vlastný odpad, je to odpad 
od ľudí, ktorí reálne prídu, sú to obyvatelia Senice, ktorí si za odpad platia a len teda my sme 
dali nádoby na to, aby ten odpad sa neváľal a nehádzal sa kdekoľvek inde, takže aj to by 
mohlo byť súčasťou toho, že ten vývoz odpadu by nemusel byť teda, aby ho Luxor nemusel 
platiť, keď ho sám netvorí, ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Ja len k tomu chcem povedať, že zase mesto žiada, aby ten plot 
bol pekný, vkusný, aby tam nemávali tie reklamné rôzne nápisy ako zástavy, aby to tam bolo 
všetko na poriadku a čo sa týka detských preliezok, to má na starosti Mestský podnik služieb. 
P. Olejárová: Ja keď môžem k tomu podotknúť, ja si myslím, že s tým kosením by nemusel 
byť problém, ani s vývozom odpadu, ale proste mesto by nemalo brať zodpovednosť za 
nejakú technickú bezpečnosť uvedených prvkov, kde prevádzkovateľom je Luxor,  tým sa 
Luxor ani netají, je to zrejme tým, že určitú zodpovednosť by mal mať aj on, bavili sme sa aj 
o tom, lebo teda ja som mala takú informáciu, že vy tam máte svoje reklamné nápisy práve 
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preto, aj mesto to rešpektovalo, že máte vlastne z toho príjem alebo vám kosia, alebo 
poskytujú tie firmy, pre ktoré poskytujete reklamný priestor práve na tieto účely, takže teraz 
neviem, ako to je, či teda starajú sa vám o údržbu toho areálu za reklamnú činnosť alebo nie. 
P. Džačovský: My máme, áno, tá reklamná činnosť, ktorá tam je, kde sme mali  súhlas od 
mesta, tak je to napr. na to, že ten človek, ktorý tam má napr. záhradkárske veci, tak kosí,  tzn. 
je to urobené takýmto systémom, že alebo nám dávajú reklamné predmety, ktoré my môžeme 
ďalej rozdávať tým deťom ako odmeny za rôzne veci za rôzne služby, ktoré sa tam robia s 
tým, že my sa nebránime ani tej zodpovednosti ani tomu, že máme to len samozrejme je to aj 
papierovo náročné, kedy aj zákony sa menia, aj všetko ostatné, tzn. tá pomoc v rámci týchto 
veci, pretože tým samozrejme my to študujeme, doriešime to, len tým pádom my nemôžeme 
robiť toľko podujatí pre deti a napr. aj z mestského úradu máme žiadosti, že poďte, pomôžte 
nám, my to robíme pre mesto bezodplatne alebo zatiaľ sme robili vždycky a momentálne je tu 
to, že teda aj my žiadame, aby to, čo mesto vie robiť, aby robilo. My keď máme svoje hrady k 
dispozícii, ktorých je momentálne 10, máme rôzne autíčka, rôzne iné veci, tak to mestu vieme 
tie podujatia poskytnúť, pretože máme to k dispozícii a nemusí to byť niekde na sklade, aby to 
deti využili. Na druhú stranu, keď mesto niečo vie robiť, aby nám v rámci tohto dokázalo 
taktiež pomôcť. 
P. Olejárová: V tom kosení alebo vo vývoze odpadu určite si myslím, že nebude problém, 
dokážeme to zabezpečiť, ale ako možnože aj nejaké metodické usmernenie, čo sa týka 
nejakých revíznych správ, ale určite je to zodpovednosť za tie a bezpečnosť tých  prvkov musí 
zostať na Luxore. 
P. Džačovský: Tam,  ako my ich máme, samozrejme všetky výroky máme na rozdiel od mesta 
Senica certifikované, takže u nás to nie je taký problém, ako na 90 % preliezok v meste 
Senica áno, takže ja si myslím, že u nás, čo sa týka tá zodpovednosť je už na danom 
výrobcovi, ktorý k nám chodí, len samozrejme chodí od Nitry, nás to stojí finančné 
prostriedky, pretože chodí častejšie, preto je pre nás jednoduchšie a môžeme tieto finančné 
prostriedky využiť pre deti v Senici, keď to aspoň čiastočne niečo pokryje mesto tými ľuďmi, 
ktorých aj tak má a ktorí to vedia robiť. 
P. Olejárová: Áno, ale ako priznám sa, že neviem si predstaviť, čo si pod tým predstavujete, 
ako to technické zabezpečenie, či vás má Mestský podnik upozorniť, že bude treba urobiť 
nejakú prehliadku je to veľmi proste . 
P. Grimm, primátor mesta: Chcem povedať  len jeden bod, že obidvaja odbočujete od náplne 
tohto bodu. Náplňou tohto bodu je uzavretie zmluvy o výpožičke, nie riešenie detailov. 
P. Džačovský: S tým, že ja som dal doplňujúci návrh.  Áno, v rámci tohto aj to kosenie, aby 
sme to tam mali doriešené, pretože budeme neustále, každý rok žiadame dookola to isté. Áno, 
aj od mesta, jak vývoz toho odpadu, tak je to neustále ten istý ping pong s tým, že vy nám 
pošlete výmer, že máme platiť odpad, my vás žiadame o to, aby ste nám ho odpustili, vy nám 
potom posielate vyrozumenie. 
P. Grimm, primátor mesta: Ale to nie je kompetencia Mestského zastupiteľstva, kompetencia 
Mestského zastupiteľstva je rozhodnúť: bude výpožička alebo nebude a potom je to o 
štatutároch a nemôžete nám sústavne klásť podmienky. Tak, chcete to alebo to nechcete. 
Vážne vzniká takáto otázka, lebo vy stále poviete, čo všetko ešte máme mesto porobiť a 
pritom to chcete do výpožičky. 
P. Džačovský: Ja to poviem takto, že to nechcete vy, pán primátor, to mne je v celku zrejmé a 
čo sa týka.... 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský, prepáčte, že vám do toho zasahujem, opäť ste 
úplne vedľa a už niekoľký krát  tu spomínam na Mestskom zastupiteľstvo. Ja nie som proti 
preliezkam, nie som proti tomu, aby tam deti boli, ale programom dnešného rokovania je 
uzavretie zmluvy o výpožičke a potom môžu nasledovať ďalšie rokovania medzi štatutármi. 
P. Džačovský: Pán primátor, na mestskom výbore aj všade inde zástupcovia prezentujú, že v 
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tejto časti nebude sa budovať detské ihrisko, pretože tam je detské ihrisko Luxor. Ja som 
Luxor budoval ako bonus pre ľudí, nie ako to, že mesto si bude robiť pod tým záštitu a pokiaľ 
áno a že teda má vybavenú nejakú mestskú časť, tak v tom prípade by sa mesto malo o to 
taktiež postarať a taktiež istým spôsobom pomáhať. Áno, to, čo je bežné, lebo my sme napr. 
budovali work out-ové ihrisko v Šaštíne,  kde s tým nie je problém a máme tieto veci urobené 
a pokračujeme ďalej, pretože jednoducho, pokiaľ v Senici nie je o to záujem, my robíme a 
robíme inde. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský, myslím si, že na to netreba ani vysoké školy, že to 
pochopili, to, čo som povedal do televízie aj všetci, čo sú tu, že mesto nie je proti tomu, aby 
tam bolo detské ihrisko, to je úplne jasné stanovisko. 
Pán Hutta, nech sa páči, ešte pán Lidaj faktickú. 
P. Lidaj: Ja by som len chcel povedať, že zástupcovia, ktorí, lebo ja určite nie, naopak sme sa 
dostali názorovo my do nejakého rozdielneho pohľadu na to, kedy ja som chcel, aby bolo viac 
detských ihrísk menších roztrúsených, aby mohli mamy sa pozerať na deti pri domoch a ty 
zase hovoríš, aby boli centrálne, takže určite my chceme, aby bolo ďalšie ihrisko vedľa 
bytovky 1212, aj keď tam je už Luxor  v tej oblasti, lebo je tam prechod cez tú hlavnú cestu.  
P. Džačovský : Môžem? S tým nie je problém, len tiež bolo prezentované, že v tejto časti sa 
detské ihrisko pre rodinné domy ani inde budovať nebude, pretože tam je Luxor. Áno, tým 
pádom mi to príde, že pokiaľ teda si to mesto takýmto spôsobom dá ako vybavenú časť, že 
teda máme vybavené detské ihrisko v nejakej časti, tak taktiež by sa podľa mňa malo tým 
nejakým spôsobom podieľať k tomu, pretože my taktiež a všetko zabezpečujeme, budujeme, 
robíme áno, ale od mesta áno, môžeme zadarmo využívať pozemok, ktorý je verejne 
prospešný pre občanov. 
P. Olejárová: Ja si myslím, že toto sú všetko také veci, na ktoré už dokážeme do tej zmluvy 
zakomponovať tak, aby ihrisko fungovalo a občania boli spokojní. 
P. Grimm, primátor mesta: Ešte by ma strašne zaujímalo, že kde to bolo prezentované, keď ja 
o tom neviem. 
P. Džačovský: Napríklad ma mestskom výbore to bolo prezentované. 
P. Grimm, primátor mesta: Tak vidíte, ale nie v mojich ústach z vedenia mesta, takže 
nepodsúvajte v jednom kuse niečo.  
P. Džačovský: vedenie mesta, pokiaľ si myslím, takže pokiaľ. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hurban nie je vedenie mesta, to je prvá vec a to som tu ja 
štatutárom to je prvá vec a nepodsúvajte stále niečo mestu to, čo sme nikdy nepovedali, čo 
neplánujeme alebo vôbec nemáme v pláne, ani to nerobíme. 
Pán Hutta, nech sa páči. 
P. Hutta: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil podporiť návrh pána Džačovského v plnom 
rozsahu tak, ako to tam napísal, dal to do podmienok zmluvy. Môžeme byť radi, že sú tu také 
organizácie, ako je Luxor, ktorá vlastne v podstate nahrádza činnosť a šetrí peniaze mestu. 
Bodaj by ich tu bolo 10, bodaj by taká organizácia, ako je Luxor, bola v každom obvode a takí 
ľudia, ktorí majú snahu niečo robiť pre deti za svoj vlastný čas, ktorý by mohli stráviť úplne 
nejako ináč tzn., že nie je  tu ani o čom debatovať. Navrhujem všetky tie požiadavky, ktoré 
pán Džačovský navrhol, dať do tej zmluvy s tým, že myslím, že môžem hovoriť  za celý klub, 
aj za všetkých poslancov. Treba podporiť takéto organizácie a čo sa týka centralizácie 
detských ihrísk, samozrejme každá mamička by chcela vidieť zo svojho balkóna svoje dieťa 
pod oknom, nemal by byť záujem mesta v tom, aby pred každý obytný dom dal nejakú 
šmýkačku nejakú húpačku.  Myslím, že mamičky by mohli, aj by boli rady, aby sa prešli s 
tými deťmi a 200 - 250 m prechádzky s vlastným dieťaťom myslím, že nikomu neuškodí, 
toľko. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre, chce ešte niekto diskutovať? Prednášam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje uzavretie zmluvy o výpožičke podľa 
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§ 659 a následne Občianskeho zákonníka podľa predloženého návrhu spoločnosti Luxor, 
nezisková organizácia so sídlom Priemyselná 1436/35A, Senica na dobu neurčitú s 
trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom prevádzkovania detského ihriska pre verejnosť 
a organizovania podujatí pred deti a odporúča do obsahu zmluvy zakomponovať po 
prerokovaní ďalšie náležitosti. Môžete sa prezentovať, je vás 20, môžete hlasovať. 
Hlasovanie: 19 za, 1 sa zdržal, uznesenie prešlo. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 303: 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a ľ u j e  
uzavretie zmluvy o výpožičke  podľa § 659 a nasl.  Občianskeho zákonníka,  predmetom 
ktorej je  časť vo výmere 1 850 m2 pozemku reg. C KN p.č. 3565/280, druh pozemku ostatné 
plochy vo výmere 2 319 m2  a  pozemok reg. EKN p.č. 112/1, druh pozemku ostatné plochy 
vo výmere 682 m2, spolu vo výmere 2 532  m2 žiadateľovi: LUXOR n.o. so sídlom 
Priemyselná 1436/35A, Senica, IČO: 37 986 911 na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou  za účelom prevádzkovania detského ihriska pre verejnosť 
a organizovania podujatí pre deti. 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu Zmluvy o výpožičke. 
b/  O d p o r ú č a primátorovi mesta 
do obsahu zmluvy zakomponovať po rokovaní ďalšie náležitosti podľa predloženého návrhu 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:19     proti:0     zdržal sa:1     počet poslancov: 25 
 
15.2  Dispozície s majetkom – Štefečka 
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 15/2, je to odpredaj pozemkov manželom 
Štefečkovým, ktorý doteraz ten pozemok užívali, aj sa oň starali. Pani Olejárová, len tak 
stručne. 
P. Olejárová: Ide o 2 pozemky v kategórii záhrady, spolu vo výmere 240 m², parc. č. 34153/2 
a /6. Uvedené pozemky sa nachádzajú vlastne za záhradou žiadateľov a iných užívateľov, nie 
sú využiteľné, z tohto dôvodu navrhujeme, aby predmetné pozemky 2 boli odpredané za cenu 
15 euro za m² žiadateľom. 
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Aké je stanovisko mestskej 
rady. 
P. Lidaj: Mestská rada zobrala na vedomie a odporúča cenu 15 EUR a pre odpredať. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova, podnikateľská. 
P. Sova: Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť pozemok na odpredaj za 
15 EUR za meter štvorcový. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, podávam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v 
Senici po a/ schvaľuje odpredaj pozemkov registra C katastra nehnuteľnosti poradové číslo 
341 53/2 podľa predloženého návrhu žiadateľom Ing. Milošovi Štefečkovi a manželke Ing. 
Janke Štefečkovej  obaja bytom Športová 3279/33 Senica za cenu 15 eur za m² a po b 
schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa z toho 
dôvodu, že pre iného záujemcu ako aj pre mesto vzhľadom na ich umiestnenie sú tieto 
pozemky nevyužiteľné a pre mesto je uvedený majetok prebytočný. Zároveň Mestské 
zastupiteľstvo poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. Môžete sa 
prezentovať. Je nás 18. Môžeme hlasovať. 
Hlasovanie: Prednesené uznesenie bolo schválené 18-timi hlasmi.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 304: 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a ľ u j e  
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odpredaj pozemkov reg. C KN v k.ú. Senica  p.č. 34153/2, druh pozemku záhrady vo výmere 
198 m2   a p.č. 34153/6, druh pozemku záhrady vo výmere 42 m2, spolu vo výmere 240 m2 
žiadateľom:  Ing. Miloš Štefečka a manželka Ing. Janka  Štefečková , obaja bytom Športová 
5279/33, Senica za cenu:   15 € / m2 
b/ schvaľuje 
prevod  vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa :  
Pozemky reg. CKN parc. č. 34153/2 a 34153/6  bezprostredne susedia  s rodinným domom  a 
pozemkami reg. CKN parc.č. 34153/1, 34153/3 a 34153/7   v bezpodielovom spoluvlastníctve 
žiadateľov   a nachádzajú sa na zle  prístupnom  mieste. Prístup k nim  je možný práve   
z pozemkov p.č. 34153/1 a 34153/3   v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Pre iného 
záujemcu,  ako aj pre mesto vzhľadom na ich umiestnenie, sú nevyužiteľné .  
Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný . 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno – predajnej zmluvy. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:18     za:18     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
15.3 Dispozície s majetkom - Vach 
P. Grimm, primátor mesta:   Presunieme sa do bodu 15/3.Tam máme žiadosť manželov 
Vachových z Čáčova, nech sa páči, pani doktorka. 
P. Olejárová, MÚ:  Ide o podobný prípad, ako sme schvaľovali teraz. Vachovci požiadali o 
odpredaj štyroch parciel 2096/2, 2097/2, 2163/6, 2163/7. Odpredaj za účelom vytvorenia 
dvora alebo záhrady k svojmu rodinného domu. Vzhľadom k tomu, že nemajú možnosť 
vytvoriť si takýto priestor na pozemku v ich vlastníctve, ktorý mali obmedzený. Navrhujeme 
odpredať uvedené  pozemky žiadateľom  za kúpnu cenu za 15 EUR/m2. Pozemky sú 
svahovité, úzke a iným spôsobom nevyužiteľné. 
P. Grimm, primátor mesta:   Stanovisko mestskej rady? 
P. Lidaj, zástupca primátora:  Mestská rada zobrala materiál na vedomie a odporúča schváliť 
a  odpredať za cenu 15 EUR/m². 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Sova, podnikateľská. 
P. Sova : Komisia tiež odporúča schváliť a odpredať za cenu 15 EUR.  
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Diskusia. Návrh na uznesenie znie: Mestské 
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odpredaj pozemkov reg. C v katastri nehnuteľnosti Senica 
žiadateľom - podľa predloženého návrhu - žiadateľom Vladimírovi Vachovi a manželke 
Anežke Vachovej, obaja bytom Bahenská 5140/1, Senica za cenu 15 EUR/ m² a schvaľuje 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa - podľa predloženého 
návrhu. Súčasne mestské zastupiteľstvo poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej 
zmluvy. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 
Hlasovanie: 19 bude hlasovať a 19 bolo za.  
Uznesenie č. 305: 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemkov reg. C KN  v k.ú. Senica: 
p.č. 2096/2, druh pozemku záhrady vo výmere 135 m2 
p.č. 2097/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 177 m2,  
p.č. 2163/6, druh  pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2 
p.č. 2163/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, spolu vo výmere 
446 m2 žiadateľom: Vladimír Vach a manželka Anežka Vachová, obaja bytom Bahenská 
5140/1, Senica za cenu:   15 €/m2  
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b/ s c h v a ľ u j e 
prevod  vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa :  
Pozemky reg. CKN parc. č. 2096/2, 2097/2, 2163/6, 2163/7  bezprostredne nadväzujú  na 
pozemok parc.č. 2097/1   s rodinným domom   v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. 
Žiadatelia sú    nájomcami predmetných pozemkov  a užívajú ich ako dvor a záhradku  
k domu,  ktoré si  nemajú možnosť vytvoriť na svojom pozemku,  ani  iným spôsobom.  
Pozemky  sú  úzke a svahovité  a pre mesto nevyužiteľné.   Pre mesto  je uvedený majetok  
prebytočný . 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno – predajnej zmluvy.  
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
15.4. Dispozície s majetkom – Synthesis. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďalším bodom je bod 15/ 4. Takže, uznesenie nám prešlo. Bod 
15/4 je to materiál, ktorý tu bol prezentovaný na aprílovom mestskom zastupiteľstve - 
spoločnosti Synthesis. Takže, máte ho pred sebou. Podnikateľská komisia, pán Sova, 
požiadam vás o stanovisko. 
P. Sova: My sme to teraz viac-menej mali v komisii iba informatívne, pretože komisia to 
schválila na predchádzajúcom zasadnutí. Ešte predtým  odporučila. 
P. Grimm, primátor mesta:  Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy? Pán Čonka. 
P. Čonka: Stavebná komisia to tento rok vlastne, my sme to prerokovávali ešte minulý rok 
v októbri. Vtedy sme to odporúčali, ale vlastne  odteraz sa tomu iba informatívne venujeme. 
Ale to je v nezmenenom návrhu. Áno odporúčala. 
P. Grimm, primátor mesta:   A stanovisko mestskej rady bolo? 
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada sa týmto materiálom zaoberala ešte raz na svojom 
zasadnutí, poslednom a stanovisko mestskej rady je ten návrh odpredaja - neschváliť. 
P. Grimm, primátor mesta:   Otváram diskusiu. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ešte pardon – teda nájmu - neschváliť. 
P. Grimm, primátor mesta:  Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani Vyletelová, nech sa páči. 
P. Vyletelová: Ja už som taktiež niekoľkokrát vystupovala k tomuto návrhu. Samozrejme, že 
požiadavka firmy Synthesis sa už vlečie, ako tu bolo povedané, niekoľko mesiacov. Ja by som 
len chcela vyzdvihnúť reportáž TV SEN, ktorá vlastne poukázala, ak teda niekto ešte váha, na 
to, že v súčasnosti nie je takáto spoločenská požiadavka na tento typ bytov. Bolo v tej 
reportáži spomínané, že vlastne, či už byty pri Moruši, alebo pri Slovenskej sporiteľni, 
v Sotinej,  pri III.  základnej škole, alebo Slovenský hodváb, tu týchto bytov máme veľmi 
veľa stále neobsadených. A to, čo som zdôrazňovala, vlastne mi aj tá reportáž mi dala za 
pravdu, že obavy sú také, že ani ten investor, zasa by to bola investícia na dlhšie  lakte, nie na 
tie 2 roky, ktoré tu boli spomínané. Vieme, ako oni stavali vlastne tieto investície. Takže len 
toto pripomínam. Naviac občania už sa aktivizovali, ako z okolia tohto bloku, kde sa to malo 
stavať. Len ja som teda dala takú informáciu, že aj mestská rada vlastne zaujala k tomuto 
negatívne stanovisko. A aby zatiaľ taký nejaký verejný protest nebol zatiaľ prezentovaný. 
Takže dúfame, že aj ostatní kolegovia, poslanci, pochopili, že nie je to momentálne tá 
spoločenská požiadavka. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujem, pani Krištofová  
P. Krištofová: Ja by som chcela podotknúť  2 veci. Po 1. že sme tento návrh mali aj na 
komisii pre životné prostredie a verejného poriadku. A táto komisia jednoznačne nedoporučila 
tento pozemok prenajímať. Zachovať ho ako nejaké také refúgium pre túto časť mesta. 2. vec 
je, že ma oslovili obyvatelia, keďže som v tejto časti poslankyňa, s absolútnym nesúhlasom 
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voči výstavbe, zo všetkých tých troch bytoviek, čo tam sú. Plus ešte aj z celej 
Hviezdoslavovej ulice. Sú nachystaní, majú v šuplíku podpísané petície. Takže  a ja som ich 
informovala, že teda nie je nejaká ochota toto  od mesta  prenajímať, pretože mesto si 
uvedomuje, akú hodnotu má ten pozemok. A tak isto bolo navrhnuté aj výmena pre pána 
podnikateľa. Až by chcel stavať, máme takéto priestory. Takže toľko. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Lidaj. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja by som chcel len povedať, len to , čo povedali predrečníci, 
áno, aby to nevyzeralo, že mesto alebo poslanci nechcú podporovať podnikateľov. Tak 
vedenie, vlastne aj na základe vlastných podnetov pripravilo aj rokovalo so spoločnosťou o 
tom, že by sa im poskytol nejaký iný alternatívny pozemok, kde by to vlastne ľuďom 
neprekážalo. Že by bola tá varianta postavená niekde vo vhodnejšom prostredí. A tak isto 
chcem povedať, je pravda, že tá požiadavka na byty podobnej kategórie nie je až taká veľká. 
Ale je obrovská požiadavka na výstavbu, respektíve prenájom mestských bytov. Takže tam by 
sme chceli skôr sa uberať týmto smerom. A pripraviť do budúcnosti zastupiteľstvu vlastne 
model výstavby ďalšej bytovky. Takže ten záujem je naozaj enormný a prevyšuje niekoľko 
desiatok násobne  teda počtom   tú možnosť uchádzačov, ktorým tie byty sme schopní 
prideliť.  
P. Grimm, primátor mesta: Pani Wágnerová. 
P. Wágnerová: Ja by som len toľko chcela, že nerozumiem tomu, prečo sa to dostalo na 
zastupiteľstvo s návrhom  schváliť? Však na rade bolo povedané, že  neschváliť. S tým, že sa 
s nimi dohodlo, že sa im dá nejaký náhradný pozemok. Tak neviem, prečo to tu dneska máme 
prejednávať. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada odporúčala neschváliť. Ale mestská rada nemôže 
materiál neposunúť. To právo majú o tom rozhodovať všetci poslanci. Takže  a tie vyjadrenia 
komisií boli ešte z minulého roka. Lebo oni sa tým materiálom nezaoberali znova. 
P. Wágnerová : Áno, to je v poriadku. Ale je aj treba povedať, že bolo s nimi, svojim 
spôsobom, dohodnuté, že sa im  dá náhradný pozemok. 
P. Lidaj, zástupca primátora:   Áno, veď som to povedal. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ale, aby sa to mohlo skutočne uskutočniť, musí byť jasné 
stanovisko mestského zastupiteľstva  áno alebo nie. Že uvedený návrh buď prejde alebo 
neprejde. To  ako zahlasujete. 
P. Olejárová, MÚ: opis z rokovania aprílového zasadnutia s tým, že má byť vlastne návrh 
prednesený na dnešnom rokovaní. 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Hutta. 
P. Hutta: Chcem vedieť, aké napríklad stanovisko zaujal potenciálny stavebník k tomu 
novému pozemku, navrhnutému mestom? 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja to mám osobne len tak sprostredkovane  podané, ale myslím si, 
že s tým bude súhlasiť. Môžem podať návrh na uznesenie? Končím diskusiu teda. Podávam 
návrh na uznesenie: Mestského zastupiteľstva v Senici schvaľuje prenájom časti pozemku 
registra C - KN poradové číslo 1455/1 podľa predloženého návrhu spoločnosti Synthesis 
s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61 - po a) na účely výstavby bytového domu parkovacích plôch a 
prístupovej komunikácie na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50 
EUR na m2  za rok  a po b) - schvaľuje prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa predloženého návrhu a zároveň poveruje primátora k podpísaniu nájomnej 
zmluvy. Môžete sa prezentovať. 
Hlasovanie : Hlasuje vás 20. Uznesenie nebolo schválené.  Proti bolo 17 a zdržali sa 3. 
Bolo prijaté 
Návrh na prenájom časti pozemkov reg. CKN p.č. 1455/1, 989, 990/1 a časti pozemku reg. 
EKN p.č. 1638/13 v k.ú. Senica. 
MsZ v Senici 
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a/ s c h v a ľ u j e  
prenájom častí  pozemkov  reg. C KN p.č.1455/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere  
69 287 m2, p.č. 990/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2797 m2, p.č. 
989, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 1583 m2 a časti pozemku reg. EKN p.č. 
1638/13,druh pozemku ostatné plochy vo výmere 290 m2  v k.ú. Senica , ktoré sú vyznačené 
ako 
diel 5 vo výmere 283 m2  (odčlenený z  p.č. 1455/1) na výstavbu parkoviska 
diel 4 vo výmere 157 m2   (odčlenený z  p.č. 990/1) na výstavbu bytového domu 
diel 3 vo výmere 100 m2  (odčlenený z p.č. 990/1) na výstavbu prístupovej komunikácie  
diel 2 vo výmere  117 m2 (odčlenený  z p.č. 989) na výstavbu prístupovej komunikácie 
diel 1 vo výmere 19 m2 (odčlenený z p.č. 1638/13) na výstavbu prístupovej komunikácie 
spolu vo výmere 676  m2 spoločnosti:  SYNTHESIS, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, 
Senica, IČO: 34 147 012  na účely výstavby bytového  domu, parkovacích  plôch 
a prístupovej komunikácie   na dobu neurčitú s trojmesačnou  výpovednou lehotou za cenu:  
a/ 1,50 € /m2/rok  
b/ inú cenu 
b/ s c h v a ľ u j e 
prenájom  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 dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
Spoločnosť  je vlastníkom  pozemkov  reg. CKN  parc.č. 990/2  a 1420/9 v kat. území Senica, 
na ktorom plánuje postaviť bytový dom a parkovacie plochy. V zmysle projektovej  
dokumentácie výstavba  bytového  domu  je naplánovaná  aj na častiach  pozemkov parc. 
č.1455/1, 990/1,989 a 1638/13  z dôvodu   zachovania   stavebnej čiary, plánovanej  výstavby 
parkovacích plôch a prístupovej komunikácie. V konaní o povolenie stavby,  o vydanie 
ktorého hodlá spoločnosť požiadať príslušný stavebný úrad,  je nájomná zmluva   formou   
preukázania vzťahu stavebníka k pozemkom, na ktorých bude stavba  realizovaná. 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu nájomnej zmluvy.  
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:0     proti:17     zdržal sa:3     počet poslancov: 25 
 
Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý. 
 
15.5.   Dispozície s majetkom - Horné Suroviny 
P. Grimm, primátor mesta:  Pôjdeme na bod 15/5. Je to návrh na odkúpenie pozemkov pod 
komunikáciou katastra Senica, je to v časti Horné Suroviny. Pani Olejárová, stručne, aby 
vedeli aj občania.. 
P. Olejárová, MÚ: Mesto je vlastníkom miestnej komunikácie v časti Horné Suroviny 
v Senici. Ide o komunikáciu s povrchom zo zámkovej dlažby. Vlastne je určená pre prístup 
k rodinným domom a k bytovým domom. Vzhľadom, že pozemky pod komunikáciou nie sú 
vysporiadané, chceli by sme tento úsek komunikácie vysporiadať a preto dávame návrh na 
odkúpenie pozemkov za cenu navrhnutú znalcom alebo teda stanovenú znaleckým posudkom, 
vypracovaným znalcom pánom Cákom. Celková výmera je 720 m² s tým, že teda celková 
suma by bola 6 800 EUR - kúpna cena.  
P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Kým si premyslíte, 
ešte stanovisko mestskej rady.  
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada zobrala na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta:  Podnikateľská komisia? 
P. Sova: Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie pozemkov za ceny 
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tak, ako sú uvedené v návrhu.  
P. Grimm, primátor mesta:  Dobre. Ďakujem. Diskusia. Nie je? Podávam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou 
v katastrálnom území Senca v časti Horné Suroviny, zameraných geometrickým plánom číslo 
107/2015 - podľa predloženého návrhu, od vlastníkov za kúpnu cenu - po a)  pozemok 
parc. č. 3845/44 za 47 EUR, pozemok parcela číslo 3872/49 za 3470 EUR, pozemok parcela 
číslo 3872/50 za 985 EUR, pozemok parcely  - ten istý - /3  za 291 EUR,  pozemok 
parc. č. 3872/51 za 19 EUR a pozemok parc. č. 3870...3837/2 za 1942 EUR. Súčasne poveruje 
primátora k podpísaniu kúpnopredajných zmlúv. Môžeme sa prezentovať. 
Hlasovanie : Je nás 19, už 20. 20 bolo za. Uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 306: 
MsZ v Senici 
a/ s c h v a ľ u j e  
odkúpenie pozemkov pod miestnou  komunikáciou  v kat. území Senica v časti Horné 
Suroviny zameraných  geometrickým  plánom č. 107/2015 na zameranie komunikácie 
p.č.3837/2, 3845/3, 3845/4, 3872/49-51 a určenie vlastníckych práv ako: 
novovytvorený pozemok  parc. č. 3845/4 vo výmere 5 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, odčlenený z pozemku reg. EKN parc.č. 1153/5, druh pozemku orná pôda vo 
výmere 12270 m2 , 
novovytvorený  pozemok   parc. č. 3872/49 vo výmere 370 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku reg. EKN parc.č. 1153/5, druh pozemku orná pôda 
vo výmere 12270 m2, 
novovytvorený pozemok  parc. č. 3872/50 vo výmere 105 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku reg. EKN parc.č. 1154/2, druh pozemku orná pôda 
vo výmere  
6169 m2, 
novovytvorený pozemok  parc.  č. 3845/3  vo  výmere 31 m2  , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku reg. EKN parc.č. 1157/1, druh pozemku vodné 
plochy vo výmere 2479 m2, 
novovytvorený pozemok  parc. č.  3872/51 vo výmere 2 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenený z pozemku reg. EKN parc.č. 1157/2, druh pozemku vodné 
plochy vo výmere 254 m2, 
novovytvorený pozemok  parc. č. 3837/2  vo výmere 207 m2 , druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria,  pričom časť (diel 6) vo výmere 175 m2  bola odčlenená  z pozemku reg. 
EKN parc.č. 1159/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 11340 m2  a časť (diel 7)  vo 
výmere 32 m2   bola odčlenená  z pozemku reg. EKN parc.č. 1160, druh pozemku ostatné 
plochy vo výmere 930 m2 
od vlastníkov  za kúpnu  cenu: 
   pozemok parc. č. 3845/4  za 47 €, 
   pozemok   parc. č. 3872/49  za  3 471  €, 
   pozemok  parc. č. 3872/50  za  985  €,  
   pozemok parc. č. 3845/3  za  291 €,  
   pozemok parc. č.  3872/51 za  19  €, 
   pozemok parc. č. 3837/2   za 1942  €. 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno –predajných zmlúv. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:20     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
15.6 Dispozície s majetkom - MŠ Kolónia 
P. Grimm, primátor mesta: Materiál 15/6. Je to návrh na zverenie majetku do správy 
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Materskej škole na ulici Ladislava Novomeského 1209/2, Senica. Iste si spomínate, že 
materská škôlka na Kolónii bola zateplená a tým  z toho dôvodu teda jej musíme odovzdať 
novú budovu do majetku. Čo na to mestská rada?    
P.Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada odporúča schváliť daný materiál. 
P. Grimm, primátor mesta:   Ďakujem, pán Lidaj. Pán Sova? 
P. Sova: Komisia odporúča schváliť zverenie majetku. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujem. Diskusia. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Senci schvaľuje zverenie majetku – stavba - Zateplenie Materskej 
školy 3, Kolónia 544 v celkovej hodnote 36. 514,36 centov do správy subjektu Materská škola 
ulica Ladislava Novomeského 1209/2, Senica. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku. Môžeme sa prihlásiť. 
Hlasovanie: Hlasuje 19 poslancov. 18 bolo za. Teda 18 len hlasovalo. Asi sa niektorým 
nepodarilo stlačiť. Nehlasoval 1.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 307: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
zverenie majetku: 
Stavba „zateplenie materskej školy III., Kolónia 544“ v celkovej hodnote 36.514,36 € do 
správy subjektu:   Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2, Senica. 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku. 
H l a s o v a n i e :prítomných:19,za:18,proti:0,zdržal sa:0,1 nehlasoval,  počet poslancov: 25 
 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Lidaj ešte sa prihlásil do faktickej. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja by som chcel  poďakovať. Nie je to v rámci diskusie, ale do 
tohto bodu, ale pani Ing. Výletovej, za to, že veľmi, veľmi aktívne sme spolupracovali a že sa 
nám podarilo pripraviť žiadosť a získať z Envirofondu, z cudzích zdrojov 30, viac ako 
33.000 EUR a zatepliť tú materskú škôlku na Kolónii tak, aby tam tie deti, tam naozaj mali tie 
podmienky také, aké majú. A aby sme vlastne dosahovali aj energetické úspory a tým pádom 
ušetrili prostriedky na niečo iné. Ďakujem veľmi pekne. 
P. Grimm, primátor mesta:  Dúfajme, že sa nám bude dariť, teda hlavne oddeleniu 
ekonomickému aj školstva, aby sme mohli postupovať ďalej v takýchto podujatiach, pekných.  
 
15.7 Dispozície s majetkom – Krajčík 
P. Grimm, primátor mesta: Keby ste si mohli pripraviť 15/7. Je to dispozícia s majetkom. Je 
to návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemku registra C-KN 
parc. č. 110/1, 110/2 a 140/2. Nemali sme to na mestskej rade ani. Dostali ste to na stoly. 
Nejde o nejaké závažné stanovisko, aby tento materiál musel byť, teda, prerokovaný. Ale bol 
prerokovaný, napriek tomu, na komisii pre výstavbu a plánovanie. Pán Čonka a mohol by ste 
povedať stanovisko, prosím vás?  
P. Čonka: Stavebná komisia s týmto návrhom bola dodatočne oboznámená, ale odporúča 
schválenie.  
P. Olejárová, MÚ : Ja chcem len podotknúť, že žiadosť prišla až 20. júna, ale nechceme čakať 
do ďalšieho zastupiteľstva, vzhľadom k tomu, že ide o takúto vec. Tak sme to riešili takýmto 
spôsobom. 
P. Grimm, primátor mesta: Takže otváram diskusiu ešte k tomuto bodu. Pán Hutta, nech sa 
páči. 
P. Hutta: Prepáčte, prepočul som tu informáciu? – toho 22. júna? 
P. Olejárová , MÚ:  20. júna prišla žiadosť, takže. 
P. Hutta: Žiadosť. Kolaudácia už prebehla?  
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P. Olejárová , MÚ:  Áno. 
P. Hutta: No, som tam bol pred tromi týždňami. Tam to bolo otrasné, na Hurbanovej 1379. 
Práve za tým. Všetko je v poriadku? 
P. Olejárová , MÚ:  Áno. 
P. Grimm, primátor mesta: Chce ešte niekto vystúpiť v diskusii? Ak nie, podávam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po a) - schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecných bremien „in personam“ na pozemkoch registra C-KN  číslo 110/1 katastra 
nehnuteľností Senica, podľa  predloženého návrhu v prospech Západoslovenskej distribučnej 
a. s., Čulenova 6, Bratislava - podľa teda predloženého návrhu. Vecné bremeno sa vzťahuje 
na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne číslo 
43/2016. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú  za jednorazovú odplatu vo výške 12 
centov za každý aj začatý m2  v rozsahu vecného bremena. Mestské zastupiteľstvo súčasne 
poveruje primátora k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena. Môžete sa prihlásiť 
k hlasovaniu. 
Hlasovanie : 20 bude hlasovať. 20 bolo za. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 308: 
MsZ v Senici 
s c  h v a ľ u j e  
uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecných bremien  in personam na pozemkoch  reg.  CKN 
p.č.110/1, druh pozemku ostatné  plochy  vo výmere 7815 m2, p.č. 110/2, druh pozemku 
ostatné plochy vo výmere 2623 m2 a p.č. 140/2, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 
4269 m2 v k.ú. Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočívajú v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov  
strpieť: 
a)   zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie; 
Vecné bremeno  sa vzťahuje na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu  vyznačenom ako 
koridor  v geometrickom pláne č. 043/2016 na vyznačenie vecného bremena  cez parcely  
KN-C č.105/7, 105/10, 110/1, 110/2, 140/2, 140/4. 
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za 
každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena. 
Zároveň poveruje primátora k podpísaniu Zmluvy o zriadení vecných bremien. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:20     za:20     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
16. Informatívna správa o činnosti spoločností s majetkovou účasťou mesta a združení, 
v ktorých je mesto členom 
P. Grimm, primátor mesta:  Posunieme sa do bodu 16. Máte tam Informatívnu správu o 
činnosti spoločností s majetkovou účasťou mesta a združení, v ktorých je teda mesto členom. 
Išlo o to, aby som aj ja vedel, že kde všade sme, v akých združeniach. A nielen ja, ale aby ste 
aj vy vedeli, aj občania, kde všade mesto  v akých zoznamoch funguje, čo z toho vyplýva, aké 
sú tam ďalšie výhody, možno i nevýhody a  väčšinou sú to výhody. A máte to tu pekne 
spracované v tomto materiáli. Spracovala ho pani prednostka. Oslovila všetky tieto 
združenia, organizácie, aby nám zaslali správy. Tak, ako nám to prišlo, tak to tu máte 
predložené. Otváram k tomuto bodu diskusiu. A sprava je ešte prezentácia pripravená 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhoria a  beží to tam na notebooku na monitore. 
Myslím, že to aj televízne kamery zachytia. Pán Sova, nech sa páči, diskusia.  
P. Sova: Ja som si prešiel túto správu. Je vidieť, že mesto má hojné zastúpenie v rôznych 
firmách, organizáciách, spoločnostiach. Dokonca väčšina z nich tu ponúkli aj nejakú správu. 



33 
 

A ja som darmo hľadal správu Senickej regionálnej rozvojovej agentúry. Neviem, či to je 
naschvál, alebo či je to arogancia? Veď my máme aj nejaké uznesenie platné, ktoré je v 
platnosti už asi rok a pol, stále márne čakáme na nejakú správu. Celé mi to pripadá také, že 
niekto nerešpektuje uznesenia mestského zastupiteľstva. A neviem, či to tak môžem povedať, 
ale  robí si čo chce. Ďakujem, iba toľko.  
P. Grimm, primátor mesta:  V podstate tá správa chýba. My sme oslovili aj túto Senickú 
regionálnu rozvojovú agentúru. A preto v podstate,  keď nie je z ich strany žiadna možnosť, 
aby sme si sadli, aby bolo valné zhromaždenie, aby sme sa pohli ďalej, čo atď. Takže takto to 
v tej správe v podstate potom je. Nie je s kým rokovať.  A  nemám už čo k tomu dodať. 
Chce niekto ešte vystúpiť k diskusii? Podávam teda návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Informatívnu správu činnosti spoločností s 
majetkovou účasťou mesta a združení, v ktorých je členom. Ešte som sa zabudol opýtať, 
prepáčte, mestská rada aké mala stanovisko? 
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada len zobrala na vedomie tento materiál. 
P. Grimm, primátor mesta: A podnikateľská, pán Sova?  
P. Sova: Podnikateľská berie na vedomie. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Prihláste sa na hlasovanie. Nebudem už opakovať to 
uznesenie ešte raz. 
Hlasovanie : Je prezentovaných 19 členov poslaneckého zboru. Za bolo 16, zdržali sa 2. 
Takže mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie túto správu.  
P. Grimm, primátor mesta:  Pani prednostka mi ešte pošepla, že tie propagačné materiály si 
ešte môžete naštudovať, poprípade zobrať so sebou.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 309: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Informatívnu správu o činnosti spoločností s majetkovou účasťou mesta a združení, v ktorých 
je členom. 
H l a s o v a n i e :prítomných:19,za:16,proti:0,zdržal sa:2,1 nehlasoval,  počet poslancov: 25 
 
17.1 Správa HK  o výsledku kontroly pokladničného hospodárenia – Mestská polícia. 
P. Grimm, primátor mesta:  Presunieme sa do bodu číslo 17. 1. Je to Správa hlavnej 
kontrolórky o výsledku kontroly pokladničného hospodárenia na pracovisku Mestskej polícii 
v Senici. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Až máte nejaké otázky na pani kontrolórku, nech 
sa páči. Pán Hutta 
P. Hutta: Ja ani priamo na pani kontrolórku nemám otázku, ale v tejto súvislosti by som chcel 
upriamiť pozornosť na  znova na prácu mestskej polície. Tam pred trištvrte rokom sme 
upravovali rozpočet a dohodli sme sa, že sa k tejto téme vrátime po určitej dobe. Preto by som 
navrhoval vyhodnotenia ako činnosti mestskej polície, v akom je to stave všetko a prípadne 
potom na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva navrhnúť a upraviť rozpočet mesta. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, máme poznačené. Na mestskej rade sme na túto tému 
debatovali a budeme sa touto problematikou zaoberať potom na septembrovom mestskom 
zastupiteľstve. Bude predložený návrh na úpravu rozpočtu mestskej polície. Diskusia nie je, 
tak končím. Návrh na uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu 
hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničného hospodárenia na pracovisku Mestská 
polícia Senica. Môžeme sa prihlásiť. 
Hlasovanie: Bude hlasovať 18 poslancov, 19. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené 19 
hlasmi. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 310: 



34 
 

MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničného hospodárenia na pracovisku 
Mestská polícia Senica. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
17.2 Správa HK o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe rozpočtovej 
organizácie Základná škola V. Paulínyho-Tótha 32, Senica 
P. Grimm, primátor mesta: Máme ďalšiu správu pod bodom 17.2 - Správa hlavnej 
kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom v správe rozpočtovej organizácii 
Základná škola Viliama Paulínyho-Tótha 32, Senica. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
Končím diskusiu.  Podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe 
rozpočtovej organizácie Základná škola Viliama Paulínyho-Tótha 32, Senica. Môžeme sa 
prihlásiť na hlasovanie. 
Hlasovanie : 19 sa prihlásilo. Môžeme hlasovať. Za bolo všetkých 19. Uznesenie bolo 
schválené.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 311: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta v správe 
rozpočtovej  organizácie Základná škola V. P. Tótha 32, Senica. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
17.3 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2016. 
P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do ďalšej správy pani kontrolórky. Je to pod bodom 
17/3. Je to o činnosti hlavnej kontrolórky za 1. štvrťrok 2016. Máte tu, myslím, 5 kontrol, čo 
všetko pani kontrolórka kontrolovala. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
za 1. štvrťrok 2016. Prihlásime sa na hlasovanie. 
Hlasovanie : Bude hlasovať19 poslancov. A prednesené uznesenie bolo schválené.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 312: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2016. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
17.4 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 
P. Grimm, primátor mesta: A ešte máme jeden bod k pani kontrolórke. Je to plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016. Je to pod bodom 17/4. Tu máte naplánované a 
vidíte, čo všetko sa bude kontrolovať. Základná škola na Sadovej ulici, Centrum voľného 
času, poskytnutie dotácií, atď. Diskusia? Nie je. Podávam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 
2016. Môžete sa prihlásiť. 
Hlasovanie : Hlasovať bude 19 poslancov. A plán bol aj 19 poslancami schválený. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 313: 
MsZ v Senici 
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s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:19     za:19     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
18.1 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Rozpočtovým opatrením primátora 
č.1/16 
P. Grimm, primátor mesta:  Ideme do bodu 18/1. Požiadal by som mikrofón alebo vedúceho 
finančného oddelenia pána Ing. Mozoliča, keby prišiel. Je to Informácia o zmene rozpočtu 
mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením primátora číslo 1/16.  
P. Mozolič, MÚ: Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci. Mesto Senica v tomto roku 
pristupuje k prvým trom zmenám rozpočtu v rozpočtovom roku 2016. Tou 1. zmenou je 
zmena rozpočtu, ktorá bola vykonaná 29. marca a bola vykonaná rozpočtovým opatrením 
primátora. V  tejto zmene rozpočtu prišlo iba k presunu finančných prostriedkov medzi 
podpoložkami v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol, na základe zásad hospodárenia 
s našimi finančnými prostriedkami mesta. Pri tejto zmene rozpočtu neprišlo k navýšeniu, ani 
neprišlo k zmene v celkovom objeme finančných prostriedkov, ani na príjmovej, ani na 
výdavkovej strane. Išlo teda, len ako som spomínal, o presun na podpoložkách. Táto zmena 
má len informatívny charakter a mestské zastupiteľstvo ju berie na vedomie.  
P. Grimm, primátor mesta: Stanovisko mestskej rady bolo také, že to berie na vedomie 
a finančná komisia, pani Vyletelová. 
P.Vyletelová: Finančná komisia taktiež tento materiál berie na vedomie. 
P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Uznesenie znie: Mestské 
zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 
rozpočtovým opatrením primátora číslo 1/16. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie.  
Hlasovanie : Hlasovať bude 15 poslancov. Uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 314: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/16. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:15     za:15     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
18.2 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Zmenou rozpočtu mesta č.1/16 
P. Grimm, primátor mesta:  V bode 18/2 máme Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 
2016 Zmenou rozpočtu číslo 1/16. 
P. Mozolič, MÚ: Čo sa týka 2. vykonanej zmeny v roku 2016, tak v zmysle zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta bola 30. marca 2016 vykonaná zmena 
rozpočtu mesta na rok 2016 a to zmenou rozpočtu mesta číslo 1 a to z dôvodu prijatia účelovo 
určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na projekty IBKSP. Ďalej to boli 
finančné prostriedky na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a príjem finančných 
prostriedkov zo Zariadenia sociálnych služieb vo forme vratky za nevyčerpanú dotáciu, ktoré 
boli následne odvedené do štátneho rozpočtu. Tieto príjmy nemôže ovplyvniť ani mestské 
zastupiteľstvo, ani primátor a preto sú vykonané zmenou rozpočtu mesta. Tieto príjmy boli 
následne premietnuté do výdavkovej časti. Takže celkový prebytok rozpočtu mesta zostáva 
naďalej nezmenený.  
P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujem, otváram diskusiu. Nie, ešte vám poviem stanovisko 
mestskej rady bolo, že sme vzali na vedomie toto uznesenie   a pani Vyletelová, finančná 
komisia? 
P. Vyleteleová: Finančná komisia tak isto berie na vedomie tento materiál. 
P. Grimm, primátor mesta:  Dobre. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  
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Hlasovanie : 17. Môžeme hlasovať. Takže 18 za, potom 18 hlasovalo.  Takže mestské 
zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 315: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/16. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:18   za:18     proti: 0    zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
18.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016. 
P. Grimm, primátor mesta: Presunieme sa do bodu 18/3 Je to Návrh na zmenu rozpočtu mesta 
Senica na rok 2016. Nech sa páči, pán inžinier. 
P. Mozolič, MÚ: Momentálne mestskému zastupiteľstvu je predložený návrh na zmenu 
rozpočtu na rok 2016. Tento návrh predstavuje navrhnuté finančné prostriedky v bežných 
príjmoch v celkovej výške 143.207 EUR, ktoré sa týkajú príjmov z Recyklačného fondu, 
z dobropisov, z vratiek, rôznych grantov a finančných prostriedkov na školstvo. Čo sa týka 
kapitoly kapitálových príjmov, tak rozpočtuvávame príjem - transfer zo štátneho rozpočtu z 
Enviromentálneho fondu na zateplenie Materskej školy Kolónia. A čo sa týka príjmu z 
finančných operácií, zakomponovávame zostatok finančných prostriedkov z 
predchádzajúceho rozpočtového roku, ktoré boli do konca marca použité. Čo sa týka bežných 
výdavkov, sú tam zakomponované finančné prostriedky, ktoré prišli vo forme transferu na 
školstvo. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je tam zakomponované aj finančné 
prostriedky v oblasti výstavby, spojené s budovou Sokolovne a to na výdavky súvisiace s 
touto budovou na projektovú dokumentáciu, zameranie skutkového stavu a architektonického 
prieskumu v celkovej výške 30.000 EUR. Ďalej navrhujeme zakomponovať do oblasti cestnej 
dopravy 5.000 EUR na prípravné projektové dokumentácie súvisiace s parkoviskom na S. 
Jurkoviča, parkovisko pri Materskej škole Kolónia a parkoviská na Kalinčiakovej ulici. Ďalej 
je to zakomponovanie finančných prostriedkov súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou 
zateplenia Materskej školy Kolónia.  
P. Grimm, primátor mesta:  Stanovisko mestskej rady? 
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada zobralo na vedomie a odporúča schváliť. 
P. Grimm, primátor mesta: Finančná komisia, pani Vyletelová?  
P. Vyletelová: Finančná komisia odporúča tento návrh schváliť  
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Diskusia. Končím diskusiu. Uznesenie znie: Mestské 
zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Senca na rok 2016 s následným 
finančným premietnutím do programov mesta. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 
Hlasovanie : Prezentovaných je 18 poslancov. 18 bolo za. Uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 316: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2016. 
H l a s o v a n i e :  prítomných:18     za:18     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
18.4 Návrh na doplnenie uznesenia č.8MsZ/2016/232. 
P. Grimm, primátor mesta: Ďalší bod máme 18.4. Je to návrh na doplnenie uznesenia číslo 8  
mestského zastupiteľstva. Pán Mozolič, môžete tak stručne? 
P.  Mozolič, MÚ: 18 februára v roku 2016 bolo na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
schválené uznesenie číslo 8/2016/232, ktoré vlastne hovorí o tom, že sme schválili navýšenie 
základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica na peňažný vklad vo výške 
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600 000 EUR. Z tohto dôvodu, aby toto uznesenie malo takú silnejšiu váhu, tak navrhujeme, 
aby bolo doplnené v tom bode  a  doplnené o vetu, že tieto peňažné prostriedky, naše 
prostriedky, budú použité na úhradu za realizáciu rekonštrukčných prác na mestskej plavárni 
v Senici. Aby to nebolo len vo forme odporúčania, ale priamo v tej definícii schvaľovacej.  
P. Grimm, primátor mesta:  Takže ide o to, aby tie peniaze boli účelovo viazané na senickú 
plaváreň. Stanovisko mestskej rady? 
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada zobrala na vedomie a odporúča na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu.  
P. Grimm, primátor mesta: Pani poslankyňa, finančná komisia. 
P.Vyletelová: Finančná komisia odporúča tento materiál schváliť.  
P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje doplnenie uznesenia mestského 
zastupiteľstva číslo 8/ 2016/232 zo dňa 18. februára 2016 v Senici nasledovne: po a) 
schvaľuje zvýšenie základného imania spoločnosti Rekreačných služieb mesta Senica 
peňažným vkladom mesta Senica vo výške 600 000 EUR na úhradu za realizáciu 
rekonštrukčných prác na mestskej plavárni v Senici. Po b)  poveruje primátora mesta 
zrealizovať všetky právne úkony potrebné na zvýšenie základného imania spoločnosti 
Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. Po c)  odporúča na valnom zhromaždení spoločnosti 
Rekreačné služby mesta Senica účelovo zaviazať konateľa spoločnosti na úhradu za realizáciu 
rekonštrukčných prác na mestskej plavárni v Senici. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie. 
Hlasovanie : Je prezentovaných 19. 18 bolo za, 1 nehlasoval. Uznesenie bolo schválené.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 317: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
doplnenie uznesenia MsZ č. 8MsZ/2016/232 zo dňa 18. februára 2016 v Senici nasledovne: 
a/  s c h v a ľ u j e  
zvýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s. r.o., so sídlom    
Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44525371 (v ktorej je mesto jediný spoločník),  
peňažným vkladom mesta Senica vo výške 600 000 Eur, na úhradu za realizáciu 
rekonštrukčných prác na Mestskej plavárni v Senici. 
b/ p o v e r u j e 
 primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre zvýšenie základného imania 
v spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s. r.o. 
c/ o d p o r ú č a  
na valnom zhromaždení spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. účelovo zaviazať 
konateľa spoločnosti na úhradu za realizáciu rekonštrukčných prác na Mestskej plavárni 
v Senici. 
H l a s o v a n i e :prítomných:19,za:18,proti:0,zdržal sa:0,1 nehlasoval,  počet poslancov: 25 
 
19. Návrh na dobrovoľné vystúpenie zo Se RRA TTSK 
 P. Grimm, primátor mesta: Ďalší bod programu je pod číslom 19. Je to návrh na jednostranné 
dobrovoľné vystúpenie mesta Senica zo Senickej regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského 
samosprávneho kraja. Ako už aj predchádzajúca diskusia hovorila, máte tu dôvodovú správu 
napísanú, aké  neviem, či sa to dá nazvať  komunikácia, alebo aké pokusy nastali zo strany 
mesta ohľadom spolupráce s touto agentúrou. Neprišlo do dnešného dňa k ničomu. K žiadnej 
spolupráci. Nie je s kým rokovať. Takže to je asi môj názor k tomu. Otváram diskusiu. Pán 
Kalman, nech sa páči. 
P. Kalman: V júni 2015 sme vás požiadali, pán primátor, aby ste nám dali správu o tejto 
regionálke. A v septembri ste nám čiastočne dali niečo na stoly. Hneď sme teda povedali, že 
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by sme prosili, aby to bolo dopracované. V 11. mesiaci nebola správa aktualizovaná pre 
neprítomnosť pána zástupcu. Decembrové zastupiteľstvo - správa zasa nie je, lebo ste chceli, 
aby bola dozorná rada. Vo februári tohto roku znovu ďalšia informácia  - požiadali ste o 
zvolanie valného zhromaždenia a čaká sa na stanovenie termínov a v 4. mesiaci ďalšia 
informácia - valné zhromaždenie nebolo zvolané a Senická regionálna rozvojová agentúra 
TTSK nekomunikuje a údajne nenapĺňa predmet činnosti. A je teda 6. mesiac  a za rok sa 
neudialo nič. A pritom teda pán, ktorý je zodpovedný za to, regionálnu agentúru, sedí po vašej 
ľavici - ak sa nemýlim. Takto sa pomaly varí žaba. Tak nič sa nedeje. My sme vás žiadali o 
niečo, do dnešného dňa sa to nejako nepodarilo. A asi má byť koniec a tým definitívnym 
klincom do rakvy pre nás, pre 22 žiab, ktoré tu sedia a chceli od vás niečo  a má byť to, že 
dobrovoľné vystúpime. Len, žiaľ teda, dá sa aj zohnať nejaké informácie o regionálke. A ja 
som teda aj požiadal o stretnutie s pánom zástupcom, aby sme si vysvetlili niektoré veci, žiaľ 
nebola z jeho strany snaha o stretnutie. Ja by som vás poprosil, mohli by ste mi to tam dať, ja 
som  teda sa snažil zohnať nejaké informácie, aby som sa vedel nejako kvalifikovanejšie 
rozhodnúť, že prečo to je a prečo sa mám rozhodnúť, že chcem dobrovoľne vystúpiť. Lebo 
teda  je tu zastupiteľská demokracia - zastupujem ľudí z môjho obvodu. A keď sa ma budú 
pýtať, že prečo, tak musím povedať, že prečo. A existuje niekoľko zmlúv, ktoré sú verejne 
dostupné. 1 z nich je, poprosím ďalšiu, 1 z nich je, ktorá sa týka TV Regiónov. A bolo to   
táto zmluva bola podpisovaná niekedy v roku 2010 v decembri. A z tejto zmluvy teda 
vyplýva, že Ministerstvo poľnohospodárstva a prijímateľ, ktorá bola tá Senická regionálna 
agentúra, zastúpená v tej dobe riaditeľom, dnes predsedom správnej rady, dostane nejaké 
prostriedky. Tá bola podpísaná teda v 12. mesiaci roku 2010. A tá zmluva má veľa príloh. A 
toto je taká dôležitá vec, aby sme vedeli, že o čom sa bavíme. Či existuje majetok alebo 
neexistuje? A v tom projekte sa zaviazala teda regionálka, že bude nejaké investičné náklady 
preinvestované a sú na úrovni, ale to, čo vidíte, tzn. nejakých zhruba 160 000 EUR, tzn. že 
minimálne tento majetok musí byť v tej regionálke. A tým, že teda dobrovoľne vystúpime, asi 
sa toho majetku vzdáme -  nevzdáme? Neviem. Čakal som odpovede na tieto otázky. Je to 
strašne veľa peňazí – 150 -160 000 EUR. A keď som sa teda ďalej som sa chcel dopátrať, 
teda, ako by to mohlo teda byť, tak tuto sú nejaké stanovy, ktoré  nie som si istý, že či ešte 
platia dnes, lebo stanovy boli viackrát menené v tejto spoločnosti. A tam vidíte, ako je 
definované zánik členstva. A to by sa nás týkalo hneď písmeno A) -jednostranné dobrovoľné 
vystúpenie. A potom hneď pod tým je bod 4/8 - do 30 dní by mali byť vykonané a s 
vylúčeným alebo vystupujúcim člen nejaké majetkové vyrovnanie. Ale ďalej nie je napísané 
nič.  Čo to je majetkové vyrovnanie? Či dostaneme nejaké peniaze – nedostaneme? A v akých 
časových rámcoch. O tom sa žiaľ v stanovách nič sa nedá dopátrať. My chceme sa dopátrať 
týchto vecí. A určite starší páni poslanci si pamätajú, že z fondu ProRegion sme dávali 
peniaze do regionálky. A to bolo v roku 2012. A reálne tam bolo zaplatených 30.000 EUR. 
Tzn. Senica bola naozaj významným donorom tejto regionálnej agentúry, pričom nemáme 
teda zase reálnu vedomosť, načo boli použité peniaze. Nebola tam vykonávaná dokonca ani 
kontrola. Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, ja si teda myslím, že vzhľadom na to, že 
Senica za 1.) bola zakladajúcim členom tejto regionálnej agentúry a za  2.)  reálne v tej 
agentúre je majetok v hodnote podľa tej jednej zmluvy minimálne niekoľko 100.000 EUR, 
nemám k dispozícii ďalšie zmluvy, možno sú ďalšie, ďalší majetok, možno nie je ďalší 
majetok a o ďalší, ďalšie peniaze 30.000 EUR, ktoré sú cez fond Pro Senica dodané do tejto 
spoločnosti. A tu treba zase dať  nejako  na váhu, že my sme sa rozprávali tento rok 
o Svetluške a 8.000 EUR a tie strašné trenice, ktoré tu boli   a dávame peniaze na športové 
kluby len preto, lebo pýtajú si pár EUR od nás a my nie sme schopní dať. Na druhej strane 
dnes máme hlasovať o dobrovoľnom vystúpení z agentúry, o ktorej teda nevieme, či teda tam 
je majetok, koľko je tam v hotovosti a nevieme ako bude vysporiadaný ten náš podiel. Zdá sa 
mi to v tej dôvodovej správe len preto, aby sme mali pokoj, aby sme mali jednoduchší život 



39 
 

a to nie je to správne riešenie. Ale my máme zjednodušovať život Seničanom a nie 
zjednodušovať si ho. My alebo prípadne chrániť niektorých ľudí. Z môjho pohľadu tento 
návrh, ktorý je tu, je neodborný. A tá dôvodová správa je neúplná. Na základe nej sa ja 
osobne neviem rozhodnúť. Ale čo spraviť, aby som teda reálne vedel povedať, že je to 
v poriadku a vystupujeme a budem hlasovať za dobrovoľné vystúpenie, tak vlastne konal 
v záujme Seničanov. Čiže, to sú len 2 základné zmluvy. Pretože tá spoločnosť tajomná - 
nefunguje stránka atď. Len by som opakoval znovu to isté, čo sme tu viackrát počuli. A 
myslím si, že v takej forme, ako je to dnes predložené , toto vystúpenie   dobrovoľné, je podľa 
môjho názoru nesprávne a tým nehájime záujmy Seničanov, ich peniaze. A nikto z nás, ak by 
vydal 30 000 niekde, nikto z nás by nezabudol na tie peniaze. Každý by sa o ne staral. 
A každý by sa pýtal, čo  sa s nimi stalo a aký osoh je z toho?  Nedávam žiadny návrh  na 
uznesenie. Len teda, tu sú doklady, ktoré sú verifikované, ktoré sú zohnané cez 211, v 
priebehu dvoch týždňov. To je zase na margo toho, že rok nevieme sa tu dopátrať ničoho. A z 
mojej strany všetko. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja len úplne stručne. S pánom Lidajom komunikujem. Ale on tam 
už rok a pol, alebo odkedy nastúpil na mesto, už tam nepracuje. Po ďalšie :  práve o to, aby 
tam nechodilo ďalšie členské príspevky, preto je v podstate môj návrh. A keď viete.  Nie je  
žiadny. My máme na tú zmluvu, čo tam bola napísaná, agentúra bude robiť pre mesto – úplne, 
máme svoje vlastné oddelenie. Máme tam  tú  organizáciu – claster a ešte tie ďalšie. Takže 
my v podstate nepotrebujeme si od tej organizácii niečo vôbec objednávať. Ale  však  odpovie 
vám pán Lidaj. Sa prihlásil. 
P.Lidaj, zástupca primátora: Dobre. Ďakujem. Teraz ja. Pán Kalman, odhliadnuc od vašich 
všetkých invektív  osobných a zosmiešňujúcich na internete a v rôznych komiksoch a 
podobných záležitostí, sa budem snažiť ostať vecný. V minulosti som sa s vami chcel 
stretnúť. Primátor je toho svedkom. Vy ste stretnutie odmietli. Povedali ste, že sa so mnou 
nestretnete. Takisto ste povedali na moju adresu v minulosti, že vám nepreberám poštu. 
Pritom ste tu poštu neposielali mne. Posielali ste ju niekde úplne inde. A vašu interpeláciu, 
ktorú ste na mňa dali, tak na tú som vám odpovedal. Síce ste neboli spokojný, ale odpovedal 
som. Ja sa spýtam, prečo vy nepreberáte moju poštu? Ja som vám poslal doporučený list, 
ktorý sa mi vrátil ako nevyzdvihnutý. S tým, že ste boli v Senici. Veď ste mi to aj napísali 
v maili z 9. mája, že nemáte čas, lebo ste zaneprázdnený si vyzdvihnúť tento list, aby som 
vám ju poslal mailom, alebo aby som vám to nechal na sekretariáte u mojej sekretárky, 
pretože budete vtedy a vtedy  na mestskom úrade. Takže ja vám nevyzdvihujem poštu? 
Nekomunikujem? Chcel som sa s vami niekoľkokrát stretnúť. Primátor je svedkom toho. 
Odmietli ste. Nepreberáte moju poštu.  Poďme k tým záležitostiam. Kľudne sme sa mohli 
stretnúť. Pani inžinierku som volal.  Môžeme  sa pobaviť – atď., čo sa týka napr. v žiadosti, 
ktorá bola v minulosti. Chcel by som povedať jednu vec. Nepracujem v tej agentúre už rok aj 
pol. Áno, keď som tam pracoval, všetko fungovalo. Momentálne nefunguje. Ale teda musíte 
sa pýtať niekoho iného. A nie, že správa nebola predložená – to, že som tu ja nebol. S mnou 
to nijako nesúvisí. Som bývalý zamestnanec. Čiže asi toľko k tomu. Ja vám odpoviem na to, 
čo ste sa pýtali, aby sme si to prešli všetci. Najprv by som ale chcel podotknúť, na to, keď sa 
niekto pýtal na mzdy ľudí, zamestnancov atď. v tom projekte televízie, kde som odmietol 
uvádzať súkromné údaje, mená ľudí a ich zárobky. Čo zákon to nedovoľuje. Jediné, čo som 
mohol zverejniť, boli moje. Čo som aj urobil v majetkovom priznaní. Ale aby sme to boli a to 
len všeobecne projektový manažér v tom projekte, na dobu realizácie projektu, tri roky - 
4.500 EUR hrubého, asistent projektového manažéra 1400, koordinátor projektu, čiže 
programový riaditeľ atď., šéfredaktor 13.500 na 3 roky, koordinátor projektu technický 
riaditeľ 9.900 , redaktor 1. - 16 000, redaktor 2. – 9.600, kameraman 16.000  - 1.,  2. 
kameraman 9.600, pracovník v IT supportu 1.800.  82. 300 – to, čo ste mali v tej zmluve na tri 
roky. Tak isto tam samozrejme boli v tom projekte zrealizované investície, ktoré boli 
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nakúpené. Bolo na to zrealizovaných 5 verejných obstarávaní, ktoré boli skontrolované, 
okrem iného, ministerstvom, následne správou finančnej kontroly a takisto úradom pre 
verejné obstarávanie. Vy ste sa ma pýtali na niektoré veci, takže ja vám na to odpoviem. 
Dotácia, ktorá bola z mesta použitá, bola v rámci zmluvy, ako bolo uvedené - na bežnú 
činnosť. Čiže, tak to bolo aj použité. Na spolufinancovanie projektu a na bežnú činnosť. Na 
zabezpečenie tej prevádzky, ktorá sa z bežnej činnosti hradí. Kontrolu zrealizoval pán bývalý 
hlavný kontrolór. Môžeme ísť ďalej - z príslušnej atď. A okrem toho, že to bolo použité na 
bežné výdavky, tak v období štyroch rokov bolo pre mesto Senica vykonávaných na základe 
tej sumy zhruba cez 7 – 8.000 EUR na 1 rok služby, ako to bolo vyhotovovanie obrazových 
záznamov, reportáží, ktoré boli realizované, vysielané v rámci tej televízie a propagované 
podujatia, natáčané rôzne podujatia atď. Nielen pre mesto, ale aj pre organizácie v 
zriaďovateľskej pôsobnosti, spolupracujúce, 3. sektor, Cantilena a neviem čo všetko. Na 
rozdiel od inej zmluvy, kde je teda uzatvorená na 20 rokov  - sumu zhruba 100.000 EUR 
ročne. Ale v poriadku. Môžeme ísť ďalej, čo ste sa ešte pýtali. Lebo toho bolo veľa. Vás to 
zaujímalo. Investičné náklady, samozrejme, bolo nakúpené niečo. Pani inžinierka, nech sa 
páči, ešte raz - vybavím vám stretnutie. Pýtali ste sa, prečo bola založená spoločnosť TV 
Región, akú vykonáva činnosť? Spoločnosť bola založená len na základe toho, aby získala 
licenciu na vysielanie na prevádzku digitálneho vysielania DVB-T, keďže prílohou k žiadosti 
musí byť výpis z Obchodného registra alebo živnostenského registra, ktoré združenie 
právnických osôb mať nemôže. Preto bola založená táto spoločnosť, ako stopercentná dcéra 
na získanie licencie. Bola to podmienka od úradu, ktorý vystavuje licencie. Založila s.r.o.  aj 
iné spoločnosti. Za môjho pôsobenia, ako riaditeľa - nie. Kto sú aktuálni členovia? Nech sa 
páči, na registri, momentálne sa k tomu neviem relevantne vyjadriť, pretože toto nespadá do 
mojej kompetencie. Ani nemám na to mandát. Čo ste sa to ešte pýtali? Majetok ako bude 
vysporiadaný? To, že je v stanovách napísané, že sa uskutoční do 30 dní  majetkové 
vysporiadanie, je neštandard, ktorý v stanovách bežne nebýva. Tým, že tú spoločnosť, to 
združenie zakladal samosprávny kraj, ktorý používa pri svojich organizáciách 
v zriadovateľskej pôsobnosti oveľa vyššiu nejakú definíciu, tak to tam bolo vtedy 
zakomponované. Na základe toho, samozrejme, vtedy v tej dobe, keď som bol ja riaditeľom, 
boli vypracované zásady hospodárenia s majetkom, kde sa definuje jednotlivý majetok, všetky 
tie finančné operácie, kto môže čo realizovať atď. A kde je okrem iného napísané, akým 
spôsobom sa toto finančné vyrovnanie s tými členmi uskutočňuje. Keď sme vystupovali z 
Únie miest Slovenska, kde sme mimochodom zaplatili cez 15.000 EUR členského, nikoho 
nezaujímal podiel na majetku. Ani či tam vôbec nejaký je. Povedzme si, toto je úplne 
o niečom druhom. Ten majetok je  v majetku právnickej osoby, ktorá existuje a ten majetok 
nie možné akýmkoľvek spôsobom naňho, v zmysle zmluvy s Európskou úniou, ak ste si 
preštudovali - nejako riešiť, rozdeľovať, predávať alebo podobné záležitosti. Finančný 
majetok, ktorý bol z vlastnej činnosti, tak isto, momentálne, ja nie som zamestnancov tejto 
firmy. Takže ja vám tieto údaje  proste nemám ako . Ja keby som sa vás spýtal na vášho 
predchádzajúceho zamestnávateľa, tak isto sa k tomu nevyjadrujete. Ten majetok bude 
vysporiadaný do 30 dní v zásadami s týmto hospodárením. To je všetko, čo k tomu môžem 
povedať. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kaščák,  
P. Kaščák: Ďakujem, cítim sa aj ja byť starší poslanec, pretože tu sedím už 6 volebných 
období. Som o tom presvedčený, že občanov v svojom rajóne zastupujem seriózne. A urobím 
všetko preto, aby bola ich spokojnosť a požiadavky, ktoré sú vznesené. Okrem toho pracujem 
aj v podniku služieb. Myslím si, že naše stretnutia zastupiteľstva tento rok sú o invektívach. 
Nemajú nič spoločné s politickou kultúrou veľakrát, napadáme sa, chceme riešiť. Mám ten 
názor - pokiaľ tu je nejaká trestná činnosť - a je preukázateľná, tak kompetentní,  dajte podnet 
na došetrenie a trestné stíhanie. 30 000 - starší poslanci, ktorí schvaľovali, boli pri tom , áno, 



41 
 

bol som aj ja vtedy, bola to dotácia, ktorá bola daná na činnosť. Nezapájam sa do toho, 
nepoznám no nejako celú tú činnosť, ale viem, že to fungovalo na vysokej úrovni. V 
súčasnom období tá regionálna spoločnosť a vysielanie nemá tú úroveň. A nie je žiadna 
tajnosť, máme schválený rozpočet, schválili sme Senickej televízii oficiálne nejakú čiastku, 
sedí to a nikto sa za to nehanbí.  Ja som za to zdvihol. Sme spokojní, povedali sme nech to 
funguje, tak nech funguje ďalej. V krátkosti len toľko. Skutočne doporučujem, pokiaľ je to tak 
zdôvodnené  - a je to zdôvodnené - nefunguje spoločnosť, nekomunikuje, bolo to  viackrát 
povedané,  tak nemáme čo v tejto spoločnosti robiť. A treba  zahlasovať za to, aby sme odtiaľ 
vystúpili. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Nech sa páči, pani Vyletelová,  
P. Vyletelová: My tu hovoríme o tom, že tu nefunguje spoločnosť. Ale pán zástupca, pán Ing. 
Lidaj, na mestskej rade na moje otázky, ako to vlastne bude ďalej s touto Senickou 
regionálnou agentúrou, kto je vlastne, ak teda mesto odtiaľ vystúpi, kto tam vlastne ešte 
ostáva, atď, tak vtedy verejne povedal to, že v podstate je to jeho dieťa. A on sa osobne 
postará o to, že to bude ďalej fungovať . 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja som to povedal na tu televíziu, pani inžinierka. A tým sa  to 
sa absolútne nehanbím, pretože my sme ten projekt vytvorili. 
P. Vyletelová: No veď v poriadku. 
P. Lidaj, zástupca primátora:  A dostali sme naozaj na špičkovú úroveň, mimo toho, čo sa má 
realizovať, okrem mesta, v celom regióne. Tie obce boli mimo. Nie agentúru. Neklamte! Tak 
jak vy tam klamete u vás, tak to je nehoráznosť! Vy na internete  a vy  verejne! 
P. Vyletelová : Tá Senická regionálna agentúra, predsa tá mala podpísanú tú zmluvu na ten 
projekt TV Región? Tak keď vy hovoríte, že sa o to postaráte, že to bude ďalej fungovať, tak 
je to neodmysliteľná súčasť toho. Nie? Ako  ja teda neviem, či zle chápem tie vaše slová? 
Tzn. TV Región bude ďalej pokračovať? Áno? Bude ďalej pokračovať. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja dúfam, pevne, že bude. 
P. Vyletelová: Vy, na druhej strane, sa osobne postaráte o to, že teda vy sa zasadíte o to, že to 
bude ďalej pokračovať , no a na druhej strane, keď chceme nejaké výsledky, alebo nejaké 
otázky, že kto je členom a pýtame sa predsedu správnej rády, tak nevie, kto je členom  tejto 
regionálnej agentúry. Tak naozaj potom. Ja nechcem nič podsúvať, ale naozaj sa mi natíska 
teda taká vec, že dobre, tak skončí nejaký projekt, všetci odtiaľ povystupujme a ostane to v 
súkromných rukách  - TV Región s.r.o. Mňa nič iné nenapadá. A bez toho, že by som niekoho 
urazila. Pretože, keď sa mi neodpovedá na moje otázky  a niektoré veci teda hovoríte, že 
nemôžete povedať, lebo už nie ste zamestnanec, ale zároveň teda tvrdíte, že vy sa o to 
zasadíte, že bude pokračovať tento projekt, ale ten projekt je vlastne cez tú Senickú 
regionálnu agentúru. Tak  mne to pripadá ako rozpor. Áno? 
P. Lidaj, zástupca primátora: No ja sa o to môžem zasadiť napríklad aj tak, že o 2 roky, keď 
skončím v tejto funkcii, tak pôjdem znovu robiť tam riaditeľa. Ja som len uvoľnený na výkon 
verejnej funkcie. Ako, to sa dá  vysvetliť rôznymi spôsobmi. Povedzme si otvorene, toto je 
vaša úderka, ktorú používate a x- krát sme sa o tom bavili. Na mestskej rade sa bavíte 
normálne, tam vystupujete v pohode, tak isto vonku. A tuto, samozrejme, že sa dávate do 
nejakej pozície. Čiže je to naozaj o osobnej záležitosti. 
P. Vyletelová: Ja som sa aj na mestskej rade pýtala. A nebolo mi celkom zodpovedané. 
P. Lidaj, zástupca primátora: No ja som vám povedal, vy by ste to mohli vedieť to, že keď sa 
bavíme teda o tom,  že tu niekto má nejaký majetok, tak niekto tu môže prevziať aj záväzky, 
ktoré tam môžu byť, v nejakej výške, ktoré by mohli byť.  
P. Vyletelová : No veď áno, tak . 
P. Lidaj, zástupca primátora: Čo keď tie pôžičky sú tam prevyšujúce? 
P. Vyletelová: Preto som mala požiadavku, aby sa k tomu vyjadrili aj právnici, že v podstate 
tá agentúra momentálne  alebo  teda  ten projekt nefunguje. Zrazu. Pol roka. Neviem, čo z 
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tohto vyplýva. Z tej zmluvy. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ten projekt funguje. Akurát nefunguje v takom rozsahu, ako 
fungoval predtým. Nad rámec akejkoľvek zmluvy. Nad rámec. 
P. Vyletelová: V poriadku, ale. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Teraz funguje. Všetky ukazovatele boli splnené, pretože ja som 
ešte odovzdával záverečnú monitorovaciu správu. Všetko bolo splnené. Dokonca, niekoľko 
desiatok násobne - oveľa viacej, tak, ako boli dané ukazovala. 
P. Vyletelová: Áno prekročené. To znamená. Lebo , ja som z toho to pochopila, že keď pol 
roka vlastne nefunguje tá, takže máte to už splnené. Ale naozaj by ma zaujímal právny názor 
na túto záležitosť. Áno? 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ale ona reálne funguje.  Nevymýšľajte si zase.  
P. Vyletelová:   A ten nemáme v dôvodovej správe. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja som vám povedal, že majetkové vysporiadanie sa uskutoční v 
zmysle platných stanov a zásad hospodárenia. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Kalman, nech sa páči. 
P. Kalman: Ďakujem za slovo. Kontrola na 30 000 EUR nebola vykonaná hlavným 
kontrolórom  bývalým. To je nespochybniteľný fakt. Preveroval som to v Útvare hlavného 
kontrolóra. Taká správa neexistuje. Takže to, čo ste povedali vy, tak je problém.  Poprosím 
vás, nehovorte mi, že klamem. Tak , máte taký pocit. Mali by sme sa asi ukľudniť všetci. A 
ešte len dve, jedno, jedno zhodnotenie - vlastne, že ak teda viete niekedy vystupovať za 
Regionálku, napríklad keď sme sa rozprávali o tom, že 14.000 boli fiktívne faktúry za prácu, 
ktoré boli dodané  alebo neboli dodané, tak tam viete vystupovať,  lebo tu je nejaká zápisnica  
a vtedy ste ako hovorca Regionálky. Teraz nie ste. A potom vás zase pol roka nedá sa zohnať.  
Ale  inak, vrátime  sa k pánovi primátorovi. Vy ste povedali, vy dávate teda ten návrh, aby 
sme dobrovoľne vystúpili? Vy ,  prosím vás, viete platné stanovy, ktoré sú tam dnes? A máte 
ten mechanizmus, ako sa to bude diať? Viete nám ho predložiť? Že čo sa vlastne bude robiť? 
A koľko teda peňazí by sme mali dostať, ako mesto?  Alebo nemali by sme dostať? Alebo ako 
to bude? Ďakujem. 
P.  Grimm, primátor mesta:  V podstate musím povedať, že ja som o to požiadal  pani 
prednostku a pani kontrolórku, teda, aby to všetko popozerali. Lebo  ťažko sa plnia vaše 
požiadavky, keď nemám s kým rokovať. To je ako môj postoj. Čiže, nebol som pri tom, keď 
to všetko vznikalo. Nemám informácie. Jak mám niečo splniť, keď vám nikto nič nedáva? 
Áno? Alebo, ako vás mám informovať? Čiže, to je môj názor. Čiže, ako rozhodne mestské 
zastupiteľstvo, v podstate, tak bude. Teda len nechcem, aby tam odchádzali ďalšie peniaze, 
členské poplatky, keď my tú organizáciu jednoducho nepotrebujeme. Neviem, pani 
prednostka, chceš niečo doplniť?  
P. Vrlová, prednostka MÚ: Požiadali sme podľa zákona 211 Okresný úrad v sídle kraja o 
sprístupnenie informácií. Takže dostali sme 30. mája aktuálnu informáciu o aktuálnych 
členoch združenia, o zozname členov valného zhromaždenia, informáciu o zozname členov 
správnej rady, o zozname členov dozornej rady, o predmete činnosti združenia a dostali sme 
aktuálne stanovy, ktoré boli  podľa týchto informácií, ktoré nám boli sprístupnené z 24. 11. 
2010. Zásady hospodárenia,  proste nedisponujeme nimi. Takže, okrem toho, že je v 
stanovách zadefinované to, čo ste hovorili, že pri zániku členstva v podstate sa do 30 dní od 
zániku vykoná majetkové vysporiadanie, tak z tých stanov nevyplývajú žiadne bližšie 
informácie. 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Švec. 
P. Švec: Ja by som len krátko. Že my sme si to s pánom zástupcom vydiskutovali. Ja som 
nazval RAA-čku žumpou, on povedal svoj názor na to. Podľa mňa, to je toto čistý tunel. 
Úplne  jasný tunel. Hej? Tam sa nie je vôbec o čom baviť. Ešte som nikdy nevidel niečo tak 
utajované,  aby nesmelo byť nič,  nič prekĺznuť, žiadna informácia, žiadna správa, tak ako 
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ohľadom tej RAA-čky. Čo ma mrzí, pán primátor, že vy ste si mohol šplhnúť a niečo urobiť, 
ale  strčil ste hlavu do piesku, mne sa zdá. Stačilo preplesknúť. A ako to  by fungovalo. 
P. Grimm, primátor mesta:  Neviem koho. 
P. Švec: Našiel by sa niekto. 
P. Grimm, primátor mesta:  Chcel by som vás vidieť, keby ste vy písali listy, oslovovali  
a  nedostávali odpovede. Čo by ste asi tak spravili?  
P. Švec: Ako  s mojím zamestnancom? Čo by som spravil, keby som ho prosil?  
P. Grimm, primátor mesta: Ja musím dostávať správy od tých, čo tam momentálne pracujú.  
P. Švec: On tam nepracuje. Ani na meste. Ani nestretávate sa . Takže nikdy, nikdy som 
nevidel niečo tak tajné, tak ututlávané, tak skrývané, ako je toto. Ako  zbytočne sa smejete. 
Martin, zbytočne sa smejete. Však - keď sa na toto celé pozriete, však už rok vás riešime. 
Všetko, čo urobíte. Všetko to  rok riešime. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Áno, riešite len to  - na základe osobných invektív a problémov. 
P. Švec: Toto sú osobné invektívy? Ja som vás neurazil. 
P. Lidaj: Od začiatku ste to riešili.  
P. Švec: Ja som vás nejako ? 
P. Lidaj, zástupca primátora:   Odkedy ste to riešili. A povedal som vám to aj na klube, 
nebudem to tu opakovať Kedy ste sa o to začali zaujímať? Od 2006-ho sedíte v tomto 
zastupiteľstve. Od 2007-ho tá agentúra vznikla. Sedeli sme tu vedľa seba. Sedeli sme na ich 
stretnutiach. Nikdy ste sa o to nezaujímali. Až zrazu! Po niečom. Nebudem to hovoriť, lebo 
nechcem . 
P. Švec: Samozrejme, všetko niekedy začína.  
P. Lidaj, zástupca primátora: Áno?  A priznajte si, že to tak je. 
P. Švec: Áno. Ja som sa začal o to zaujímať. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Odkedy sa niekto začal zaujímať o televíziu druhú  a využila sa 
tá možnosť, že tu sedím vpredu, tak odvtedy sa   o to začalo,  o ňu   zaujímať .  
P. Švec:  Nech sa o ňu niekto zaujíma. Ja tam zase, ktoré sú rôzne verejné obstarávania 
na dodávky a podobné záležitosti, kde keď na nejaké pochybenie, zrazu, zrazu sa odstúpi od 
zmluvy. Takže, nalejme si čistého vína. 
P. Švec. Áno. Aj to treba to vytiahnuť . 
P. Lidaj, zástupca primátora: Upracte si všetci pred vlastným stolom.  
P. Švec: Ale to treba to vytiahnuť a preukázať. Lebo rozdiel medzi mnou a vami je ten – už 
som vám to povedal, že ja nič neututlávam. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Jasné, jasné. 
P. Švec: Ja som vám ponúkol, že vám donesiem komplet doklady. Poprosím, urobte to aj vy!  
P. Lidaj, zástupca primátora: Ale ja tu nie som od toho. Sú tu zodpovedné orgány.  
P. Švec: Takže,nedávate toto... 
P. Lidaj, zástupca primátora: Vy ste povedali, že kontroly ktoré prebehli, nie sú relevantné. 
Pre boha živého, však sa bavíme o vládnom audite, o správe finančnej kontroly. A to podľa 
vás nie sú. Ale takých je tu viacej, ktorí proste si povedia, že uznesenie Najvyššieho súdu nie 
je relevantné. Budem sa súdiť ešte ohľadom druhej záležitosti. 
P. Švec: Tu nejde o kontroly. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem veľmi pekne. 
P. Švec: Tu ide o tú poslednú vetu. Lebo, viete, už je to trápne. Poslednú vetu.  
My sme po vás niečo chceli . Vy ste to nesplnili. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ale prečo ste to chceli po mne? Tak jak vám to mám? 
Nechápete to?  
P. Švec: Mne je to jedno. Dohodnite sa. 
P. Lidaj, zástupca primátora: To, že za to komunikujem. Tak, jednoznačne som tam pracoval. 
O informáciách, s ktorými som ja pracoval, som vám podal tú informáciu. To, že sa vám 
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nepáči, že niečo je nedostatočne dopracované, ja vám vysvetľujem, že vám nedám mená tých 
ľudí, ktorí tam pracovali. Pretože to nie je možné. Svoje meno vám dám, poviem, koľko sa 
tam zarábalo. Ale  ostatné veci, už si myslím, že toto je o niečom druhom. A o tom... Ale – 
nebudem už to tu naťahovať,  niekto tu klame, preukázať konkrétne veci. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja vás už len požiadam, vážení, stručne. Pozrite sa, ja som dal 
návrh. Ako rozhodnete, tak v podstate bude. A  to je môj názor. Viete, keď nie je s kým 
komunikovať, nemôžete sa po nič dostať, takže to je úplne normálne stanovisko. Ešte teda 
vážne poprosím, stručne pán Hutta , nech sa páči. A potom faktické pôjdu.  Tak dáme, dobre  
faktické. Pán Pastucha 
P. Pastucha: Ďakujem, pán primátor. Poprosím vás, ukončite to. Poďme hlasovať. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujem. Pán Kalman faktická. 
P. Kalman: Faktická . Ja teda navrhujem, že pokiaľ nie je teda jasné, že ako sa bude ďalej 
postupovať, pokiaľ nie je z právneho hľadiska jasné, čo bude, či bude nejaký pre Senicu 
z toho úžitok, alebo naopak, poškodené mesto, aby sme sa vôbec nezaoberali  touto  týmto 
dobrovoľným vystúpením. Pretože tie ďalšie kroky sú veľmi nejasné. Partner, ako ste 
hovorili, pán primátor, na druhej strane neexistuje. Tzn. nespravme voľačo si, čo aj tak 
nebudeme môcť  schopní dokonať do úspešného konca. Či už v prospech mesta alebo 
v neprospech. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja sa chcem  to dávate návrh, či nedávate? Či to bolo len. 
P. Kalman: Áno, dávam návrh, aby sme sa zaoberali týmto dobrovoľným vystúpením až 
vtedy, až keď teda bude jasné, že s kým sa rozprávame, aké budú ďalšie kroky? Pretože, ak to 
dnes nevieme, tak nemá zmysel sa asi vôbec o tom vôbec rozprávať ďalej. Lebo nevieme, či 
existujú nejaké plusy alebo mínusy toho vystúpenia. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Odporúčate to v podstate stiahnuť? Nech to tak zjednodušíme do 
toho  uznesenia. 
P. Kalman: Je dôležité, že ak sa nemáme s kým rozprávať, viete, to je, nemôžete spraviť 
nejaké. 
P. Grimm, primátor mesta:   Skúsime to nejak sformulovať a potom. 
P. Kalman:  Právne stanovisko, ak neviete názor druhej strany, tak. 
P. Grimm, primátor mesta:  Dobre. Faktická pán Lidaj. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ja som chcel len povedať, že v rámci stanov, ktoré ste si 
prečítali, dobre viete, že je tam aj možnosť, aby bol nejaký člen vylúčený. Kľudne sa to 
mohlo napríklad udiať aj týmto spôsobom. Ale  asi to tak niekto nemôže uskutočniť. A 
napriek tomu sa tu už rok a pol   od vás  nechám dobrovoľne grilovať. Tá možnosť bola, tohto 
člena, napr. hocijakého – aj vylúčiť a  táto debata,  x  -  násobne krát, zakaždým, verejne, by 
tu nebola potrebná. Čiže to len na margo toho. A po ďalšie - je napísané v stanovách, že do 30 
dní bude uskutočnené majetkové vysporiadanie. Ale opakujem, vy keď vstúpite z KDH, tak 
vy ste si tam platili členské. Nemáte podiel na majetku. Tzn., že je to organizácia, ktorá má 
majetok, má ho v správe, zmluvne a majetok nie je možné vysporiadať. Okrem toho, ak by 
tam mesto vložilo výpožičku alebo tam dalo pôžičku alebo podobné veci. To je normálna 
záležitosť. 
P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta ešte. Už nebude vystupovať? Pán Ďžačovský, nech sa 
páči. 
P. Džačovský:  Ja by som sa teda opýtal, že  lebo podľa toho posledného, tak mali by tam byť 
mesto Senica a Trnavský samosprávny kraj. Teraz, otázka na vás, pán primátor, či ste sa so 
županom o tomto rozprávali? Lebo vy dvaja by ste mohli teoreticky zvolať a určiť nejakého 
nového štatutára. Takže ako reagoval župan? Poprípade, či sa pán Ing. Lidaj alebo iní 
členovia, poslanci Trnavského samosprávneho kraja toto pýtali v rámci Trnavského 
samosprávneho kraja, ktorý je taktiež členom tohto? Aby sme teda mali dáku informáciu. 
P. Grimm, primátor mesta:  Nie, s pánom županom som na túto tému nedebatoval. Ale 
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chystám sa v najbližšej dobe s ním spojiť aj ohľadom obchvatu mesta Senica, takže môžem sa 
ho opýtať na toto. To je všetko.  
P. Džačovský: Tak v tom prípade ale asi by bolo vhodné – lebo - predsa len je to rok, že či sa  
na toto ho neopýtať, aby sme teda mali v tom jasno - čo sa týka tej nekomunikácie. Lebo 
naozaj, vy dvaja to môžete zvolať – podľa toho posledného a môžete určiť niekoho, kto tam 
bude komunikovať. Nech to máme vyčistené. Ale -nechám to na vás. Ďakujem 
P. Grimm, primátor mesta:  Ale, máme tu ten návrh pána poslanca Kalmana. Čiže - mestské 
zastupiteľstvo odporúča stiahnuť z rokovania  materiál : 
jednostranné dobrovoľné vystúpenie mesta Senica zo Senickej regionálnej rozvojovej 
agentúry, pokým nebude známy spôsob majetkového vysporiadania. Môže byť? Prosím, keby 
ste sa zaprezentovali. Musíme  o tom hlasovať. 
Hlasovanie: 18 je zaprezentovaných. Môžeme hlasovať. Za11, proti 3, zdržali sa 3, počkáme 
na percentá . Takže - uznesenie bolo schválené. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 318: 
MsZ v Senici 
s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a  
návrh na jednostranné dobrovoľné vystúpenie mesta Senica zo Senickej regionálnej 
rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja – SE RRA TTSK – IČO 37840274 do 
doby, pokiaľ nebude známy spôsob majetkového vysporiadania vystupujúceho člena. 
H l a s o v a n i e :prítomných:18,za:11,proti:3,zdržal sa:3,1 nehlasoval,  počet poslancov: 25 
 
20. Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2017 
P. Grimm, primátor mesta:  Takže postúpime do bodu číslo 20. Je to Návrh na určenie 
sobášnych dní.  Mestská rada mala, pán Lidaj, aké stanovisko k tomuto? 
P. Lidaj, zástupca primátora: Mestská rada to zobrala na vedomie a odporúča na schválenie.. 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Pastucha, čo na to kultúrna komisia, na určenie sobášnych 
dní?  
P. Pastucha: Nepamätám si, že by sme toto preberali na komisii. 
P. Grimm, primátor mesta: Nedali vám to?  
P. Pastucha: Nie. To nebýva na našej komisii.  
P. Grimm, primátor mesta: Ja si myslím ,ž e ... to v podstate... Pani prednostka hovorí, že nie, 
ale ja som myslel že áno. Za mňa sa to rokovalo, keď som ja bol predsedom. Dobre. 
Ďakujem. Takže je k tomu nejaká diskusia? Nie je. Uznesenie: Mestské zastupiteľstva 
schvaľuje sobášne dni na rok 2017. Môžete sa prezentovať. 
Hlasovanie: 17 zaprezentovaných. 16 za. Takže 1 nehlasoval. Takže uznesenie schválené. 
Takže dúfajme, že na tie termíny bude dosť ženíchov a neviest. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 319: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
sobášne dni na rok 2017. 
H l a s o v a n i e :prítomných:17,za:16,proti:0, zdržal sa:0.1 nehlasoval, počet poslancov: 25 
 
21. Návrh na zrušenie VZN č. 24 – Požiarny poriadok mesta 
P. Grimm, primátor mesta:  Ideme do bodu 21. Máte tam návrh na zrušenie všeobecného 
záväzného nariadenia číslo 24. Je to požiarny poriadok mesta. Máte to napísané v dôvodovej 
správe. V podstate ten požiarny poriadok mesta, keď máme, nemusí mať formu všeobecného 
záväzného nariadenia, pokiaľ nemá zákonné zmocnenie. Čiže nemusíme mať takéto VZN ko. 
Stačí nám požiarny poriadok mesta. Dobre som to povedal, pani prednostka? Že  - áno. 
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Diskusia k tomu nie je. Podávam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici 
schvaľuje zrušenie VZN číslo 24 - Požiarny poriadok mesta. Môžete sa prezentovať.  
Hlasovanie: 15 nás bude hlasovať. Nech sa páči. Na základe hlasovania sme zrušili VZN č.24. 
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 320: 
MsZ v Senici 
s c h v a ľ u j e  
zrušenie VZN č. 24 – Požiarny poriadok mesta. 
H l a s o v a n i e :  prítomných: 15    za:15     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov: 25 
 
22. Rôzne 
P. Grimm, primátor mesta:  Ďalej mám bod Rôzne. V bode Rôzne pod bodom 22 máte tam 
prehľad výsledkov zápisu do jednotlivých elokovaných pracovísk materskej škôlky, pre 
školský rok 2016/2017. Vypracovala nám to a predložil pani riaditeľka Marta Haslová. Je aj 
tu, až by ste mali nejaké otázky na ňu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je. Predkladám 
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie  prehľad výsledkov 
zápisu do jednotlivých elokovaných pracovísk Materskej škôlky na ulici Ladislava 
Novomeského 12,  092 /17 Senica, na školský rok 2016/2017. A po b). prehľad o počte 
zapísaných žiakov do 1. ročníka Základnej školy v meste Senica v školskom roku 2016/2017, 
tak ako nám to pripravili riaditelia  škôl a pán Kovačič. Môžete sa prezentovať. 
Hlasovanie: 15 bude hlasovať, ešte sme uznášaniaschopní. A podľa zelenej farby všetci ste 
boli za.  
Bolo prijaté 
Uznesenie č. 321: 
MsZ v Senici 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
a/ Prehľad výsledkov zápisu do jednotlivých elokovaných pracovísk MŠ ul. L. Novomeského 
1209/2 Senica na školský rok 2016/2017. 
b/ Prehľad o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ v meste Senica v školskom  roku 
2016/17. 
H l a s o v a n i e :  prítomných: 15    za:15     proti:0     zdržal sa:0     počet poslancov:25 
 
23. I n t e r p e l á c i e . 
P. Grimm, primátor mesta:  Bod číslo 23 – Interpelácie. Pani Bartošová  - neviem, či nesie 
písomnú, alebo aj ústne to prednesiete? Písomne. Po 1.)  - podnet od občanov: Ako sú 
bytovky na ulici Jána Bežu, sú od nej vybudované schody na cestu, nie je tam ale vybudovaný 
pokračujúci prechod pre chodcov, aby sa dostali chodci na chodník. Na ceste je dopravná 
značka Stop pre vozidlá. Prechod by bol vhodný na bočnej aj hlavnej ceste, aby sa dostali 
chodci ku chodníku bezpečne. Dáme to nášmu oddeleniu, pani Oslejovej, nech to ide  pozrieť 
na ulicu. Opäť podnety  od občanov: Bola som oslovená občiankou, ktorá sa dopytuje 
ohľadom osvetlenia v priemyselnom parku Maccafferi. V nočných hodinách je priestor 
neosvetlený. Keďže v blízkosti sa nenachádza iné osvetlenie a parkujú tu kamióny, cíti sa 
ohrozená. Musí si vždy zabezpečiť odvoz. Bola by som rada, ak by sa u nás ľudia cítili 
bezpečne. Ďakujem. Pán vedúci, vieš na to odpovedať?  Budeme to riešiť. Alebo ak vieš 
hneď, pán vedúci? Pán vedúci – len sekundu – mikrofón, aby teda občania počuli, aj pani 
občianka. 
P. Ivan Šteffek: No, túto záležitosť riešime. Vieme o nej. Takže, rieši sa to so správcom 
verejného osvetlenia Technických služieb. Je tam problém s napojením. Ale nájde sa riešenie, 
aby sa to spustilo. Odpovieme potom písomne. 
P. Grimm, primátor mesta: Nechaj si ešte chvíľočku mikrofón. Chodník na ulici Kolónia -  
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vrchná rada je v dezolátnom stave. Sú tu jamy hlboké okolo 30 cm, drží sa tu voda, nedá sa 
prechádzať do domov v prípade zlého počasia. Ľudia si samy jamy opravujú, ale vydrží to tak 
2 týždne aj menej. 
P. Šteffek, MÚ : Neviem, o aké jamy sa jedná. Lebo tam prechádza jeden mŕtvy kanál, 
teplovodný. Tak to sa postupne rieši. Budeme to konkretizovať. Takto neviem presne, ktorý to 
je a o ktorý sa jedná. 
P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Pán Džačovský. 
P. Džačovský: Ja by som interpeloval ohľadom obchvatu, teda, že akým spôsobom sme sa 
posunuli ďalej? Hovorili ste, že teda máte ďalšie stretnutie. Tak by som bol rád, aby ste teda 
informovali, ako sme sa . Lebo na začiatku alebo na konci roka 2014 ste hovorili, že sme na 
bode 0. Či sme sa niekam posunuli? Lebo čím ďalej je tá situácia je horšia a horšia. 
P. Grimm, primátor mesta:  Po poslednej návšteve, myslím, že som to bol v apríli, na 
Slovenskej správe ciest aj Ministerstve dopravy - mi bolo povedané, že podstate do 30. júna 
ešte len idú vyhlásiť výberové konanie na zhotoviteľa Štúdie opodstatniteľnosti obchvatu 
mesta Senica. Čo ma  teda nemilo prekvapilo. Zvlášť, keď v predchádzajúcich rokovaniach už 
v podstate na jeseň mala byť dokumentácia hotová. Po ďalšie.  My sme sedeli, zatiaľ len tak 
informatívne, s pánom vedúcim Šteffkom a uvažovali sme sa vrátiť k úplne pôvodnému 
obchvatu, ktorý bol vypracovaný možno pred nejakými 16 – 20 rokmi. Bolo by to oveľa 
rýchlejšie, oveľa vhodnejším, menej nákladné pre štát, lebo aj z toho hľadiska, že nový pán 
štátny tajomník ma informoval, že teda najskôr bude dorobený most   cez Komárno, Komárno  
- Nové Zámky, Šaľa a takéto veci a niekedy až potom Senica. Takže, budem vás o tom 
informovať. A preto chcem ísť aj na VÚC, pretože ten obchvat, pôvodný, ktorý mal byť, to je 
oveľa jednoduchší, oveľa viac by vyhovoval v Senici ako tento, ktorý je pripravený. Až 
budeme mať odkonzultované všetko na VÚC a Slovenskej správy ciest, potom vám dám 
odpovede bližšie. Zatiaľ tak. Jednoducho, nemám z toho dobrý pocit. Nie je to dobré. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Tak ako. Takže tak sa opýtam, ako sme sa posunuli. Zatiaľ sme 
sa  neposunuli. Lebo predsa len, toto je otázka, ktorá najviac rezonuje v Senici. A  je to 
problém. 
P. Grimm, primátor mesta:  Posun je len v tom, že viac ako po minulé roky tam chodíme 
a viac  a viac za tieto veci bojujeme. A myslím si, že by sa mohli do toho zapojiť aj viacej 
poslanci VÚC. 
P. Lidaj, zástupca primátora: Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Pani Krištofová. 
P. Krištofová : Bola som požiadaná obyvateľmi z Hviezdoslavovej ulice predniesť žiadosť o 
riešenie otázky rušenia nočného kľudu z každého piatka na sobotu, na Hviezdoslavovej ulici, 
zo zábavného podniku Fénix, čo trvá do 4. hodiny rannej. Ďalej hlučným správaním 
odchádzajúcich z diskotéky, vulgárne vykrikovanie, devastácia bývalého novinového stánku, 
vybitie výkladu priľahlého obchodu a hotela. Znemožňujú  nočný kľud a spánok obyvateľov 
tohto bytového domu. Táto požiadavka bola vznesená zo schôdze tejto bytovky a žiadajú o 
preverenie možností skrátenia doby trvania diskotéky o jednu hodinu, zníženie hlasitosti 
hudby alebo vybudovanie protihlukovej bariéry, pokiaľ sa odráža od niečoho a zvýšenie 
dohľadu mestskej polície v dobe ukončenia diskotéky na Hviezdoslavovej ulici v okolí 
podniku. No a ďalšia pripomienka sa týkala rozbitého novinového stánku pred tým 
Minidomom, ktorý je vlastne aj autobusovou zástavkou a tento stánok, nefunkčný a zástavka 
je vo veľmi zlom stave. Je tam špina, sú tam črepy a burina. A je to obvykle stanovište 
pravekých ľudí, čo chodia ráno z toho baru. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta: Keby si nám to mohla dať písomne. K tomu rušeniu nočného 
kľudu chcem povedať – neviem, či pán zástupca mestskej polície tu dnes sedí - sedeli sme s 
pánom náčelníkom, dôrazne som ho žiadal, aby nechodili na začiatok a na priebeh  pozerať   
diskoték a tanečných zábav. Mimoriadne dôležitý je záver toho všetkého. Možno by stačilo, 
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keby tam len  úplne  auto stálo a svietil nápis Mestská polícia. A možno by sa tá situácia na 
tých uliciach zlepšila. Čiže s mestskou políciou som o tom rozprával. A pán zástupca je aj tu. 
Ešte aký bod tam bol?   Ten stánok, myslím si, že nie je náš , pani Olejárová. Že? My sme naň 
upozorňovali. Mám taký pocit, že  odpísali nám, či ako - že to odstránia? či ako to tam 
skončilo? Viem, že sme toho majiteľa. Môžete dať mikrofón pani Olejárovej?  Ešte sekundu 
počkajte, chvíľočku.  Aby to ľudia počuli.  
P. Olejárová, MÚ : Majiteľ sa vyjadril, že vlastne ten stánok by mohol odtiaľ odstrániť. Ide 
o to,  že vlastne chceli sme tú situáciu riešiť v nadväznosti na kúpu nových stánkov. A to už 
vlastne  nemáme ešte definitívne jasné, či sa to podarí tento rok. Takže vlastne . Uvažovalo sa 
to, že by sa to riešilo súvislo. 
P. Grimm, primátor mesta:  Pán Sova, nech sa páči. 
P. Sova : Ja by som, pán primátora iba upresnil, že VÚC-ka nespravuje cesty I. triedy. Iba II. 
a III. Takže tam je to trošku komplikovanejšie. Takže by som to neposúval týmto smerom. 
Ale chcel som iba jednu interpeláciu. A viac menej sa to týka aj cesty I. triedy. Všimol som si, 
že nastáva taký nový trend. Vieme, že problém je pri ZUŠ-ke, keď deti vychádzajú zo školy a 
prechádzajú cez hlavnú cestu, cez cestu I. triedy. Donedávna to bolo  aspoň šoférmi a rodičmi 
riešené tak, že zastavil, vyložil dieťa odišiel. Potom som si všimol, že jednoducho to auto tam 
nechá zaparkované aj hodinu, hodinu a pol, pokiaľ dieťa je na vyučovaní a potom následne 
odíde preč. Tie deti tam nemajú priestor na to, aby sa poriadne pozreli. Lietajú tam kamióny, 
je tam veľká premávka. Nedalo by sa vstúpiť do rokovania a dať tam značku Zákaz státia? 
Zastavenie by som tam nechal, možno, na to vyloženie, ale Zákaz státia by som tam 
navrhoval, aby tam išla značka. To je za zastávkou  smerom ku križovatke.  
P. Grimm, primátor mesta:  Zákaz státia.  K tomu obchvatu som to myslel asi tak, že keď sa 
ma na Ministerstve dopravy alebo na Slovenskej správe ciest opýtajú -  čo VÚC? Tak VÚC tu 
jednoducho necítime absolútne podporu. O tom ja rozprávam. Ja viem, že tá cesta nepatrí pod 
VÚC. Viem. Ale ten obchvat, pôvodný, tam sú aj územia, o ktorých bude rozhodovať VÚC. 
Ale – to až keď všetko pripravíme, prerokujeme. Potom. Čiže, ja tu len rozprávam, že na štát 
VUC-ka netlačí. A ja si myslím, že patríme do Trnavského samosprávneho kraja a Trnava 
mohla upozorňovať, že toto tu treba riešiť. 
P. Sova : Ja to nechcem riešiť takto, ale VÚC-ka má právo a maximálne zameniť pozemky 
pod tým obchvatom. To je všetko, čo môže spraviť. A myslím, že tam nebude problém, 
pokiaľ bude riešený ten iný problém . 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja si myslím, že VÚC- ka to podporí. Len  skutočne  zatiaľ  je 
veľmi, veľmi slabá podpora, jednoducho. Nie len nášho mesta. Vôbec názor ZMOS-u je taký, 
že vyššie územné celky obciam a mestám nepomáhajú v podstate k ničomu. Stále nemajú na 
nič peniaze , atď. Takže, tak potom načo sú? A možno keby oni neboli, možno by tie mestá 
a obce mali viac peňazí. Ale to je politická hra. OK – ja to beriem. Dúfam, že to spolupráca 
bude dobrá. Pani Mičová. 
P. Mičová : Ja by som iba chcela spýtať, keďže vieme, ako vyzerá asi  jak má byť ten   
obchvat podľa tohto návrhu, len sa chcem sa spýtať, že či v tom pôvodnom, prvom, či je tam 
nejako riešený aj Čáčov? 
P. Grimm, primátor mesta: Neviem. Pán Šteffek, vieš to povedať? 
P. Šteffek, MÚ : Tam by to mohlo byť severne. By to bolo mimo Čáčov. To by sa to napojilo 
až za kompostárňou. 
P. Mičová: Ďakujem.  
P. Šteffek, MÚ : Pozemky nie sú vysporiadané ani na tento obchvat. Nič. Tam nie sú nikde 
vysporiadané pozemky. To je len návrh. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja som to povedal, že najprv to musíme všetko prešetriť a potom 
sa podajú informácie. Zatiaľ  to netreba absolútne riešiť takúto vec. To sú  jednoducho veci, 
ako chceme veci posunúť o niečo dopredu, aby to nestálo na mŕtvom bode. Takže, až sa niečo 
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podarí, budete informovaní. Ukončujem. Ešte chcete interpelácie, pán Kalman? Alebo 
diskusia? 
P. Kalman : Diskusia 
P. Grimm, primátor mesta:  Takže Interpelácie končíme. 
 
24. Diskusia 
P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči  Diskusia. 
P. Kalman: Patrilo to teda skôr do časti Rôzne, ale to sme nejako preskočili. Ja chcem len 
poďakovať za bežcov - za Záhorácky maratón. Za posledné 2 roky sa posunul naozaj 
neuveriteľne do výšky. A to je vidieť aj na počtoch prihlásených ľudí, aj na ich odozve. Takže 
naozaj veľké ďakujem pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že ten 
pretek vyzerá dnes tak, ako vyzerá. A ak to takto pôjde ďalej, tak určite to bude mať 
mimoriadny ohlas na Slovensku. Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Áno, môžem to len podporiť, že skutočne všetci tí bežci a 
účastníci, ale hlavne organizátori si zaslúžia skutočne hlboko sa pokloniť za tú prípravu. A 
všetci boli spokojní a dokonca aj všetci si lepšia pomaly časy. Takže to je super. Stupňuje sa 
to. Ďalší v diskusii, chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, končím. Áno. Nech sa páči, pán 
Paveska. 
P. Paveska:  Ja by som sa chcel len spýtať, už keď sme boli aj pri tých cestách, ako to vyzerá 
s cestou od Sotinej smerom do Kunova ? Či sa s tým už niečo rieši? Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Chcel by som poprosiť, keby ste dali mikrofón pani Olejárovej. 
Tam sa jedná o to vyvlastnenie.  Boli na VÚC, naše oddelenie. Môžete. 
P. Olejárová, MÚ :Podklady, ktoré sa nám podarilo získať, sme odovzdali vyššiemu 
územnému celku a v poslednom štádiu už  rokuje iba pani inžinierka Oslejová. Takže 
poslednú informáciu nemám. Viem, že sa pripravovali podklady pre vyvlastňovacie konanie 
jedného vlastníka.  
P. Paveska: Dobre, ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Takže, až by sa toto dotiahlo do konca, to vyvlastnenie, potom by  
to. Bude stavať to VÚC. Pán Hutta. 
P. Hutta: Ja som, tak isto ako pán Kalman, prepásol bod Rôzne a preto sa chcem vyjadriť 
teraz. Tak isto, ako pán Kalman, začnem Záhoráckym maratónom. Chcel by som poďakovať 
všetkým organizátorom, dobrovoľníkom,  mestským hasičom, hokejistom, volejbalistkám, 
všetkým stálym spolupracovníkom z mestského úradu, Erike Mášikovej. Žiaľ, najdôležitejšia 
osoba celého tohto diania nečakane odišla, Katka Poláková. Tzn., že Erika Mášiková si bude 
musieť v tomto ohľade  prebrať jej žezlo hlavnej organizátorky. Chcem poďakovať 
z mestského úradu pánovi Valúškovi, ktorého som stretol na úprave trate. Chcel by som 
poďakovať takisto ako pán Kalman  spomenul  samotným senickým bežcom, ktorí pridali 
takisto ruku k dielu, členom štátnej, mestskej polície, spoluorganizátorom, keďže tento rok je 
spoluorganizátorom – teda bol - aj obec Borský Mikuláš, Šaštínu a chcem zdôrazniť to, čo už 
povedal pán Kalman, že samotní bežci skonštatovali to, čo som už povedal aj minulý rok k 
maratónu k najlepším a najkrajším maratónom na Slovensku. Ďalej tu mám poznámku, chcel 
by som sa opýtať na činnosť na priehrade. Viem, že teraz nejako už tí páni, ktorí to tam majú 
vyvážať, sa ohlásili, že tam už budú ubytovaní. Čiže priehrada by sa mala nejakým spôsobom 
riešiť.  
P. Grimm, primátor mesta:  Ja by som požiadal mikrofón pre pána riaditeľa Rekreačných 
služieb pána Štvrteckého. 
P. Štvrtecký, PSMS: 24. 6. nám bola zaslaná zo Slovenského pôdohospodárskeho podniku 
záväzná objednávka na ubytovanie 10 zamestnancov v termíne od 6. 7. do 31. 7. 2016 s tým, 
že dneska som mal aj telefonát s pánom Tomašovičom z Povodia Moravy, kde by  chceli  
vymedziť určité parkovanie pre ich techniku v rekreačnej oblasti. Takže od 6.7 by sa malo 
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začať s prácami.   
P. Grimm, primátor mesta:  Takže to je dobrá správa. Tak už aby bolo 6. 7. A nech sa im darí, 
hlavne aby im prialo počasie, aby ten postup prác bol dobrý pre nás všetkých.  
P. Hutta: Započul som tam termín do 31. 7. To je 21 dní. 24 .To bude šup  za 24 dní, to bude 
rachot. Ďalej, ďalšiu vec mám, chcel by som sa opýtať na cestu I. triedy,  I/51 - akým 
spôsobom, alebo ako sa pokračuje pri prípravách prestavby križovatky a celého toho riešenia 
nájazdu pri Lidli? 
P. Grimm, primátor mesta:  Nemám ja osobne zatiaľ žiadne informácie. Pán vedúci máš 
nejaké informácie? Nejaké nové? Pán Nosko?   
P. Nosko, MÚ: Zatiaľ nič. 
P. Hutta: Ďalej chcem sa opýtať, v rámci Centra voľného času máme to tzv. Esko a pomaly sa 
blížime k tomu, že tam končí termín prenájmu. A vieme, že predaj budovy Okresného úradu 
je viac-menej otázna. A možno existuje nejaká, možno aj oprávnená obava, že štát bude 
chcieť zameniť nejak budovy. Apelujem na to, aby sme sa pripravili na túto možnosť, aby 
sme dokázali zobchodovať-  nazvem to - celý proces tak, aby mesto neprišlo o budovy, ktoré 
by v budúcnosti mohlo využívať a potrebovať. Samozrejme, so zachovaním činnosti 
Okresného úradu a Úradu práce. 
P. Grimm, primátor mesta:  Áno,  v tom apríli, keď som bol na Ministerstve dopravy aj 
Slovenskej správy, som navštívil Ministerstvo vnútra, pani Bóďovú, ohľadom tohto. Tam som 
sa dozvedel, že majú skutočný záujem  Ministerstvo vnútra o Esíčko,  čo som teda 
protestoval, pretože keď som im povedal, že nebudú mať kde klienti, ani zamestnanci, pomaly 
kde parkovať, je tam jednosmerka. Prečo odchádzajú z budovy, v ktorej sú všetky siete a 
vybudované, atď.? Potom prišlo k takej veci, že sľúbili, že prídu do konca mája. Do konca 
mája neprišli. Pán Dudáš, kedy potom prišli? Teda  mali prísť ? Jednoducho sme čakali, oni sa 
ohlásili,  no, takže nejaké 3 hodiny sme čakali  a stále len volali že už idú, už idú, ale 
nakoniec neprišli. Ale záver je taký, že moja pani asistentka pani Matiašová vybavuje v 
najbližších dňoch stretnutie v Bratislave na Ministerstve vnútra s tým, že asi to, čo ste aj 
načrtli, asi nám ponúknu, asi výmenu. Ale to potom musíte, vás o tomto oboznámime, 
rozhodnúť vy. Čiže Okresné riaditeľstvo  asi hasičského zboru nám ponúknu, súčasne na  teda 
na Štefánikovej, potom na Vajanského ulici, možno aj Esíčko nám nechajú, asi zámenou za 
okresnú, za budovu Okresného úradu. Čo sa týka,  keby nedajbože  a dúfam, že k tomu 
nepríde, že by sme prišli o Esíčko a deti by nemali kde tancovať, pracujeme už na nových 
priestoroch v starej poliklinike, aby deti mali kde tancovať a mali svoju sálu. Takže 
pracujeme na tom. Neostanú na ulici, tie deti.  
P. Hutta: Poznám tie priestory, tiež sa mi zdajú trošku stiesnené voči Esku. Je to možno 
štvrtina  toho Eska. Ďalšia vec, snáď už posledná, keď ma niečo nenapadne ešte medzitým. 
Na ostatnom zastupiteľstve sme sa bavili o členstve pána Hurbana v komisiách - dvoch. Čo vy 
na to, pán primátor? Chcem len pripomenúť bližšie, že on tam stratil členstvo tým, že zanikla 
strana Tip, stratil členstvo v strane Tip a tým pádom by mal z komisii, v ktorých je , odísť. 
P. Grimm, primátor mesta:  Ja myslím, že on nemá problém, že on tam nebude.  
P. Hutta : Však, ale mohli ste to už navrhnúť. Mohli sme ho. 
P. Grimm, primátor mesta:  Myslím si, že sa k tomu tak aj vyjadril, jednoducho. Keď je 
zásada, že tam budú zástupcovia politických strán a politická strana už neexistuje, takže. 
Poznačíme si to. 
P. Hutta: Takže. Možno už je v nejakej strane, pán Hurban. No tak ho tam môžeme.  Uvidíme, 
čo doloží. 
P. Grimm, primátor mesta:   Myslím, že nie je v žiadnej politickej strane. A - môžeme to 
prekonzultovať. Pani prednostka si to poznačí na septembrové mestské zastupiteľstvo. 
P. Hutta: Dobre, ďakujem. A posledná vec ešte – tak isto na minulom zastupiteľstve som 
spomínal novinový stánok, ktorý bol nefunkčný. Okrem tohto jedného, ktorý sme teraz riešili. 
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Tento sa nachádza pri schodoch, ktoré vedú z Hviezdoslavovej ulice smerom k autobusovej 
stanici. Ten stánok je zreparovaný, je ponatieraný, ale z novinového stánku  mám taký pocit 
sa stáva bufet. Nechceli sme nejakým spôsobom, aj v minulosti sme riešili,  že bufet na 
každom rohu, či to je nejaké správne riešenie. Ale zase som tam videl aj telefónne číslo na 
predaj na prenájom. Takže vôbec neviem, čo sa tam chystá? Či už nejaký nový majiteľ je tam, 
ktorý to ponúka zas nejakému inému majiteľovi do prenájmu, alebo na odpredaj. Myslím, že 
nie je to vhodné miesto, pán primátor, na bufet, tam ponúkať niečo, hranolky s kečupom. 
Všetko to bude zaplieskané zase. 
P. Grimm, primátor mesta:   To ešte nevieme. Ale vy všetci rozprávate, čo  jak to bude a jak 
to dopadne.  
P. Hutta : Viem. Poznám bufety.  
P. Grimm, primátor mesta:   Ešte možno ani nezačali. Ja len  pani vedúca, pani Olejárová ma 
v podstate môže doplniť, tak zjednodušene len povedané.  Ten stánok patril jednému 
súkromníkovi. Myslím, že ešte rok alebo dva mu platila zmluva. A on to predal, myslím, 
novému. A ten tam momentálne bude predávať polotovary. Také, že do mikrovlnky sa 
myslím dá, to neviem, za koľko minút sa zohreje. 
P. Hutta:  Dokonca České špeciality   tam má napísané.  Pozývam vás na české špeciality. 
P. Grimm, primátor mesta:   No, napríklad. Takže. Neviem, dokedy tam tá zmluva bola, na 
ten pôvodný stánok. Neviem, či ešte rok –dva. Pani Olejárová, neviete si spomenúť? Dokedy?   
Presné čísla nevieme, ale takto to je.  
P. Hutta: Ďakujem. 
P. Grimm, primátor mesta:  Dobre, takže ja by vám ešte chcel povedať, neviem, či aj televízne 
kamery zobrali zábery na maketu, čo je po vašej ľavici. Je to prvá činnosť Muzeálnej rady 
a ich členov. V podstate spracovávajú, je to historické časť mesta Senica, bývalé židovské 
dvory. Podľa fotografií idú do detailov. V tých maketách sa bude pokračovať. Bude to mať, 
pán riaditeľ, oprav ma ,  6 metrov  tuším dĺžku a 3 m šírku. Takže bude tam spracované celé, 
celá história, ako voľakedy Senica, teda, vyzerala. Takže viete, že ľudia sú aktívni, pracujú. 
Až to zase zaujíma finančníkov – tak ešte za to sme nič nedali a nič nedáme. Takže  je to dar. 
Takže, nebudú s tým nejaké zase, len aby teda pokračovali. Myslím, že je to pekné a že to 
poteší potom každého. Postupne budeme takéto veci, až niečo dobudujú, zase vystavíme. 
Môžem požiadať pána predsedu návrhovej komisie o potvrdenie platnosti uznesení z 
dnešného rokovania? Nech sa páči, pán Krutý. 
P. Krutý: Návrhová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 10. 
riadnom zasadnutí konanom dňa  27. 6. 2016 prijalo uznesenia číslo 288 až 321.  
P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Senici sa chýli k záveru. Ale 
blížia sa nám letné prázdniny. Chcel by som vám zaželať príjemné prežitie dovoleniek, ktoré 
ste si vybrali, aby ste si oddýchli a načerpali sily. Mestský úrad bude pracovať naďalej. Takže 
napriek tomu, že sú dovolenky, bude to zabezpečené tak, že mestský úrad bude funkčný. 
Chcem poďakovať za prípravu zamestnancom mestského úradu za prípravu materiálov na 
dnešné rokovanie a vám za aktívnu účasť. Končím 10. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Senici. Do videnia. 
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