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Zápisnica 

napísaná na 19. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Senici, konanom  

dňa 14. novembra 2017. 

 

P r í t o m n í 

Pracovné predsedníctvo:  

         Mgr. Branislav Grimm, primátor mesta;  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ;  

         JUDr. Elena Jankovičová, hlavná kontrolórka; Ing. Elena Valášková, zástupkyňa primátora; 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia  

         Poslanci MsZ: 

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. Jakub Nedoba, Ing. Stanislava 

Halašová,   Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Ing. Martin Lidaj, Ing. Mgr. Martin Džačovský, 

Ing. Ján Hurban, MUDr. Jozef Gembeš, Ing. Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Pavol 

Kalman  

 

P r i z v a n í : 

JUDr. Gabriela Olejárová, Ing. Ivan Šteffek, Mgr. Rastislav Vartiak, Mgr. Ľubica Lesayová, – 

vedúci oddelení MsÚ, Ing. Ivan Nosko, vedúci SOÚ, Bc. Rastislav Janák, náčelník MsP, Mgr. 

Peter Kovačič, vedúci SŠÚ, Peter Horváth, Ing. Marián Fojtlín, TS Senica, a. s., Mgr. 

František Harnúšek, riaditeľ MsKS, Ing. Ján Bachura, riaditeľ MsPS, spol. s r.o.,Mgr. 

Vladimír Šváček, PaedDr. Krzysztof Siwiec, Ing. Svetlana Chábelová, RNDr. Anna 

Parízková – riaditelia ZŠ Senica, Mgr. Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ, Mgr. art. Martin 

Dudáš, riaditeľ CVČ, Renáta Rýzková, riaditeľka MŠ, Ing. Alena Kovačičová, riaditeľka 

Polikliniky Senica n. o., Mgr. Slavomíra Jurovatá, riaditeľka ZSS, Senica 

 

O s p r a v e d l n e n í : Mgr. Vladimír Včelka, Jaroslav Kaščák, Ivan Paveska, Mgr. Milan 

Dieneš, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ RSMS, spol. s r. o., Ing. Ján Kovár, RNDr. Ľubomír 

Parízek - poslanci VÚC 

 

M é d i á: 

TV Sen, spol. s r.o.; Miroslava Kováriková, Záhorák;  PhDr. Vlasta Cigánková, RTVS, SRo;  

Soňa Brestovanská, MY Týždenník pre Záhorie 

 

O s t a t n í    p r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

Zasadanie 19. riadneho zasadnutia MsZ v Senici otvoril Mgr. Branislav Grimm, primátor 

mesta Senica. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobrý deň. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, 

otváram 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, na ktorom vás všetkých čo 

najsrdečnejšie vítam.  

Z 25 poslancov je podľa prezenčnej listiny prítomných 17, čiže nadpolovičná väčšina. 

Zasadanie Mestského zastupiteľstva je uznášania schopné, preto otváram jeho rokovanie.  

Ospravedlnení sú: pán Kaščák, pán Paveska, pán Lackovič. Zápisnica z predchádzajúceho 

mestského zastupiteľstva je overená, je k nahliadnutiu poslancom.  

Za overovateľov zápisnice určujem pani Drinkovú a pána Krutého.  

Za zapisovateľku zápisnice z dnešného mestského zastupiteľstva určujem pani Adelu 

Langovú. Pracovné predsedníctvo dnes tvoria: sprava - pani Elena Jankovičová, kontrolórka 
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mesta, Katarína Vrlová, prednostka mestského úradu, po mojej ľavici Elena Valášková, 

zástupkyňa primátora mesta Senica, a pán Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. 

Kým prejdeme na schválenie rokovacieho programu dnešného dňa, chcem sa len pozastaviť 

niektorými vetami:  4. novembra sa uskutočnili voľby do Trnavského samosprávneho kraja. V 

našom meste bola účasť 22,74 %. Občania najviac hlasov za predsedu Trnavského 

samosprávneho kraja dali pánovi Viskupičovi a Senický okres bude zastúpený v tomto 

zastupiteľstve piatimi poslancami a to tromi z nášho mestského zastupiteľstva – pán Sova, 

pán Džačovský a pán Kalman. Doplní ich pán Parízek a pán Gerhart. Všetkým srdečne 

blahoželám, želám veľa poslaneckých úspechov a bol by som rád, keby sa mimoriadne 

zlepšila spolupráca Trnavského samosprávneho kraja s mestom Senica, v čo pevne verím. 

Odporúčam, aby sa dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva riadilo nasledovným 

programom, ktorý vám bol zaslaný, je aj zverejnený. Chcem vám  povedať, že v bode 12 sú 

dispozície s majetkom. Bude tam 10 dispozícii;  na stôl ste dostali do tohto bodu ďalšie 

dispozície, to 12/9 a 12/10. Ide o bezodplatný prevod pozemku, na ktorom sa bude robiť 

chodník k pamätníku z roku 1848 a taktiež bezodplatný prevod pozemku od Slovenského 

pozemkového fondu na výstavbu cyklotrasy. Tieto materiály neboli prerokované ani na 

mestskej rade, lebo návrhy na prevody boli prerokované v týchto dňoch, takže preto až teraz. 

Takisto v bode 19, v Rôznom, bude vzatie na vedomie ďalšieho Memoranda s regionálnou 

čínskou vládou. Takže ak má niekto pripomienky k navrhnutému programu, otváram k nemu 

diskusiu. Nie je diskusia. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje program 19. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 14. 

novembra 2017. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie:   Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 562: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Program 19. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. novembra 2017. 
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18             proti:0         zdržal sa:0        počet poslancov: 25 

1.    Otvorenie, schválenie programu zasadnutia  

2.    Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie  

3.1  Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.11.2017 

3.2  Správa HK  o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. zo dňa 06.09.2001 

4.1  Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 2.11.2017 

4.2  Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 21.09.2017  

5.    Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia  

6.    Informatívna správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

       škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2016-2017 – správy   

       škôl a školských zariadení budú zaslané v elektronickej podobe 

7.1  Návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované  

       v nich 

7.2 Dodatok VZN č. 48 o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc.    

      služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

7.3 Štatút mestských jaslí 

8.   Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Sobotište za účelom   

      vykonávania sociálnej posudkovej činnosti. 

9.   Dodatok VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi a o ochrane    

       ovzdušia 

10.  Dodatok VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2018 

11.  VZN č. 16 Územný plán mesta  - Zmeny a doplnky 1/2017 

12.  Dispozície s majetkom 
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13 .  Schválenie projektu Základnej školy, V.Paulínyho-Tótha 32 Senica „ Inkluzívny tím“  

        financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – spolufinancovanie    

        projektu 

14.   Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 

15.1 Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov  

         redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú    

         vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie  - dodatok 

15.2 Návrh na určenie odmeny zástupkyni primátora mesta 

15.3 Návrh na poverenie poslanca MsZ na zvolanie a vedenie MsZ v prípadoch, keď tak   

         neurobí  primátor alebo zástupca primátora 

15.4 Návrh na určenie počtu členov  mestskej rady  

15.5. Návrh na určenie sobášiaceho 

16.    Návrh na zmeny v orgánoch spoločností 

17.1  Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica   

         k 30.06.2017 

17.2 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o vykonaní práce 

17.3 Správa hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta 

17.4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok  2017  

18.   Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora 

        č.3/17 

19.   Rôzne 

20.   Interpelácie 

21.   Diskusia 

22.   Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ 

23.   Záver.       

 

2.1 Voľba návrhovej komisie 

P. Grimm, primátor mesta: Bod číslo 2. Je to voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. 

Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala v nasledovnom zložení:  pani 

Vyletelová, pán Sova, pán Kalman. Má niekto z poslancov pripomienku alebo iný 

pozmeňujúci návrh? Ak nie, opäť sa môžete prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo zloženie návrhovej komisie schválilo. 

Uznesenie č. 563: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Roman Sova, Ing. Pavol Kalman 
H l a s o v a n i e : prítomných:18        za:18             proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

2.2 Voľba mandátovej komisie 

P. Grimm, primátor mesta: Ďalej predkladám návrh na zloženie mandátovej komisie, aby 

pracovala v nasledovnom zložení : pán Hutta, pani Wágnerová, pán Gembeš. Má niekto 

pripomienku alebo iný návrh? Nie. Môžeme sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo schválilo mandátovú komisiu, ktorá bude pracovať 

v zložení:  pán Hutta, pani Wágnerová a pán Gembeš.  

Uznesenie č. 564: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Ing. Emília Wágnerová, MUDr. Jozef Gembeš  
H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18          proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov: 25 

 



4 

 

3.1 Správa o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.11.2017 

P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu 3.1 . Je to Správa o plnení uznesení 

a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14. novembra 2017. Požiadam pani prednostkou 

o predloženie tejto správy. 

P. Vrlová, prednostka MsÚ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, 

predkladám správu o plnení uznesení a riešení pripomienok ku dňu 14. 11. 2017. Uznesením 

mestského zastupiteľstva číslo 18/534 prijatom na 18. mestskom zastupiteľstve konanom dňa 

21. 9. 2017 bolo schválené rozšírenie kapacít Mestských jaslí Senica a bolo uložené predložiť 

Návrh Štatútu Mestských jaslí a návrh na zrušenie VZN číslo 51 o mestských jasliach. 

Uznesenie je splnené a tieto materiály sú predložené na rokovanie dnešného zastupiteľstva. 

Uznesením číslo 551 bolo schválené prijatie investičného úveru vo výške 1.000.000,00 € 

od VÚB Senica so splatnosťou 72 mesiacov a ručením za úver formou blankozmenky a 

zároveň bol pán primátor poverený zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie 

tohto úveru a k podpisu blankozmenky. Úverová zmluva bola 13. 11., teda včera, podpísaná, 

dnes je zverejnená a zajtrajším dňom nadobúda účinnosť, s možnosťou okamžitého čerpania 

úveru na jednotlivé schválené akcie. Uznesením číslo 552 bolo schválené zvýšenie 

základného imania v spoločnosti Rekreačných služieb mesta Senice nepeňažným vkladom 

mesta Senica vo výške 100.000,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej plavárne a 

bolo odporučené na valnom zhromaždení spoločnosti účelovo zaviazať konateľa spoločnosti 

na úhradu za realizáciu rekonštrukcie Mestskej plavárne. Rozhodnutím jediného spoločníka 

zo dňa 23. 10. 2017 bolo schválené navýšenie základného imania tejto spoločnosti peňažným 

vkladom vo výške 100.000,00 € s tým, že jej konateľ bol zaviazaný tieto prostriedky použiť 

na úhradu za realizáciu rekonštrukčných prác na Mestskej plavárni v Senici. Uznesenie je 

splnené. Uznesením mestského zastupiteľstva číslo 558 bol schválený prenájom areálu 

majetku OMS ARENA Senica a. s. Rekreačným službám mesta Senica spol. s r. o. od  

1. januára 2018 na dobu neurčitú a bolo odporučené primátorovi mesta spoločne s členmi 

vytvorenej pracovnej skupiny rokovať o podmienkach a spôsobe získania majetku OMS 

ARENA Senica a. s. do majetku mesta a bolo navrhnuté do rozpočtu mesta na rok 2018 

schváliť čiastku vo výške 150.000,00 € na prevádzku areálu OMS ARENA Senica a. s. s tým, 

že skutočné náklady sa prehodnotia po 1. polroku doby prenájmu. Aktuálne prebiehajú medzi 

spoločnosťami Rekreačné služby mesta Senica spol. s r. o. a OMS ARENA, a. s. o 

konkrétnych podmienkach prenájmu areálu Futbalového štadióna v Senici od 1. januára 2018 

a zabezpečenia následnej prevádzky Futbalového štadióna. Na poslednom zastupiteľstve  

s písomnou interpeláciou vystúpil pán Nedoba, ktorý žiadal o zváženie možnosti vybudovania 

schodiska pri bytovke Gen. L. Svobodu 1360, ktoré by viedlo k autobusovej zastávke Tesco, 

z dôvodov, že v tejto bytovke bývajú ľudia s určitým hendikepom, problémami a najbližšie 

schodisko je dosť vzdialené. Vybudovanie takýchto schodov, respektíve rampy, na ulici Gen. 

L. Svobodu bude zaradené do plánu výstavby pre rok 2018. V ústnej interpelácii pani 

Halašová položila otázku týkajúcu sa rekonštrukcie kuchyne, respektíve odvetrávania na III.  

Základnej škole. Odvetranie kuchyne na školskej jedálni pri Základnej škole, Sadová ulica sa 

navrhuje zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2018. V roku 2018 bude Základná škola na 

Sadovej ulici oslavovať 40. výročie školy a na základe tejto skutočnosti sa plánuje realizácia a 

modernizácia vstupného priestoru, ktorá by mala pozostávať z modernizácie tohto priestoru  

s koordinovaným vstupom do školy, s vytvorením steny školských úspechov. V súčasnej dobe 

sa pripravuje štúdia a celkové náklady budú zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2018. K 

interpelácii pána Kalmana ku kontrole dopravnej situácie okolo 2. Základnej školy sa vyjadril 

náčelník mestskej polície, ktorý odporúča riešiť dopravnú situáciu osadením dopravnej 

značky zákaz zastavenia v čase od siedmej do ôsmej hodiny, počas školského vyučovania. 

Táto otázka bude predmetom pracovného rokovania. V 2. interpelácii - pánovi Kalmanovi, 

bolo zaslané stanovisko, že Mestský úrad trvá na využívaní novovybudovaného parkoviska za 
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Mestským úradom  len pre zamestnancov Mestského úradu, a že trváme na tej situácii, že 

novovybudované parkovisko nebude zaradené do žiadneho zo systémov parkovania pre 

verejnosť mimo úradných hodín Mestského úradu. K interpelácii pani Krištofovej boli zaslané 

nasledovné odpovede: Členom komisie verejného poriadku a životného prostredia náčelník 

Mestskej polície pravidelne podáva správy o kontrole verejného poriadku a poskytuje 

informácie o kompetenciách a možnostiach výkonu práce Mestskej polície. Ošetrovanie 

zelene zabezpečujú na základe zmluvy Technické služby Senica v nadväznosti na objem 

schváleného rozpočtu. V ojedinelých prípadoch sa podporuje arboristické ošetrenie stromov. 

Na Mestskom úrade pracuje zamestnankyňa, ktorá má vysokoškolské vzdelanie Záhradná a 

krajinná architektúra. Na čistote, údržbe zelene a verejných priestranstiev sa aktuálne 

podieľajú dvadsiati pracovníci cez nástroje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre 

informovanosť, mesto uzavrelo zmluvu na rekonštrukciu pomníka povstania rokov 1848 až 

49. Tento pomník je na Horných  surovinách. Termín odovzdávania zrekonštruovaného diela 

je stanovený na 30. 6. 2018 a súbežne s reštaurátorskými prácami bude prebiehať aj výstavba 

prístupového chodníka. Ďalej k otázke, či sa bude budovať autobusová zastávka na 

Hviezdoslavovej ulici. Áno, v súčasnosti sa buduje 10 nových autobusových zastávok, jednou 

z nich je aj autobusová zastávka na Hviezdoslavovej ulici pri starom kine. Pani Vyletelová 

poukázala na zanedbanú údržbu, čistotu rieky Teplice a potrebu vyzvať kompetentných na 

riešenie tejto situácie. Potok Teplica priebežne, podľa možnosti, čistíme v priebehu roka. 

Sústavné znečisťovania, žiaľ, vykonávajú občania sami. Prakticky po každom víkende sú v 

potoku nahádzané smetné koše, iné odpady a predmety. Takže stále sa s tým snažíme 

vysporiadavať. Pán Džačovský upozornil na nedostatočnú údržbu kruhových objazdov 

v meste. Zeleň v okružných križovatkách je v zmysle zmluvy o poskytovaní kompletných 

služieb v údržbe Technických služieb Senica. Technické služby údržbu priebežne, podľa 

možnosti, vykonávajú počas celého roka. Aktuálne je pripravený projekt na kruhový objazd 

pred obchodnou zónou. Takže v budúcom roku by sa mal zrealizovať ,vidíte ho aj na tomto 

náčrte, ako by to mohlo vyzerať. Pani Valášková sa pýtala, či sa robia opatrenia, aby Okružná 

ulica nebola vytápaná ako v situácii mimoriadneho stavu z jari 2017. Táto situácia bola 

prerokovaná so zodpovednými pracovníkmi Poľnohospodárskeho družstva Senica. V 

uvedenej lokalite poľnohospodárske družstvo vykoná hĺbkovú orbu v smere po vrstevniciach, 

tak, aby stekajúce vody bezprostredne neohrozovali majetok obyvateľov priľahlých ulíc. Pán 

Čonka upozornil na skutočnosť, že na ceste 1. triedy 1/51 absentuje možnosť bezpečného 

pešieho prechodu cez túto komunikáciu v úseku Hlbockej okružnej križovatky z dôvodu, že 

od okružnej križovatky po Topoľovú ulicu chýba približne 40 metrový úsek chodníka. Tak 

isto táto úprava chodníkov v spomínanej lokalite bude zaradená do plánu údržby pre rok 

2018. Pani Bartošová vyjadrila svoj názor na nedostatočnú starostlivosť o zeleň, nedostatočnú 

čistotu verejných priestranstiev a absenciu odborného pracovníka na Mestskom úrade. Správa 

zelene je teda v zmysle zmluvy o poskytovaní kompletných služieb v údržbe Technických 

služieb Senica. Údržba zelene sa vykonáva v priebehu celého roka, tak isto v súlade  

s objemom, ktorý je v rozpočte mesta. Pasportizáciu zelene mesto aj Technické služby majú 

spracovanú a v priebehu roka 2017 sa zahájili práce na podrobnej inventarizácii stromovej 

zelene. V priebehu roka, a to už som teda spomínala, že pracuje na úrade už odborná 

pracovníčka na zeleň, ktorá okrem iných úloh v oblasti návrhu riešenia zelene v meste 

spracováva inventarizáciu stromovej zelene. Toľko k plneniu uznesení a k interpelácii 

poslancov a v 2. časti nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem pani prednostka. Otváram diskusiu k tejto správe. Nie je, 

končím diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14. novembra 2017. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 
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Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo.  

Uznesenie č. 565: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.11.2017.  
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:19            proti:0        zdržal sa:1          počet poslancov: 25 

 

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b. zo dňa 06.09.2001 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 3.2. Je to  Správa hlavnej kontrolórky o plnení 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/1/písmen J 2/b zo dňa 6. 9. 2001. Takže 

otváram diskusiu k tejto správe. Pán Džačovský, nech sa páči.  

P. Džačovský: Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, na strane 2  máme zmluvy 2A hneď položka 

číslo 1, je tu urobená nájomná zmluva na 5 rokov, čo je v podstate maximum, čo je 

oprávnené, ale nejde v tomto prípade o opakovaný nájom? Pretože predsa len ten vstup, ktorý 

tam je, tak je vybudovaný dlhodobejšie. Akým spôsobom sa toto riešilo. A potom zároveň by 

som požiadal možno Mestský úrad, aby skúšal hľadať nejakým iným spôsobom kamery, 

pretože ako sme sa tu dozvedeli, opäť osadenie kamery nás stojí 360,00 € ročne, pričom nové 

2 kamery, ktoré tu sú zakúpené tak nás stáli 1.000,00 €. Tak možno by bolo vhodné začať 

hľadať tie umiestnenia takým spôsobom alebo presviedčať tých ľudí, pretože mnohí tie 

kamery vyžadujú a chcú a pritom pokiaľ ich osádzame tak za ne platíme relatívne vysoký 

nájom na to, aká je obstarávacia cena, že nejakým spôsobom rokovať s tými vlastníkmi tých 

bytových domov, poprípade s nejakými inými, kde by to mohlo byť umiestnené. Možno to 

nebude tak ideálne, ale v konečnom dôsledku za 3 nájmy kamier môžeme mať ďalšie 2 nové, 

každý rok. To znamená, ten efekt by bol možno v konečnom dôsledku väčší. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pani kontrolórka, nech sa páči.   

P.  Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Keď som kontrolovala túto zmluvu, individuálne, 

nemala som informáciu o tom, že by sa jednalo o opakovaný nájom. Zo strany pani vedúcej 

viem, že v rámci tohto objektu bolo parkovisko prenajaté. Ale nespomínam si, že by som  

mala túto informáciu, že by tam bol opakovaný nájom. Ale pani doktorka Olejárová sa môže 

vyjadriť k tomu. Je to zmluva s nájomcom Hellas Travel s. r. o., kde je prenajaté dočasné 

užívanie pozemku. Je to ako vstup do nebytového priestoru, kde oni majú tu cestovnú 

kanceláriu. 

P. Olejárová, MsÚ: Žiadateľka požiadala aj o odpredaj pozemku pod tým uvedeným vstupom. 

Stavebná komisia tento predaj v tomto štádiu neodporučila. Zatiaľ sme riešili ten vzťah 

pozemku touto nájomnou zmluvou s tým, že ona plánuje v budúcnosti ten vstup prerobiť 

a tým pádom by sa ten prípadný odpredaj riešil už aj v súvislosti s novou projektovou 

dokumentáciou. Žiadateľka preukázala všetky povolenia, ktoré bolo potrebné pre vznik toho 

vstupu a všetko mala  schválené a postupovala v súlade so zákonom. Len vzťah k pozemku 

nebol preukázaný žiadny, lebo v tom čase sa nevyžadoval. 

P. Grimm, primátor mesta: Nech sa páči, pán Džačovský. 

P. Džačovský: Tým pádom ho doteraz užíva akože bezodplatne. 

P. Grimm, primátor mesta: Pani Olejárovej. 

P.  Olejárová, MsÚ: Áno, užívala to bezodplatne. 

P. Džačovský: A akým spôsobom mesto postupovalo? Pretože tu som sa dočítal aj som to 

možno rýchlo načítal s pánom doktorom Bystrickým, kedy mesto v podstate platí dodatočne 

spätne ešte aj bezdôvodné obohatenie užívanie pozemkov spätne, tak možno aj tuná v tomto 

prípade by to bolo vhodné. Keďže voči mestu ostatní postupujú systémom, že od neho 

vyžadujú maximum a všetko, čo je možné, tak aby aj mesto teraz začalo možno takýmto 

spôsobom postupovať aj voči tým, ktorí teraz sa tak chovajú opačne. 
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P.  Olejárová, MsÚ: Berieme to na vedomie. 

P.  Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Čo sa týka toho pána doktora Bystrického, tam ten 

dodatok nebol taký, že by on si to uplatnil neskoršie, tam bolo v rámci pôvodnej zmluvy, že 

on žiada o úrok z omeškania, čo sa týka oneskoreného zaplatenia tejto ceny. Potom následne 

prišlo k rokovaniu, čo sa týka výpočtu výšky úrokov z omeškania a nakoniec na základe 

rokovaní bolo dohodnuté, že ten úrok z omeškania bude vo výške takej, ako vyplýva  

z ustanovení Občianskeho zákonníka, pretože oni  požadovali nejakých 500,00 €, ale 

nakoniec sa to ustálilo na tej sume, ktorá je tam uvedená.  

P. Džačovský: Áno. Ale ja si pamätám, že v minulosti, keď sme riešili tú zmluvu, keď to 

nebol ten dodatok, tak sa mi marí, že práve tam bolo, že aj spätne sa mu vyplácalo 

bezdôvodné obohatenie. Ale to teraz nie je podstatné.  

P. Grimm, primátor mesta: Pán Sova.  

P. Sova: Jednu otázku iba. Strana 23, bod 4. Mesto cez dodávateľa investovalo do výmeny 

okien a dverí na budove Janka Kráľa 734. Chcem sa spýtať, bude to nejakým spôsobom 

zohľadnené v nájme alebo je to riešené iným spôsobom?  

P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Viem, že, ten proces tej výmeny oblokov je 

postupný. Riešia sa iba u tých nájomcov, ktorí majú splnené všetky záväzky, čo sa týka 

nájomného. Takže nie, že by sa automaticky na celej tej budove vymieňali obloky, ale iba u 

tých nájomcov, ktorí vlastne plnia riadne tie povinnosti, ktoré majú z tej nájomnej zmluvy. 

K výške toho nájmu. Myslím si, že tam to nebude nijako riešené, pretože prenajímateľ je 

povinný, aby bola budova v stave riadneho užívania. Je treba povedať, že niektoré tie obloky 

naozaj  sú v zlom stave. Mesto postupuje tak, aby to nebolo teda plošne, ale aby sa tie 

prostriedky, ktoré my máme z toho nájmu dali použiť aj na tieto výmeny tých spoločných 

oblokov. Hovorím, je to len u tých, ktorí preukazujú, že majú riadne plnenie tých povinností. 

P. Sova: To sa mi zdá čudné, aby keď niekto platí nájom, ešte sa mu za to vymieňali aj okná. 

P. Jankovičová, hlavná kontrolórka mesta: Nemyslím si, že za to, že platí nájom sa vymieňajú 

okná. To je riešenie, že mesto má v pláne riešiť technický stav týchto budov, konkrétne táto 

budova čo sa tých okien týka, naozaj nie je v  takom dobrom stave. Takže preto.  

P. Grimm, primátor mesta: Pán Mozolič dá odpoveď. Nech sa páči. 

P. Mozolič, MsÚ: Pokiaľ by som mohol doplniť túto odpoveď. Výmena okien bola 

financovaná z fondu opráv toho bytového domu. 

P. Sova: Dobre, to mi stačí.   

P. Grimm, primátor mesta: Ešte pán Janák.  

P. Janák, MsP: No, čo sa týka bezpečnostných kamier, tak  na tú prvú otázku ohľadom toho 

nájmu. Prebehli rokovania na úrovni pána primátora a riaditeľov či už Okresného bytového 

družstva alebo Službytu, ktorí sú správci a tak isto aj ostatných bytoviek, ktorí si spravujú 

bytovky sami. Nikto nesúhlasil so znížením nájmu. A čo sa týka osadzovania kamier, tak cena 

kamery, ktorú ste hovorili, tak to je interiérová kamera, ktorá je umiestená tuná vo vestibule, 

tam tá cena aj s osadením dvoch kamier bola okolo 1.000,00 €. Ale kamery, ktoré montujeme 

na internet, tak tam je cena 5.000,00 € a kamery, ktoré sú cez rádiový signál sa už 

nepoužívajú, tie boli za 15.000,00 €. Čo sa týka umiestnenia, tak vlastne internet je privedený 

iba na bytovky, v ktorých sú 4 a viac bytov. Na rodinných domoch, to iba súkromne,  to by tá 

osoba nesúhlasila. Čiže preto tieto kamery sú osádzané na bytových domoch, kde je privedený 

internet a lokality, ktoré máme cez tieto rádiá, tak postupne to vymieňame. Aj napríklad teraz, 

čo bolo posledné rádio na cintoríne, tak to sú vlastne takéto opravy sú veľmi drahé a preto 

hovorím, že najlepšie to osádzanie je na tieto bytové domy, kde je privedený internet. A s tým 

nájmom, to môže potvrdiť aj pán primátor, že nesúhlasia so znížením. 

P. Grimm, primátor mesta:  Ešte niekto v diskusii? Nie, končím diskusiu. Podávam návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu hlavnej kontrolórky o plnení 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 19/1/J/2/b. Môžete sa prihlásiť na 
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hlasovanie. Zaprezentovalo sa už 19 poslancov. 

Hlasovanie:  A uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č. 566: 

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:19          za:19            proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

4.1 Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 2.11.2017 

4.2 Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 21.09.2017 

P. Grimm, primátor mesta: Pokračujeme ďalej bodmi 4.1, 4.2, ktoré spojíme. Sú to uznesenia 

prijaté na 5. riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici zo dňa 2. novembra 2017 a uznesenia 

prijaté na 18. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 21. septembra 2017. 

Diskusiu ešte otváram k týmto 2 bodom. Nie je. Končím diskusiu. Predkladám návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie: po 1. uznesenia prijaté na 5. 

riadnom zasadnutí Mestskej rady v Senici zo dňa 2. novembra 2017 a po 2. uznesenia prijaté 

na 18. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva zo dňa 21.septembra 2017. Môžete sa 

prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Hlasovalo 19 poslancov a všetci boli za. Uznesenie prijaté.  

Uznesenie č. 567: 

MsZ v Senici  

b e r i e    na    v e d o m i e 
1. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 2. novembra 2017. 

2. Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 21.septembra 2017. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

5. Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 

P. Grimm, primátor mesta: Bod č. 5. Sú to Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného 

vykurovacieho obdobia. Túto správu vypracovala pani Mgr. Lenka Pukančíková, technik 

požiarnej ochrany. Mestská rada odporúča tieto opatrenia schváliť. Komisia pre ochranu 

verejného poriadku a životného prostredia, pani Krištofová to prerokovala a schválila. Chcem 

povedať, že tento materiál obsahuje termíny a úlohy požiarnych kontrol, ktoré sú v súlade  

s termínmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. V dokumente sú už 

doplnené aj personálne obsadenia preventívnych skupín a sú tam doplnené aj novovzniknuté 

ulice. Snáď len taká informácia pre občanov, že ak hliadke občan predloží doklad o vykonaní 

kontroly kominárom, alebo platnú revíznu správu, táto kontrola sa v danom dome potom 

neuskutoční. Ja by som chcel ešte pri tejto príležitosti, kým pôjdeme hlasovať o týchto 

opatreniach, poďakovať členom Hasičského a záchranného zboru mesta Senica za nezištnú 

pomoc, ktorú nám poskytli najmä 29. októbra, potom o 2 dni zase neskôr. Viete, že vtedy sa 

mestom prehnala veterná smršť, spadla aj strecha na bytovom dome 2002/872 na ul. Cyrila 

a Metoda a bez ich pomoci by sme ťažko odstránili túto závadu. Takže srdečná vďaka za 

pochopenie a urýchlenú pomoc mestu. Takže otváram diskusiu k týmto opatreniam. Diskusia 

nie je. Končím. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Opatrenia 

mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo.  

Uznesenie č. 568: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
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6. Informatívna správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení na území mesta Senica za školský rok 2016-2017 – správy škôl a 

školských zariadení budú zaslané v elektronickej podobe 

P. Grimm, primátor mesta: Bod č. 6 – sú to Informatívne správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na území mesta Senica za 

školský rok 2016-2017. Tieto správy, pretože mali veľký rozsah, tak vám boli zaslané 

v elektronickej podobe. Správy prerokovala Rada školy. Školy zverejnili, i mesto, na svojich 

webových stránkach. Tu chcem pri tejto príležitosti tiež poďakovať stredným školám za 

zaslanie ich správ, pretože boli veľmi obšírne a ukázali nielen na rozvoj výchovno-

vzdelávacieho systému v ich školách, ale aj na materiálno-technické zabezpečenie. Takže aj 

keď nie sú v zriaďovacej funkcii mesta, srdečná vďaka. Mestská rada odporúča tieto správy 

škôl v zriaďovateľskej funkcii schváliť a správy stredných škôl vziať na vedomie, lebo nie sú 

v našej zriaďovateľskej funkcii. Pán Pastucha, komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre 

občianske záležitosti, aký máme názor? 

P. Pastucha: Komisia sa zhodla, že môžeme schváliť tieto správy. Zároveň by som chcel 

poďakovať všetkým učiteľom v našom meste za vynikajúcu prácu. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Predkladám návrh 

na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje: a) Správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy a Základnej 

umeleckej školy za školský rok 2016-2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch o podmienkach Centra voľného času za 

školský rok 2016-2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; A po b) berieme na vedomie 

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školách na území 

mesta za školský rok 2016-2017, kde nemáme zriaďovateľskú pôsobnosť. Môžete sa prihlásiť 

na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo tieto správy schválilo i vzalo na vedomie.  

Uznesenie č. 569: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl, 

materskej školy a základnej umeleckej školy  za školský rok 2016 – 2017, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach centra voľného 

času za školský rok 2016 – 2017, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

b) b e r i e    na    v e d o m i e 

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach  v  školách na 

území mesta za školský rok 2016 – 2017, kde nemá zriaďovateľskú  pôsobnosť. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

7.1 Návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované 

v nich 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 7.1. Je to Návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a 

úhradách za služby poskytované v nich. Mesto Senica má od 1.marca 2011 jasle v 

zriaďovateľskej funkcii mesta. Na mestskom zastupiteľstve v septembri sme schválili proces 

spojenia mestských a súkromných jasieľ. No a prečo teda navrhujeme aj zrušenie tohto VZN 

č. 51. Je to z toho dôvodu, že od 1. marca 2017 novelou zákona o sociálnych službách sú jasle 

premenované na Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. A služby 

poskytované v tomto zariadení sa považujú za sociálne služby. Mesto však má poskytovanie 

sociálnych služieb vo VZN č. 48. Čiže ustanovenia, ktoré obsahovalo VZN č. 51, ktoré ideme 

zrušiť, sa stanú súčasťou štatútu i nového prevádzkového poriadku nových mestských jasieľ. 
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Mestská rada odporúča návrh zrušenia schváliť. Pán Gembeš, sociálna, zdravotná, bytová 

oblasť? 

P. Gembeš: Prerokovala tento predmetný materiál a odporučila schváliť aj všetky 3 body 7.1, 

7.2 a 7.3. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zrušenie VZN č. 51 o mestských 

jasliach a úhradách za služby poskytované v nich. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo.  

Uznesenie č. 570: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19            proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

7.2 Dodatok VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. 

služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime ďalej do bodu 7.2. Opäť je to o jasliach - Dodatok VZN 

č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Mestská rada odporúča tento materiál 

schváliť. A komisia pán Gembeš ? 

P. Gembeš: Ja som hovoril, že všetky 3 sme prebrali a mohol ste to dať aj en bloc schváliť, 

lebo to sa týka toho istého.  

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. Predkladám 

návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zmenu VZN č. 48 o 

poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe výšky úhrad za sociálne služby poskytované v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo prijaté 19 hlasmi. 

Uznesenie č. 571: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zmenu VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19             proti:0          zdržal sa:0       počet poslancov: 25 

 

7.3 Štatút Mestských jaslí 

P. Grimm, primátor mesta: Pokračujeme do bodu 7.3 – Štatút Zariadenia starostlivosti o deti 

do 3 rokov veku dieťaťa Mestské jasle. Ako som už spomínal, na septembrovom 

zastupiteľstve sme schválili zlúčenie mestských i súkromných jasieľ a novým jasličkám 

musíme schváliť základný dokument, teda štatút, ktorý bude platiť od 1.1.2018. Je to pre 

kapacitu 30 detí. Komisia odporúča a mestská rada takisto odporúča mestskému 

zastupiteľstvu tento štatút schváliť. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Uznesenie 

predkladám: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje štatút Zariadenia starostlivosti o deti 

do 3 rokov veku dieťaťa Mestské jasle. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č. 572: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Štatút Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
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8. Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Sobotište za účelom 

vykonávania sociálnej posudkovej činnosti 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu č. 8. Je to Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi 

mestom Senica a obcou Sobotište za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti. Túto 

posudkovú činnosť vykonáva naše mesto už od roku 2009 pre 23 obcí Senického okresu 

a teraz o uzatvorenie zmluvy požiadala i obec Sobotište. Mestská rada návrh odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. 

Návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi 

mestom Senica a obcou Sobotište za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Už je zaprezentovaných 21 členov poslaneckého zboru. A uznesenie bolo 

schválené.  

Uznesenie č. 573: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Sobotište za účelom vykonávania 

sociálnej posudkovej činnosti. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20           proti:0        zdržal sa:1          počet poslancov: 25 

 

9. Dodatok VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi a o ochrane 

ovzdušia 

P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu č. 9. Je to návrh na zmenu VZN č. 6 o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Mestská rada odporúča návrh mestskému 

zastupiteľstvu schváliť. Pani Krištofová, komisia pre ochranu verejného poriadku. 

P. Krištofová: Prerokovala návrh a odporúča ho schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Predkladám návrh 

na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN č. 6 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Zaprezentovaných 21 poslancov. 22 už. Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 574: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

10. Dodatok VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 2018 

P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu č. 10. Je to návrh Dodatku VZN č. 53 o miestnych 

daniach na rok 2018. Mestská rada odporúča tento materiál mestskému zastupiteľstvu 

schváliť. Finančná komisia, pani Vyletelová?  

P. Vyletelová: Finančná komisia odporúča tento materiál schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. 

Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje VZN č. 53 o 

miestnych daniach na rok 2018. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo navrhnuté uznesenie schválilo.  

Uznesenie č. 575: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 2018. 
H l a s o v a n i e : prítomných: 21       za:21            proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
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11. VZN č. 16 Územný plán mesta - Zmeny a doplnky 1/2017 

P. Grimm, primátor mesta: Bod č. 11 – je to VZN č. 16 Územný plán mesta - Zmeny a 

doplnky 1/2017. Mestská rada návrh zmien a doplnkov odporúčalo mestskému zastupiteľstvu 

schváliť. Pán Čonka, komisia pre výstavbu a územné plánovanie. 

P. Čonka: Zobrali sme na vedomie a odporučili na schválenie. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Ja len ešte pred otvorením diskusie chcem povedať, že 

na tomto územnom pláne pracujeme od júna 2016, keď ste prijali 1. uznesenie na jeho 

otvorenie. Je to základný dokument mesta, ktorý komplexne rieši a určuje reguly 

priestorového a funkčného využívania územia na dlhšie obdobie. Slúži tiež na plánovanie, 

prípravu i realizáciu stavieb v meste. Tento územný plán mesta sa upravil i štylisticky, 

zaktualizovala a zjednodušila sa tam aj legislatíva, aby bola kompatibilná so súčasne platnou 

legislatívou. Na základe nesúhlasných pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, 

samosprávy a stanoviska občianskeho združenia Klubu ochrancov zelene, bola z návrhu 

vylúčená zmena funkčného využitia rekreačných lokalít na bývanie v mestskej časti Kunov. 

Taktiež na základe pripomienok fyzickej osoby bolo po prerokovaní upravené trasovanie 

cyklotrasy. Takže k spracovaniu návrhu boli vydané aj súhlasné stanoviská dotknutých 

orgánov štátnej správy, či to bolo na úseku ochrany prírody a krajiny, poľnohospodárskej 

pôdy i verejného zdravia. Pán Šteffek, zabudol som na niečo, treba niečo doplniť ešte?  

P. Šteffek, MsÚ: Dovolím si doplniť pána primátora. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a 

bytovej politiky zaslal preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán 

mesta Senice - Zmeny a doplnky č. 01 z 2017, v zmysle § 25 Zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na 

vyššie uvedené odporúčame Mestskému zastupiteľstvu mesta Senica schváliť predložený 

Návrh zmien a doplnkov Územného plánu mesta Senica. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Takže dneska to prišlo a tento podstatný dokument máte aj na 

veľkej obrazovke. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu a predkladám návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po a) berie na vedomie Správu o spracovaní 

Územného plánu mesta Senica – Zmeny a doplnky číslo 1/2017;  Po b) súhlasí so spôsobom 

vyhodnotenia pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta, teda 

- Zmeny a doplnky 1/2017, ktorý prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia; Po c) schvaľuje podľa 

predloženého návrhu v zmysle Zákona o obecnom zriadení, v zmysle Stavebného zákona a 

VZN mesta Senica č. 16, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Senica - 

Zmeny a doplnky č. 1/2017. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č. 576: 

MsZ v Senici 

a) b e r i e  na  v e d o m i e 

Správu o spracovaní Územného plánu mesta Senica  - Zmeny a doplnky  č. 1/2017 

b) s ú h l a s í 

So spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného 

plánu mesta Senica  - Zmeny a doplnky č. 1/2017, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto 

uznesenia. 

c) s c h v a ľ u j e 

1. podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) 

Územný plán mesta Senica  - Zmeny a doplnky č. 1/2017 

2. V zmysle §-6 a §-11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle § 27 ods. 3 

Stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 16, ktorým sa vyhlasuje 

Záväzná časť Územného plánu mesta Senica  - Zmeny a doplnky č.  1/2017 
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H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22             proti:0          zdržal sa:0       počet poslancov: 25 
 

12.1 Dispozície s majetkom - Vladimír Jablonický 

P. Grimm, primátor mesta: Posunieme sa do bodu č. 12. Dispozície s majetkom. Pani 

doktorka Olejárová môže prísť aj k nám. Bod 12.1 – je to návrh na odkúpenie nehnuteľností 

v k.ú. Senica. Pán Jablonický nám ponúka odkúpenie 2 garáží. Tieto garáže sa nachádzajú 

v areáli bývalej budovy Slovenského pozemkového fondu. Pamätáte, že sme si na to museli 

zobrať úver, na kúpu tejto budovy. Už je polovica tohto úveru vyplatená a celý areál je teda 

vo vlastníctve mesta Senica. Odkúpením garáží sa zlepší možnosť, či už parkovania pre 

užívateľov tejto administratívnej budovy, alebo môže ich mesto niekedy aj niekomu zase 

prenajať. Kúpna cena za 1 garáž – 2.900,00 € sa nám zdá mimoriadne výhodná. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. Predkladám uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v 

Senici schvaľuje odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senica - garáž so súp. č. 3353 a garáž so súp. 

č. 3354 - podľa predloženého návrhu od pána Ing. Vladimíra Jablonického, Sadová 2719/3B 

Senica, za cenu 5.800,00 € spolu za obe garáže. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Zaprezentovalo sa 21 poslancov a uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č. 577: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Senica: 

- garáž so súp. číslom 3353, postavená na pozemku reg. C KN p.č. 3370/25, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 

- garáž so súp. číslom 3354, postavená na pozemku reg. C KN p.č. 3370/24, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 

od vlastníka: Ing. Vladimír Jablonický, Sadová 2719/3B, 905 01 Senica  za cenu: 

5.800 € spolu  za obe garáže 
H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:20     proti:0   zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

12.2 Dispozície s majetkom - Ivan Stehlíček zámena 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 12.2. Je to návrh na zámenu nehnuteľností v časti Čáčov. 

Mestská rada odporúča túto zámenu schváliť. Podnikateľská, pán Sova? 

P. Sova: Pán Hutta bude dnes spravodajcom komisie. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Pán Hutta, podnikateľská. 

P. Hutta: Podnikateľská komisia odporúča tento materiál schváliť v predloženej podobe. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Čonka, výstavba. 

P. Čonka: Stavebná komisia odporúča na schválenie. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. 

Uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v Senici: a) schvaľuje zámenu časti pozemku registra 

C-KN parc. č. 2095 vo výmere 11 m² vo vlastníctve Ivana Stehlíčka, Čáčovská 5141/68 

Senica za časť pozemku registra E-KN parc. č. 360/1 vo výmere 383 m² vo vlastníctve mesta 

Senica. Rozdiel 372 m² vo výmere zamieňaných nehnuteľností Ivan Stehlíček uhradí mestu 

Senica finančným doplatkom v celkovej sume 5.580,00 €. Je to teda 15 Eur/m²; Po b) Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľností z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa podľa predloženého návrhu. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 578: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

zámenu časti pozemku reg. C KN p.č. 2095, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 101 m
2
, ktorá je vyznačená na GP č. 16/2017 ako novovytvorený pozemok p.č. 
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2095/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m
2 

vo vlastníctve: Ivan 

Stehlíček, Čáčovská 5141/68, 905 01 Senica 

za časť pozemku reg. EKN p.č. 360/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 17 396 m
2
, 

ktorá je vyznačená na GP č. 16/2017 ako novovytvorený pozemok reg. CKN p.č. 2163/8, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m
2
 v k.ú. Senica vo vlastníctve mesta 

Senica. 

Rozdiel 372 m
2 

vo výmere zamieňaných nehnuteľností Ivan Stehlíček uhradí mestu Senica 

finančným doplatkom v celkovej sume 5.580 € (15 €/m
2
) v súlade s ustanoveniami 

dohodnutými v zámennej  zmluve.  

b) s c h v a ľ u j e 

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov sa usporiadajú 

pozemky v danej lokalite z hľadiska potreby ich užívania, mesto si vysporiada pozemok pod 

miestnou komunikáciou a zároveň  žiadateľovi bude poskytnutá  možnosť lepšej využiteľnosti 

pozemku parc.č. 2163/8, ktorý nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je 

vzhľadom na úzky a svahovitý charakter pre iného nevyužiteľný.  

Pozemok je pre mesto prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21            proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

12.3 Dispozície s majetkom - OVS byt Moyzesova 

P. Grimm, primátor mesta: 12.3 – je to návrh na schválenie spôsobu odpredaja bytu č. 23 v 

bytovom dome súp. č. 839 na Moyzesovej ulici. Mestská rada odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť tento návrh spôsobu odpredaja bytu. Podnikateľská, pán Hutta. 

P. Hutta: Podnikateľská komisia odporúča takisto schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. 

P. Hutta: I keď tam padol návrh pána Janoviča, člena komisie, aby zodpovední pracovníci 

mesta preskúmali možnosti predaja formou dražby, čo pani vedúca si poznamenala. Ale 

pravdepodobne tá možnosť asi nebude možná, pretože mesto musí postupovať podľa iných 

zákonov. Ale takýto sme dali návrh i s týmto dovetkom. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Pán Čonka. 

P. Čonka: Nie som si istý, ale myslím, že my sme to ani neprerokovávali. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Ja len chcem len pripomenúť, že tento bytový dom bol 

postavený v roku 1961, je to dvojizbový byt a byt je neobývaný, neudržiavaný a posledný 

nájomca bytu už nežije. A stanovená cena trhová bola odhadnutá na 32.500,00 €. Takže ešte 

diskusia. Končím diskusiu a predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti evidovanej na LV číslo 7961 byt č. 23 v bytovom dome so 

súp. č. 839 na ulici Moyzesova formou obchodnej verejnej súťaže - podľa predloženého 

návrhu a podmienok písm. a) až ch). Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Zaprezentovalo sa 20 poslancov a uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č. 579: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 7961 pre kat. územie Senica ako : 

- byt č. 23 v bytovom dome so  súp. číslom 839 na parcele CKN č. 634/1 na ulici 
Moyzesova, vo vchode 2 na 3. poschodí a  podiel priestoru 445/10000 na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach  bytového domu so súp. číslom 839 v k.ú. Senica 
formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 
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Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito 
podmienkami: 

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 7961 pre kat. územie 

Senica ako byt č. 23 v bytovom dome so súp. číslom  839 na parcele CKN č. 634/1 na ulici 

Moyzesova, vo vchode 2 na 3. poschodí a podiel priestoru 445/10000 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach  bytového domu so súp. č. 839 v k.ú. Senica 

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej  32 500 €. 

Stanovená minimálna kúpna cena vychádza z ocenenia nehnuteľnosti podľa znaleckého 

posudku č.262/2017 Ing. Stanislava Cáka, Koválov 234, znalca v odbore stavebníctvo v 

odvetví odhad hodnoty nehnuteľností. 

c) Záujemca zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku 5 000 €, slovom päťtisíc eur. 

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, 

ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom 

bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže . 

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna 

cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  

návrhu losovaním. 

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia 

o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.  

f) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:  

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu  

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať   

-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na 

doplnenie a vykonanie opravy. 

g) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              

podmienky súťaže organizačného charakteru.  

h) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení 

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,  

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia 

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,  

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre podnikateľskú činnosť  a poslanec  MsZ 

             Ing. Ján Hurban, poslanec MsZ. 

ch) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  

zasadnutí komisie. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na 

nasledujúce mestské zastupiteľstvo. 

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný. 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

12.4 Dispozície s majetkom - prenájom pozemkov RO Kunov 

P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 12.4. Je to návrh na prenájom pozemku 

registra C-KN parc. č. 1091/2 v k.ú. Sobotište. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v 

Rekreačnej oblasti Kunov. Dnes je taká situácia, že už na ňom sú postavené také drobné 

stavby.  

P. Olejárová, MsÚ: Ja by som len teda krátko vysvetlila.  Tento pozemok sme nemali na liste 

vlastníctva a od júla ho máme, na základe opravy chýb v katastrálnom operáte - katastra 

nehnuteľností. Takže vlastne navrhujeme ho zaradiť do režimu prenájmu pozemkov, ktorý bol 

schválený uznesením č. 5. V tomto návrhu sme urobili chybu. Tam máme uznesenie č. 15 - 

takže ešte to chcem opraviť – č. 5/2015/139.  
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P. Grimm, primátor mesta: Mestská rada v Senici odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť tento dokument. A podnikateľská, pán Hutta? 

P. Hutta: Rovnako odporúča. 

P. Grimm, primátor mesta: Odporúča. Diskusia. Končím diskusiu. Predkladám návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje prenájom pozemku registra C-KN č. 

1091/2 vo výmere 891 m² v k.ú. Sobotište, v rekreačnej oblasti Kunov, vlastníkom 

rekreačných chát v súlade s podmienkami stanovenými uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Senici uznesením 5/2015/139 - podľa predloženého návrhu za cenu 90 centov od m
2
/rok; Po 

b) schvaľuje prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa. Môžete sa 

prihlásiť na hlasovanie. Sme v polovici majetkových dispozícií, v tomto bode. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo schválilo toto uznesenie.  

Uznesenie č. 580: 

MsZ v Senici 

a) s c h v a ľ u j e 

prenájom pozemku reg. CKN p.č. 1091/2, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 891 m
2
 

v k.ú. Sobotište v rekreačnej oblasti Kunov vlastníkom rekreačných chát v súlade 

s podmienkami stanovenými uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 5MsZ/2015/139  

tj. za účelom výstavby prístavieb a vedľajších stavieb (altánkov, prístreškov na drevo, 

parkovacích miest) a objektov, slúžiacich pre rekreačné účely  (krby, bazény), ako aj za 

účelom legalizácie už vybudovaných  vyššie uvedených stavieb a objektov  na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou za 

0,90 € / m
2 

/ rok  

b) s c h v a ľ u j e 

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské 

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je skutočnosť že chaty, ktoré v rekreačnej oblasti boli postavené zväčša 

v 60-tych  až 70-tych  rokoch  sú zastaralé a  prejavuje sa potreba ich rekonštrukcie 

a stavebných úprav. Tieto stavebné  úpravy však  majú za následok  zmenu  pôdorysov chát, 

ktoré  zasahujú  do okolitého pozemku vo vlastníctve  mesta Senica. Rovnako vlastníci chát  

majú záujem o vybudovanie rôznych doplnkových objektov (altánky, terasy, bazény), ktoré sa 

v  súčasnosti už stali  bežnou súčasťou vybavenia rekreačných chát. 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
 

12.5 Dispozície s majetkom - ZŠ a MŠ Mudrocha 

P. Grimm, primátor mesta: 12.5. Je to Návrh na zverenie majetku do správy Základnej školy s 

materskou školou J. Mudrocha 1343/19. Ide o zariadenie do majetku vybudovaného skladu 

hračiek a bezbariérového vstupu do budovy. Mestská rada odporúča schváliť. Pán Hutta, 

podnikateľská. 

P. Hutta: Podnikateľská rovnako.  

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zverenie stavby, prístavby, skladu hračiek a bezbariérového 

vstupu na Základnej škole s materskou školou J. Mudrocha 1343/19 v celkovej hodnote 

8.900,43 € do správy subjektu Základnej školy s materskou školou J. Mudrocha 1343, 

Senica. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo opäť schválené.  

Uznesenie č. 581: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku: 
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stavba „Prístavba skladu hračiek a bezbariérového vstupu na ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19, 

Senica“ v celkovej hodnote 8.900,43 € do správy subjektu:  Základná škola s materskou 

školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

12.6 Dispozície s majetkom - MŠ Novomeského 

P.Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 12.6. Je to Návrh na zverenie majetku do 

správy Materská škola L. Novomeského 1209. Je to obdobný materiál, je to zateplenie 

materskej škôlky, ktoré sa udialo na Kalinčiakovej ulici, teda starom sídlisku, ako hovoríme. 

Mestská rada odporúča schváliť tento dokument. Pán Hutta, podnikateľská. 

P. Hutta: Rovnako podnikateľská. 

P. Grimm, primátor mesta: To isté. Diskusia. Končím diskusiu. Návrh uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zverenie majetku – Stavba - Zateplenie Materskej školy 

Kalinčiakova 294/14, Senica, v celkovej hodnote 55.189,22 € do správy subjektu Materská 

škola L. Novomeského 1209/2, Senica. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 582: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

zverenie majetku: 

stavba „Zateplenie materskej školy Kalinčiakova 294/14, Senica“ v celkovej hodnote 

55.189,22 € do správy subjektu:  Materská škola, L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

12.7 Dispozície s majetkom - Okresný úrad Trnava 
P. Grimm, primátor mesta: Máme bod 12.7. Je to Návrh na odkúpenie pozemku registra E-

KN, parc. č. 1580/42, v katastrálnom území Senica. Je to odkúpenie pozemku na výstavbu 

cyklistického chodníka od Okresného úradu Trnava. Je to na Železničnej ulici. Mestská rada  

tento dokument neprerokovala, lebo potreba odkúpenia pozemku sa ukázala až po príprave 

materiálu na mestskú radu. Podnikateľská, už ste to tam mali? 

P. Hutta: Mali sme to tam a odporúčame túto transakciu. 

P. Olejárová, MsÚ: Ja keď môžem doplniť, v tomto čase už máme znalecký posudok 

vypracovaný. Pozemok bol ocenený na 4.880,00 € a vzhľadom k tomu, že určite preukážeme, 

že ide o verejnoprospešnú stavbu, tak by sme ho mali dostať za desatinnú cenu, ceny 

znaleckého posudku. 

P. Grimm, primátor mesta: Takže dúfam, že sa nám to podarí. Diskusia. 

P. Olejárová, MsÚ: Preto sme navrhli maximálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

P.Grimm, primátor mesta: Končím diskusiu. Uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje odkúpenie pozemku E-KN, parc. č. 1580/42 o výmere 378 m² od vlastníka 

Slovenskej republiky, správcu Okresný úrad Trnava, maximálne za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené.  

Uznesenie č. 583: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku reg. E KN p.č. 1580/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 378 m
2
 v k.ú. Senica od vlastníka: Slovenská republika, správca: Okresný úrad 

Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava   

- maximálne za  cenu   stanovenú znaleckým posudkom 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20             proti:0          zdržal sa:0       počet poslancov: 25 



18 

 

 

12.8 Dispozície s majetkom - Slovenský pozemkový fond 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 12.8. Opäť sme u výstavby chodníka 

cyklotrás.  Je to návrh na odkúpenie pozemku registra E- KN, parc. č. 4/8, v katastrálnom 

území Senica. Keďže je vlastník neznámy, tak musíme odkúpiť tento pozemok podľa 

znaleckého posudku.  

P. Olejárová, MsÚ: Posudok už máme k dispozícii a pozemok bol ocenený na 5.300,00 €. 

P. Grimm, primátor mesta: Mestská rada opäť neprerokovala tento materiál, to som už 

uvádzal, prečo. Podnikateľská, pán Hutta. 

P. Hutta: Podnikateľská prerokovala bez tej ceny, ktorú pani Olejárová teraz povedala, a 

odporúča schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta:  Ďakujeme, diskusia. Končím diskusiu. Mestské zastupiteľstvo  

v Senici schvaľuje odkúpenie pozemku registra E-KN, parc. č. 4/8, vo výmere 282 m² od 

vlastníka Slovenského pozemkového fondu Bratislava, po a.) za maximálnu cenu stanovenú 

znaleckým posudkom. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo aj toto uznesenie. Vidíte, že 

základné veci k vybudovaniu cyklotrasy pekne pripravujete už. 

Uznesenie č. 584: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku reg. E KN p.č. 4/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 282 m
2
 v k.ú. Senica od vlastníka:  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 

Bratislava ( neznámy vlastník Bedrich Tebery)   

- maximálne za  cenu   stanovenú znaleckým posudkom 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

12.8 Dispozície s majetkom - Slovenský pozemkový fond 

P. Grimm, primátor mesta: 12.9. Je to návrh na bezodplatný prevod časti pozemku registra E-

KN, parc. č. 1422 a 1425/27 v katastrálnom území Senica. Ide o výstavbu prístupového 

chodníka s cyklotrasou k pamätníku 1848-49 na Surovinách. Je to od Slovenského 

pozemkového fondu. Mestská rada to tiež neprerokovala, lebo ste to dostali na stôl a takisto 

podnikateľská. Už ste to mali? 

P. Olejárová, MsÚ: Myslím, že áno.  

P. Hutta: Odporúčame, samozrejme, tento celý projekt schváliť. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme. Diskusia. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

v Senici schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva časti pozemku registra E-KN, 

parc. č. 1422, podľa predloženého návrhu od vlastníka Slovenská republika v správe 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Na novo zameraných pozemkov bude postavená 

verejnoprospešná stavba - prístupový chodník s cyklotrasou k pomníku povstania v roku 

1848-49, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo schválilo toto uznesenie a tým pádom sa posúvame do 

bodu 12.10 

Uznesenie č. 585: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod vlastníctva častí pozemkov registra EKN parc.č. 1422, druh pozemku 

ostatné plochy vo výmere 6618 m
2
 a parc.č. 1425/27, druh pozemku ostatné plochy vo 

výmere 1132 m
2
 v k.ú. Senica, ktoré  sú  vyznačené  na  geometrickom pláne č. 63/2017  ako 

novozameraný pozemok registra CKN parc.č.14012/3, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 22 m
2
 a 
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novozameraný pozemok registra CKN parc.č.14046/6, druh pozemku ostatné plochy vo 

výmere 493 m
2
  

od vlastníka:  Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 

811 04 Bratislava. 

Na novozameraných pozemkoch CKN parc. č. 14012/3 a parc. č. 14046/6 bude postavená 

verejnoprospešná stavba- prístupový chodník s cyklotrasou k  Pomníku  povstania v  

r.1848-49, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Verejnoprospešná stavba bude postavená 

v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou Ing. Jánom Pagerkom – Cestné 

komunikácie Senica, Štefánikova 713, Senica a stavebníkom je mesto Senica, ktoré je  

vlastníkom Pomníka povstania v r.1848-49. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

P. Olejárová, MsÚ: Ešte pardon. Ja som chcela ešte vysvetliť, prečo tieto materiály sme 

nedali na mestskú radu. My momentálne máme horúcu linku so Slovenským pozemkovým 

fondom a rokujeme o všetkých týchto možných prevodoch aj delimitáciách a ešte asi aj 

rokovať dlho budeme. A tieto veci nám horia potom a vzhľadom k tomu, že ide tu o 

prístupovú komunikáciu k pomníku Suroviny, čo chceme robiť v najbližších mesiacoch a 

potrebujeme získať stavebné povolenie, a zároveň nám horí projekt cyklotrasa. Veľmi 

výdatne nám pomáha pán Ing. Barcaj, ktorý teraz pracuje na Slovenskom pozemkovom fonde 

a vlastne všetky tieto návrhy uznesení sú výsledkom ich doporučení. My zajtra ideme na 

rokovanie na Slovenský pozemkový fond do Bratislavy, takže budeme múdrejší. 

P.Grimm, primátor mesta: Poobede cestujeme. 

 

12.10 Dispozície s majetkom - Slovenský pozemkový fond 
P. Grimm, primátor mesta: 12.10. Takže opäť je to návrh na bezodplatný prevod pozemku 

registra E-KN, 1591/2, v katastrálnom území Senica. Ide opäť o vybudovanie chodníka 

cyklotrasy. Je to v lokalite Kaplínske pole, kde sa nachádza tento pozemok. Takže otváram 

diskusiu. Končím diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici 

schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva pozemku registra E-KN, parc. č. 1591/2, vo výmere 

6.983 m² - podľa predloženého návrhu, od vlastníka Slovenská republika - Slovenský 

pozemkový fond, Bratislava. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. Tak už len, aby sa nám 

podarilo všetko to, čo povedala pani Olejárová, do budúcna. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo 19 prítomnými poslancami schválené. 

Uznesenie č. 586: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod  vlastníctva  pozemku registra EKN parc.č. 1591/2, druh pozemku ostatné 

plochy  vo výmere 6985 m
2
  v kat. území Senica   

od vlastníka:  Slovenská republika v správe  Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 

811 04 Bratislava. 

Pozemok EKN parc. č. 1591/2 sa nachádza v záujmovom území  riešenom v schválenom 

územnom pláne mesta Senica vrátane jeho zmien a doplnkov ako hlavné koridory pre 

komunikácie a technickú infraštruktúru na zozname verejnoprospešných zariadení a líniových 

stavieb. Cez tento pozemok je plánovaná výstavba cyklistického chodníka Železničná stanica- 

Sotina, Senica. 
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

13. Schválenie projektu Základnej školy, V.Paulínyho-Tótha 32 Senica „ Inkluzívny tím“ 

financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – spolufinancovanie projektu 
P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu č. 13. Názov materiálu je projekt Základnej 



20 

 

školy, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica „ Inkluzívny tím“ financovaného v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje – spolufinancovanie projektu. Mestská rada odporučila tento 

materiál schváliť. Projekt bol úspešne už podaný, od januára by mala Základná škola na ulici 

V. Paulínyho-Tótha tento projekt realizovať. Obdobný sme schvaľovali aj pre Základnú školu 

na Sadovú ulicu. Teda je to spolufinancovanie vo výške 12.600,00 €. Mestská rada  odporúča 

schváliť. Školská komisia, vzdelávacia, pán Pastucha, vy ste to tam mali v komisii?  

P. Pastucha: Nie, tento materiál sme nemali, ale určite odporúčame schváliť.  

P. Grimm, primátor mesta: Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senci schvaľuje spolufinancovanie projektu Základnej školy V. Paulínyho-

Tótha 32 Senica „Inkluzívny tím“ podľa predloženého návrhu, zabezpečenie 

spolufinancovania projektu vo výške 12.600,00 € z celkových oprávnených výdavkov. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Ďakujem, vašim schválením 21 hlasmi, dúfam, že sa zase pomôže deťom. 

Uznesenie č. 587: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Spolufinancovanie projektu Základnej školy, V. Paulínyho-Tótha 32 Senica „Inkluzívny tím“ 

predloženého  v rámci výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje; Prioritná os 1. 

Vzdelávanie; Investičná priorita 1.1  Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej 

dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a 

stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov 

vzdelávania za účelom  opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy; Špecifický cieľ 

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov,  

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 252.000,00 €  

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške  12.600,00 € z celkových oprávnených    

  výdavkov  

- spôsob financovania – vlastné zdroje. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

14.Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica 

P. Grimm, primátor mesta: Ideme do bodu č. 14. Je to voľba prísediacich pre Okresný súd 

v Senici. Mestská rada odporúča tento materiál schváliť. Prísediacim končí volebné obdobie, 

majú záujem vykonávať funkciu prísediacich i naďalej. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. 

Prednášam návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie návrh na 

voľbu prísediacich pre Okresný súd v Senici. Takže môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Zobrali ste na vedomie a teraz ideme voliť.  

P. Grimm, primátor mesta: Mestské zastupiteľstvo volí pani Alenu Tauchmanovú a pani 

Jarmilu Mackovú za prísediace pre Okresný súd v Senici. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: I toto uznesenie bolo schválené a žiadam predsedu mandátovej komisie 

o potvrdenie voľby.  

Uznesenie č. 588: 

MsZ v Senici 

a) b e r i e   na   v e d o m i e 

Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Senici. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za: 21           proti:0        zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

b) v o l í 

p. Alenu Tauchmanovú 

p. Jarmilu Mackovú 

za prísediace pre Okresný súd v Senici. 
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V o ľ b a : prítomných:21              za: 20               proti:0             zdržal sa:1           počet poslancov: 25 
 

P. Hutta: Mandátová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo dnes zvolilo počtom 

hlasov 20 z 21 prítomných poslancov menované dámy za prísediace pre Okresný súd v Senici. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. 

 

15.1 Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, 

členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú 

vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie – dodatok 

P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 15.1. Sú to Zásady odmeňovania poslancov 

MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, 

Mestských výborov a dobrovoľného Hasičského zboru, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na 

úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie – dodatok. Mestská rada odporúča 

tieto zásady mestského zastupiteľstva schváliť. V týchto zásadách je v bode 2 doplnené písm. 

b) a to z toho dôvodu, že zástupkyňou primátora mesta sa stala pani Valášková a tá nie je 

podľa bodu 2 a) dlhodobo plne uvoľnená zo zamestnania, ale je mladou dôchodkyňou, i keď 

na to nevyzerá, takže nastúpila z iného zamestnania a ostatné sa teda v tomto dodatku, 

v týchto zásadách nemení. Diskusia. Nie je, podávam návrh na uznesenie. Ešte vsunieme 

 1 slovo, v 2. riadku: „zo zamestnania patrí odmena,“ pred to slovo odmena sa dá, že 

„mesačná.“ Našli ste si to? Druhý riadok, pred slovo odmena, slovo mesačná. Takže 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje dodatok k zásadám odmeňovania 

poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša 

Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy , ktoré plnia 

a časovú náročnosť výkonu funkcie – dodatok. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie.  

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené 19 prítomnými poslancami. 

Uznesenie č. 589: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií 

MsZ, členov redakčnej  rady Naša  Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im 

poskytujú vzhľadom na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.     
H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

15.2 Návrh na určenie odmeny zástupkyni primátora mesta 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 15.2, je to Návrh na určenie odmeny zástupkyni primátora 

mesta. Mestská rada bola oboznámená s návrhom a odporúča tento návrh prijať, a to vo výške 

1.500,00 € mesačne. V materiáli takisto nájdete aj určenie úloh, ktoré bude pani zástupkyňa 

vykonávať v čase prítomnosti ale i neprítomnosti primátora mesta. Otváram diskusiu. 

P. Hutta: Pán primátor, ja len v rámci tohto bodu, samozrejme, budem súhlasiť, ale chcem 

povedať to, že tvoja voľba bola veľmi dobrá. Pani Elenka Valášková sa rozumie tomu, čo 

bude robiť, určite má skúsenosti zo samosprávy, bola prednostkou Mestského úradu na 

Brezovej, pracovala tak isto aj na Mestskom úrade v Senici a myslím si, že táto voľba bola 

vydarená. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Ja som rád tak isto, že prijala moju výzvu, či to spolu 

neskúsime. Dúfam, že sa nám bude dariť. Končím diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje mesačnú odmenu zástupkyni primátora mesta vo 

výške 1.500,00 € s účinnosťou od poverenia, t.j. od 18. októbra 2017. Môžete sa prihlásiť na 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 590: 



22 

 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Ing. Elene Valáškovej, zástupkyni primátora mesta s účinnosťou od poverenia výkonu funkcie 

primátorom mesta dňa 18.10.2017, mesačnú odmenu vo výške 1.500,00 €. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20          proti:0          zdržal sa:1          počet poslancov: 25 

 

15.3 Návrh na poverenie poslanca MsZ na zvolanie a vedenie MsZ v prípadoch, keď tak 

neurobí primátor alebo zástupca primátora 
P. Grimm, primátor mesta: Postúpime k bodu č. 15.3. Je to Návrh na poverenie poslancom 

mestského zastupiteľstva na zvolanie a vedenie MsZ v prípadoch, že tak neurobí primátor 

alebo zástupca primátora mesta. Mestská rada vzala tento materiál na vedomie a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť. Iste si spomínate, že na ustanovujúcom našom zasadnutí, 

to bolo 11. februára 2014, bola pani Valášková poverená zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupca. Keďže pani 

Valášková bola poverená od 18. októbra tohto roku výkonom funkcie zástupkyne, predkladám 

návrh, aby pán Mgr. Peter Hutta, poslanec zastupiteľstva, bol poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupkyňa primátora mesta. Otváram 

diskusiu k tomuto návrhu. Pán Hutta. 

P. Hutta: To sa dúfam, neudeje.  

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Končím diskusiu, podávam návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Senici poveruje pána Mgr. Petra Huttu, poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Senici, zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici v 

prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupkyňa primátora. Môžete sa prihlásiť na 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 591: 

MsZ v Senici 

p o v e r u j e 

Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v prípadoch, keď 

tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.  
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:19             proti:0       zdržal sa:1          počet poslancov: 25 

 

15.4 Návrh na určenie počtu členov mestskej rady 
P. Grimm, primátor mesta: Bod 15/4, je to Návrh na určenie počtu členov mestskej rady. 

Mestská rada odporúča návrh tohto materiálu schváliť. Zase sa len vrátim k tomu, keď sme 

mali ustanovujúce zasadnutie, odsúhlasili ste, že mestská rada bude 8-členná. Vzhľadom k 

tomu, že prišlo k odvolaniu z funkcie zástupcu primátora, automaticky zaniklo členstvo  

v mestskej rade, čiže dostali sme sa na počet členov 7. Automaticky sa stala pani Valášková, 

Čiže môj návrh je odporúčam schváliť zníženie počtu členov mestskej rady na 7. Otváram 

diskusiu k tomuto bodu. Nie je. Končím diskusiu. Podávam návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Senici schvaľuje zníženie počtu členov mestskej rady na 7. Môžete sa 

prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 592: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Zníženie počtu členov mestskej rady na 7 členov. 
H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

15.5 Návrh na určenie sobášiaceho 
P. Grimm, primátor mesta: Prejdeme k bodu 15.5. Je to návrh na určenie sobášiaceho. 
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Požiadal som naše matrikárky, aby my pripravili podklady, chcel som vás oboznámiť, že v 

tomto roku k dnešnému dňu, sme vykonali 56 sobášov v našej obradnej sieni, 57 uvítaní do 

života, 14 rôznych prijatí, ktoré mal primátor mesta a vykonali sme 62 civilných pohrebov, 

čiže je to veľké číslo. Z tohto dôvodu, aby sme stále mali zabezpečenú prítomnosť 

sobášiaceho nepretržitú, viete, že poverenie na výkon sobášiacich má pán Hurban, pán Lidaj, 

pán Hutta a tak sme oslovili i pána Mgr. Filipa Lackoviča. Sme radi, že prijal túto ponuku, 

aby nás bolo viacej. Až ho schválite, ja mu želám veľa úspechov, je to veľmi pekná práca. 

Takže otváram ešte diskusiu, ak niekto ešte chce. Končím diskusiu. Podávam návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici poveruje vykonať funkciu sobášiaceho pána Mgr. 

Filipa Lackoviča. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 593: 

MsZ v Senici 

p o v e r u j e 

Vykonávať funkciu sobášiaceho – Mgr. Filipa Lackoviča     
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20          proti:0          zdržal sa:1          počet poslancov: 25 

 

16. Návrh na zmeny v orgánoch spoločnosti 
P. Grimm, primátor mesta: Postupujeme do bodu 16. Je to Návrh na zmeny v orgánoch 

spoločnostiach Stoma a. s. a Poliklinika n. o. Mestská rada vzala na vedomie a odporučila 

mestskému úradu predložiť na rokovanie mestskému zastupiteľstvu tento návrh. Pán Ján 

Hurban sa listom zo dňa 16. októbra vzdal funkcie člena predstavenstva spoločnosti Stoma 

a. s. a člena dozornej rady Poliklinika Senica n. o. z dôvodu, že nemôže byť súbeh týchto 

funkcií a evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici. Za člena predstavenstva 

spoločnosti Stoma navrhujem pána Mgr. Vladimíra Včelku a za člena dozornej rady 

Polikliniky Senica n. o. navrhujem PharmDr. Luciu Blažekovú, je to vedúca lekárne 

Polikliniky Senica n. o. Otváram diskusiu alebo ak máte iné návrhy. Pán Hutta, nech sa páči. 

P. Hutta: Len chcem dodať, pán primátor, že pán Včelka súhlasil s tým, aby bol členom 

predstavenstva, že si ho oslovil. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Končím diskusiu. Prednášam návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo po a) berie na vedomie vzdanie sa mandátu v spoločnostiach, v 

orgánoch spoločnosti Ing. Jána Hurbana Stoma a. s., kde bol členom predstavenstva a 

Poliklinika Senica n. o., člen dozornej rady. Po b) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

náhradných zástupcov mesta do štatutárnych orgánov na volebné obdobie 2014-2018 Stoma 

Senica a. s., člen predstavenstva pán Mgr. Vladimír Včelka, a Poliklinika Senica n. o., člen 

dozornej rady pani PharmDr. Luciu Blažekovú, vedúcu lekárne Polikliniky Senica n. o. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Toto uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č. 594: 

MsZ v Senici 

a)  b e r i e    na   v e d o m i e 

Vzdanie sa mandátu v orgánoch spoločností  

Ing. Jána  Hurbana  

Stoma Senica  a.s. – člen predstavenstva 

Poliklinika Senica n.o. – člen dozornej rady 

b) s c h v a ľ u j e  
Náhradných zástupcov mesta do štatutárneho orgánu na volebné obdobie 2014 – 2018:   

Stoma Senica  a. s. – člen predstavenstva 

Mgr. Vladimíra Včelku, poslanec MsZ                                                 

Poliklinika Senica n.o. – člen dozornej rady 
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PharmDr.Luciu Blažekovú, magistru – vedúcu lekárne Polikliniky Senica, n.o. 
H l a s o v a n i e : prítomných:20        za:20           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 
 

17.1 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 

30.06.2017 

P. Grimm, primátor mesta: Sú to  všetky dokumenty, ktoré vypracovala hlavná kontrolórka 

pani Jankovičová. Bod 17.1 je to Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia 

rozpočtu mesta k 30. júnu 2017. Cieľom tejto kontroly bolo dodržiavanie, uplatňovanie 

príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách v procese plnenia rozpočtu. A v 

záverečnej časti sa konštatuje, že neboli zistené nedostatky. Otváram diskusiu. Končím 

diskusiu.  Návrh uznesenia znie:  Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu hlavnej 

kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30. júnu 2017. Môžete sa prihlásiť  

na hlasovanie. 

Hlasovanie: Konštatujem, že ste Správu hlavnej kontrolórky prijali a schválili. 

Uznesenie č. 595: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2017. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

17.2 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o vykonaní práce 

P. Grimm, primátor mesta: Bod 17.2 . Je to Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly 

uzatvorenia dohôd o vykonaní prác. Je to za rok 2016. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Končím diskusiu. Predkladám návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o vykonaní práce za rok 

2016. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo toto uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 596: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o vykonaní práce. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21     za:20     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval   počet poslancov: 25 

 

17.3 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta 

P. Grimm, primátor mesta : Bod 17.3 - Je to Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly 

stavu a vývoja dlhu mesta. Je to od januára tohto roku do 30. septembra tohto roku. Správu 

máte pred sebou. V závere je tiež konštatované, že neboli zistené nedostatky. Otváram 

diskusiu. Končím diskusiu. Navrhujem uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Správu 

hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta. Môžete sa pripraviť na 

hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 

Uznesenie č. 597: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21             proti:0        zdržal sa: 0         počet poslancov: 25 

 

17.4 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2017 

P. Grimm, primátor mesta : Bod 17.4. Je to Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. 

štvrťrok 2017. Všetko, čo pani kontrolórka kontrolovala. Otváram diskusiu.  Končím 

diskusiu. Návrh uznesenia znie : Mestské zastupiteľstvo v Senici schvaľuje Správu hlavnej 
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kontrolórky za III. štvrťrok 2017. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže mestské zastupiteľstvo schválilo toto uznesenie.   

Uznesenie č. 598: 

MsZ v Senici 

s c h v a ľ u j e 

Správu hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2017. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21            proti: 0         zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

18. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora 

č.3/17 

P. Grimm, primátor mesta : Máme bod programu 18 . Je to Informácia o zmene rozpočtu 

mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora číslo 3/17. Mestská rada bola  

s materiálom oboznámená a odporučila mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie. Pani 

Vyletelová, finančná? 

P. Vyletelová: Finančná komisia berie na vedomie.  Ale pri tomto prerokovávaní sme mali 

pripomienku k položke nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov na akcie Údržba 

budov, objektov, miestnych komunikácií. Vlastne tam prišlo k zníženiu rozpočtu mesta o 

23.000,00 €. Čo sa nám zdá, vzhľadom na naše neustále požiadavky, že asi táto položka by 

mala byť naplnená. Tak, ako je schválená.  

P. Grimm, primátor mesta : Otváram diskusiu. Pani Wágnerová. 

P. Wágnerová: Viem, že to berieme na vedomie, ale chcela by som zastaviť u toho bodu 04-

51 a to Údržba budov a objektov - zníženie. Pani Vyletelová, čo hovorí, to bola moja 

pripomienka, že som zaskočená tým, že - ja som si myslela, keď sme schvaľovali rozpočet, že 

ten rozpočet 240.000,00 € ,vzhľadom na to, v akom stave sú miestne komunikácie v Senici - a 

zdôrazňujem Čáčove, že nám nebude postačovať. A my s hrôzou zisťujeme, že my sme 

nevyčerpali ani to, čo sme si dali. Ja viem, to čo poviem, že nie predmetom tohto bodu, ale 

viete, ja si niekedy myslím, že ja som tu  zbytočný poslanec za ten Čáčov. O tej údržbe 

chodníkov už tu rozprávam, ako vrabec na  streche keď čviriká, nepadá to na úrodnú pôdu. 

Mali sme minulý rok, v roku 2016 cez leto,  jedno rokovanie, ktoré som zvolala, kde bol 

zástupca ONV , policajtov i mesta, kde nemáme ani chodník pre deti, ktoré chodia z bytoviek 

na autobus. A tam keď prší, ja vám odporúčam, aby ste sa prišli pozrieť. Už bode rok 2017, 

bude koniec; ja viem, že to by mala byť rekonštrukcia. Ale na tom sa ani nezačalo. A keď 

som sa asi pred tromi týždňami, pýtala pána Ing. Šteffeka, ešte ani projekt nebol.  Ďalej - 

nechceli sme toho veľa, len, tie chodníky nie sú. Skutočne, niekedy, keď aj ľudia chcú ísť 

pešo do Senice, alebo na bicykli, tie chodníky nie sú.  Ja sa pýtam - to tak strašne veľa 

chceme? Viete, vy sa vžite aj do situácie tých ľudí. Viete, že máme jedny z najvyšších daní na 

Slovensku. To sa týka aj Senice, nielen Čáčova, ale tí ľudia sa ešte  cítia aj občanmi Čáčova. 

A keď idú - ja neviem do Rybiek, do Hlbokého,  vidia tam pekné chodníky. A my nemáme 

ani po čom chodiť. Tak potom sa čuduje, že tí ľudia sú nespokojní? Mali sme jednu tzv. 

cyklotrasu, vedľa  Slovenského hodvábu, no ľudia ju kritizovali,  ale boli sme radi aspoň že ju 

máme takú. Toho roku nám ju chceli opraviť. Opravili ju tak, že tam naviezli, čo  zoškrabali 

ten asfalt. Ale či sa to neutlačilo,  je to v horšom stave, ako to bolo. Tak sa nečudujte, že tí 

ľudia sa hnevajú.  Treba zobrať skutočne aj tie pripomienky tých ľudí. Tak sa niekedy cítime, 

ako keby sme boli na okraji toho mesta. Ako keby sme neboli ani občanmi mesta. Alebo sme 

tu len na to, aby sme platili dane? A ani toho mála čo chceme sa nemôžeme dožiadať. A ja by 

som bola ešte rada, keby tu pani Olejárová vystúpila. Viem, že sa to bude robiť z toho úveru, 

tá oprava toho cintorína.  Síce, mali sme to tiež v rozpočte,  zatiaľ sa tam ešte ani nezačalo.  A 

ten, kto sa tam príde pozrieť, vie že atika je opadaná, dvere do domu smútku sú také, že, 

naozaj - dvere do maštalí na PD Senica sú krajšie. Ja som si to bola pozrieť. Tak by som bola 

rada,  keby aspoň pani Olejárová vystúpila a povedala teda,  
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v akom je to stave, tá oprava toho cintorína, alebo rekonštrukciách toho cintorína? A ešte 

jednu k tomuto. Keďže tak musíme šetriť, alebo nepotrebujeme to robiť. My sme žiadali ešte 

jeden prechod cez cestu pri Krokodílovi, lebo tam  dosť ľudí chodí. Tiež tam boli zástupcovia 

ONV, mesta aj policajtov, vybrali sme aj miesto. No, končí tu ďalší rok, neviem, či to je tak 

drahé, alebo prečo to nie sme schopní urobiť? Keďže tie peniaze sme v rozpočte mali.  Ja 

viem, že to berieme na vedomie, ale nevedela som v  ktorom bode to  povedať,  tak som  

považovala  za potrebné, aby ste brali do úvahy, že aj občania v Čáčove sú občania Senice 

netreba ich odsúvať na vedľajšiu koľaj. Lebo sa nám to potom môže vypomstiť.  

P. Grimm, primátor mesta : Pán Mozolič, nech sa páči.  

P. Mozolič, MsÚ: Ja môžem dať odpoveď z pohľadu rozpočtu. Z pohľadu technickej dám 

priestor pánovi Šteffekovi. Daná vykonaná finančná operácia v tomto rozpočtovom opatrení 

nemá priamy vplyv, či  konkrétna alebo daná akcia v danom balíku peňazí bude vykonaná 

alebo nie. V septembri, keď sme toto rozpočtové opatrenie vykonávali, bol momentálna na tej 

rozpočtovej položke dostatočný priestor, aby sme tie finančné prostredie použili na iné 

podpoložky rozpočtu. Čo mám vedomosť, údržba miestnych komunikácií prebiehala aj v 

mesiacoch september, október, prebieha aj v tomto mesiaci november. Takže celá daná 

položka údržby miestnych komunikácií bude  určite vyčerpaná. A my aj na konci roka 

budeme pripravovať zmenu rozpočtu mesta, pri ktorej narozpočtujeme doposiaľ 

nerozpočtované príjmy do rozpočtu, ktoré nemožno robiť týmto opatrením. A na základe  

narozpočtovaním týchto nerozpočtovaných  príjmov doplníme tieto príjmy ako zdroj krytia do 

tých výdavkových položiek, ktoré sme v priebehu roka týmito opatreniami odmínusovali. 

Takže tam bude naspäť daná položka v tej výške, ktorá bola aj pôvodne schválená.  Ďakujem.  

P. Grimm, primátor mesta : Ešte pani Wágnerová. 

P. Wágnerová: Pán inžinier, ja som pochopila, zato som aj v úvode povedala, že viem, že 

berieme toto na vedomie. Ja  nemám pripomienku k tomuto rozpočtu.  

P. Grimm, primátor mesta : Pán Šteffek,  nech sa páči, ešte.  

P. Šteffek, MsÚ : Ja môžem k tomu toľko, že my sme spracovali dokumentáciu v podstate na 

úpravu týchto chodníkov. Pani Wágnerová o tom vie. To stretnutie sa tam  uskutočnilo na  

zvolenie Okresného úradu, pre upresnenie, ona tam bola len, ako pozvaná, poslankyňa. Kde 

Okresný úrad nám s týmto nesúhlasil, zamietol nám túto rekonštrukciu na základe tej našej 

predloženej dokumentácie. Chceli sme situáciu urýchliť. V podstate nám to bolo zamietnuté. 

Dala sa vypracovať nová projektová dokumentácia, muselo prebehnúť verejné obstarávanie 

na túto dokumentáciu, so všetkými podmienkami, ktoré nám Okresný úrad ustanovil. Tzn. 

projektová dokumentácia toho času je vypracovaná, prebieha prerokovanie s dotknutými 

orgánmi a organizáciami. Takže akciu môžeme realizovať až v budúcom roku. Ďakujem.  

P. Grimm, primátor mesta : Takže Čáčov má na budúci rok chodník komplet aj Dom smútku. 

Aspoň tak to budeme predkladať na decembrovom zastupiteľstve. Takže ja myslím, že bude 

všetko splnené. Ešte niekto v diskusii?  

P. Olejárová, MsÚ:  Ja by som ešte k tomu Domu smútku. 

P. Grimm, primátor mesta : Pani Olejárová. 

P. Olejárová MsÚ: Chcela by som informovať pani Wágnerovú , že všetky nedostatky, ktoré 

vytýkala sú zahrnuté v projekte. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na 

dodávateľa stavby. Lehota na predkladanie cenových ponúk končí zajtra. Takže  budeme 

potom vedieť či  je nejaký záujemca na rekonštrukciu.  

P. Grimm, primátor mesta : Ešte pán Šteffek. 

P. Šteffek. MsÚ:  Ešte doplním, s tým, že samozrejme, je to líniová stavba, ktorá taktiež 

prebieha cez viaceré pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Tzn. že ako sme tu riešili 

cyklotrasu, a riešime stále, tzn. že bude ďalšie kolo, potom, riešenia týchto chodníkov. 

Samozrejme, že sa to týka aj chodníka na Párovciach a Čáčove. Ďakujem.  

P. Grimm, primátor mesta : Ďakujem. Pani Wágnerová.  
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P. Wágnerová:  Ja by som bola veľmi rada, keby som takto rok mohla poďakovať,  že to bolo 

uskutočnené. Pretože toto nie je prvýkrát, čo som ja pripomínala, že sa to nerobí, tie akcie. 

Tak budem rada, až to bude. Ale zatiaľ, takto rok sme to schvaľovali, na začiatku, do 

rozpočtu. Rok nám prešiel a nič sa neuskutočnilo. Tak si myslím, že mojou povinnosťou je na 

to upozorniť. Až to bude, veľmi rada poďakujem.  

P. Grimm, primátor mesta : Ja myslím, že sa to uskutoční.  Ja si Čáčovanov  vysoko vážim. 

Veď tam robia mnohé podujatia v priebehu roka. A vidíte, že papierovo to je nachystané, až  

sa to odklepne, v decembri, tak sa ide na to. Ešte niekto chce v diskusii vystúpiť? Končím 

diskusiu. Predkladám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie 

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 rozpočtovým opatrením primátora 

číslo 3/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia programov mesta. 

Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Takže hlasovalo 21 poslancov; 21 bolo za.  

Uznesenie č. 599: 

MsZ v Senici 

b e r i e    na   v e d o m i e 

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora 

č.3/17 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta 

s pripomienkou. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25 

 

19. Rôzne 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu 19. Je to bod Rôzne. Keby ste si tam našli 

materiál - Je to zánik členstva v Komisii pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských 

činností. Voľba člena Komisie pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností. 

V tejto komisii nastala zmena z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pána Černáka v 

Hasičskom a záchrannom zbore  Senica. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru Senica navrhuje do tejto komisie nového člena npor. Ing. Juraja Šefčíka, príslušníka 

oddelenia požiarnej prevencie. Otváram  diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. Podávam 

návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici po a) berie na vedomie zánik členstva 

kpt. Ing. Milana Černáka v Komisii pre prevenciu kriminality a iných spoločenských činností. 

Môžete sa prihlásiť na  hlasovanie. 

Hlasovanie: Mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo. 21 bolo za. 

Uznesenie č. 600: 

MsZ v Senici 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e 

Zánik členstva kpt. Ing. Milana Černáka v Komisii pre prevenciu kriminality a iných 

protispoločenských činností. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21           proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov: 25                                             

b) v o l í 

npor. Ing. Juraja Šefčíka, príslušníka oddelenia požiarnej prevencie za člena  Komisie pre 

prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností. 
V o ľ b a : prítomných:20                   za:20                  proti:0                                 počet poslancov: 25 
 

P. Grimm, primátor mesta : A teraz nastupuje voľba: Mestské zastupiteľstvo v Senici volí  

npor. Ing. Juraja Šefčíka príslušníka oddelenia požiarnej prevencie za člena Komisie pre 

prevenciu kriminality a iných spoločenských činností. Môžete sa prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie:  Prezentovalo sa 20 poslancov. Uznesenie bolo schválené. 

P. Grimm, primátor mesta : Voľba bola schválená. Ešte poprosím predsedu mandátovej 

komisie pána Huttu o potvrdenie voľby. 
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P. Hutta: Mandátová komisia potvrdzuje, že mestské zastupiteľstvo na svojom dnešnom 

zasadnutí zvolilo počtom hlasov 20  z  20  prítomných poslancov npor. Ing. Juraja Šefčíka za 

člena Komisie pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností.  

P. Grimm, primátor mesta : Ďakujem pánovi predsedovi. Pozrite si tam ďalej materiál, ktorý 

ste dostali takisto na stôl. Je to 19/2. Je to Memorandum o spolupráci medzi Európsko-

čínskou obchodnou komorou ECFC a mestom je "JI AN" z Čínskej ľudovej republiky. Chcem 

vám k tomuto povedať asi len toto. V tomto roku nás navštívili už 3  delegácie, ktoré 

priviedla, Európsko-čínska obchodná komora ECFC a táto informovala mesto Senica o 

záujme čínskych investorov investovať v našom meste. Najmä do zelenej energie, teda so 

zameraním na veternú elektráreň, turizmus, vývoj elektrických bicyklov, v  spolupráci  

s firmou DEMA. Tak isto majú plány v oblasti vedy a výskumu. Na základe podpísaného 

Memoranda zo septembra sme obdržali aj pozvanie na konferenciu do Číny, ktorú organizuje 

vláda Čínskej ľudovodemokratickej republiky,  od 15. do 22. novembra a bude zameraná na 

rozvoj investícií Číny v zahraničí. Mesto Senica vysiela na túto konferenciu Alexandru 

Berecovú s cieľom prezentovať mesto po všetkých stránkach, komplexne, teda možnosti, 

turizmu, školstva, kultúry, športu, investovania do priemyselného parku atď. Je vypracovaná 

úplne nová prezentácia mesta v anglickom, nemeckom jazyku, so všetkými náležitosťami. 

Pani magistra Alexandra Berecová, pracuje ako projektová manažérka Europe Directe s ňou  

zo Senice odchádza i zástupca spoločnosti DEMA. Spoločnosť DEMA hradí pani Berecovej 

celú túto cestu. Zo Slovenska ešte odchádzajú aj členovia Slovenskej agentúry, Slovensko-

čínsko a zástupcovia mesta Lučenec. Tiež sme minulý piatok, narýchlo, ešte zvolali 

podnikateľov, hlavne takých stredných  podnikateľov, v tom, že sme ich informovali o tom, 

že  ideme na tú Konferenciu do Číny a môžu sa prezentovať aj oni. Využili to niektorí, prišli 

sem, priniesli v týchto dňoch na USB kľúčoch prezentácie, rôzne materiály so sebou. Snáď 

pre vašu informáciu - letisko spolupracuje s Čínou a neviem si spomenúť ten pán Mrkva - ten 

spolupracuje s Čínou. Takže už dvaja zo Senice spolupracujú po  obchodnej stránke s Čínskou 

republikou. Takže na tejto konferencii má byť zase podpísané Memorandum s regionálnou 

čínskou vládou. To máte pred sebou. A  splnomocňujem pani Berecovú. Otváram diskusiu. 

Ponúkal som im aj futbal, zatiaľ nemajú záujem. Končím diskusiu, prednášam návrh na 

uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Senici berie na vedomie Memorandum o spolupráci 

medzi Európsko-čínskou obchodnou spoločnosťou ECFC a mestom Senica. Môžete sa 

prihlásiť na hlasovanie. 

Hlasovanie: Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie toto Memorandum. 

Po návrate pani Berecovej ju požiadame, v decembri, aby nám referovalo správu zo služobnej 

cesty.  

Uznesenie č. 601: 

MsZ v Senici 

b e r i e  na  v e d o m i e 

Memorandum o spolupráci medzi The Europe and China friendly chamber (ECFC) mestom 

JI’ AN, ČĽR a mestom Senica, SR. 
H l a s o v a n i e : prítomných:21    za:20     proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov: 25 

 

20. Interpelácie 

P. Grimm, primátor mesta: Postúpime do bodu Interpelácie. Nech sa páči, pani Krištofová. 

P. Krištofová: Ja by som sa chcela venovať jednej otázke a síce nedávnej víchrici, čo bola v 

Senici. Prešla som si mesto ešte v ten deň, počas tej udalosti a okrem iného som našla aj 

zdokumentovala 36 spadnutých reklamných tabúľ alebo bannerov. Otázka znie, že či Senica 

nezvažuje obmedziť tento reklamný smog? Pretože v iných mestách sa to deje. A zisťujeme, 

že nielen stromy, ale aj reklamné tabule lietajú počas víchrice po meste. A stáva sa to dosť 

ohrozujúci faktor. Druhú vec by som sa chcela opýtať, tak isto otázka parkovania v meste. 
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Máme veľké problémy s povoľovaním parkovacích miest, alebo výstavbou parkovacích miest 

na plochách v meste. Keď sa budujú nové domy alebo nové obytné domy, alebo prevádzky, 

jednoducho už nie je priestor na to, aby ten dotyčný mal pri tej budove kde vybudovať 

parkoviská. Či by nebolo možné dať všetkých týchto ľudí dokopy a namiesto vybudovania 

parkoviska by sa zložili peniaze na vybudovanie jedného parkovacieho domu. Tento problém 

nás bude za chvíľu tlačiť asi všetkých. A asi by sme sa tým mali zaoberať. V iných mestách 

sa už takéto domy postavili. Viem, že návratnosť je okolo 20 rokov, ale pokiaľ by sme si na to 

zobrali úver, alebo nejakým iným spôsobom by sa toto financovalo. Je treba nad tým 

rozmýšľať, pretože mesto jednoducho nenafúkneme. Ešte 1 otázka, týka sa Kunova. 

Obyvatelia Kunova boli trošku znepokojení, síce sa dala do prevádzky Kunovská priehrada, 

ale vzhľadom na to, akým rýchlym tempom sa opravovala hrádza pár dní pred kolaudáciou, 

kladú otázku a pýtajú sa, či je táto hrádza naozaj kvalitne urobená a či v budúcnosti nemôže 

prísť k pretrhnutiu alebo podobnej nešťastnej udalosti? Kto zaručí tú kvalitu? 

P. Grimm, primátor mesta: Na tretiu otázku dá odpoveď Slovenský vodohospodársky podnik. 

Môžeme im to poslať. Myslím, že snáď vedia čo robia. Čo bola druhá otázka? Parkovacie 

domy. Boli tu už dvaja investori. Mesto im povedalo, kde by to mohlo byť, zatiaľ sa 

neprihlásili. Na prvú otázku dáme odpoveď neskôr. Pani Wágnerová nech sa páči. 

P. Wágnerová: Ja by som mala len 2 interpelácie. Jednu takú ľahšiu. Tá naša tzv. Čáčovská 

cyklotrasa pre budúci rok či by sa nedala nejakým spôsobom upraviť a opraviť. Ja si myslím, 

že to do rozpočtu netreba. Tam nebudú veľké náklady. Je to vedľa toho Slovenského 

hodvábu. A druhá je taká, čo ma zaujalo. Viete, že župana máme - Trnavského 

samosprávneho kraja pána Viskupiča a veľmi dobre som ho počúvala a počúvala som jeho 

priority a jednou z tých priorít je riešenie dopravy v dvoch mestách. Jedno mesto  je Hlohovec 

a druhé mesto Senica. Čo ma veľmi potešilo. Ja som si jednu vec uvedomila, že v podstate 

cesta z Holíča do Trnavy cez Senicu je štátna cesta. Tam asi dosah nebude mať, ako župan. 

Ale mal by mať dosah, čo pôjde Senica - Kúty a tzn. že aj Čáčov. Ja by som chcela dať do 

pozornosti a požiadala pána primátora, určite pán župan príde za ním, ako sľúbil, že bude 

navštevovať všetkých tých primátorov, že by sa trošku zamerali naozaj na riešenie tej situácii 

v tom Čáčove. Dalo by sa aspoň trištvrte Čáčova odbremeniť, kedy sa odklonila tá cesta 

smerom na to nádražie, oproti tomu kostolu ako sú bociany. Samozrejme, by to stálo nejaké 

náklady, pretože je to cesta VÚC-ky. Ale tuto tu by dosah mal. To je všetko. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Na chodník vedľa bývalého Slovenského hodvábu - my máme na 

budúci týždeň poradu vedúcich, kde to prejdeme, aby sa tam tá situácia zlepšila, dohodneme 

postup. Ohľadom dopravy, chcem povedať, že s pánom Viskupičom som telefonoval hneď na 

druhý deň po voľbách. Povedal, že Senicu má v pláne navštíviť medzi prvými mestami. Ale  

s tým, že ma aj požiadal o stretnutie so všetkými starostami okresu Senica. A súčasne som ho 

tak isto požiadal, keď si naplánuje takúto pracovnú cestu, stretnutie s riaditeľmi stredných 

škôl aj všetkých kultúrnych inštitúcií, ktoré patria pod Trnavský samosprávny kraj. Ohľadom 

dopravy máme o dva týždne stretnutie, kde je pozvaná Slovenská správa ciest, Alfa 04, 

Ministerstvo dopravy, Okresný úrad, Slovenská údržba ciest aj z Trnavského samosprávneho 

kraja pani Ing. Silberhorn i vedúci zamestnanci. My sme takéto stretnutie mali aj minulý rok, 

aj tento rok ich teda pozývam na takéto rokovanie. Takže potom vás budem informovať v 

decembri o tomto výsledku z rokovania. Pán Lackovič, nech sa páči. 

P. Lackovič: Ďakujem za slovo. Ja mám 2 interpelácie. Jedna sa týka kontajnerov. Chcel som 

požiadať mesto, že či by mohlo požiadať Technické služby o kontajnery na bio odpad aj na 

sídliská. Ja som to už raz spomínal. Z domácnosti, ale aj teraz na jeseň veľa lístia, aj cez leto 

sa kosí. Nejde to kam dať. Dávajú to do komunálneho odpadu, kontajnery sú plné a nedá sa 

tam iný odpad. Ak by sa dalo, bolo by super. A druhá vec - určite sme si všetci všimli, že do 

mesta zase príde cirkus. A chcel som sa spýtať, že či je to všetko v súlade s VZN tie ich 

reklamy, ktoré majú všade možne po meste. Že či by to nemali mať vylepené na tých 
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skružiach? A druhá vec, že či mesto neuvažuje nad tým, že by takéto cirkusy so zvieratami 

nepovoľovalo v meste? Je to taký trend v celom svete. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Zákon nehovorí, že sa to musí zakazovať. Ohľadom reklamy  

poprosím pána Janáka o odpoveď. 

P. Janák, MsP: Čo sa týka reklám, minulý rok, čo používal ten cirkus, tie boli použité v 

rozpore s naším VZN. Problém bol ten, že než sme zistili majiteľa, ktorý bol niekde 

v Turecku, kde sme si museli zistiť kontakt na človeka, ktorý bol za to zodpovedný tu 

v Senici. Dostal blokovú pokutu 33,00 €. My mu vyššiu pokutu dať nemôžeme a všetko 

poodstraňoval. Poslal svojich ľudí. Ale bolo to v rozpore s naším VZN. Vystupoval ako 

fyzická osoba, bol poverený. Tá právnická osoba,  ktorej patrí cirkus, tá bola vtedy niekde   

v Turecku. Tam pán primátor by mohol dať pokutu do tých 6.600,00 € približne, ale nebolo 

by možné tú osobu sem priviesť. Keby sme mali s ňou jednať, takto medzinárodne, tak 

myslím, že by to nebol veľký efekt. Asi toľko. 

P. Grimm, primátor mesta: Takže ďakujeme za pripomienku. Mestská polícia to bude 

sledovať. Pán Hutta, nech sa páči. 

P. Hutta: Pán Nedoba má faktickú. 

P. Grimm, primátor mesta: Tak pán Nedoba, najskôr. 

P. Nedoba: Ja by som mal faktickú k vystúpeniu môjho kolegu Filipa Lackoviča, ktorý 

hovoril o tom možnom zákaze cirkusov so zvieratami na území Senice. Tak už aj ministerka 

pôdohospodárstva má v zámere niečo podobné. Zatiaľ ešte nebolo špecifikované, ktoré 

zvieratá by mali byť zakázané celoplošne v Slovenskej republike. Ale ak všetko pôjde tak, 

ako má, tak od začiatku budúceho roka by to malo byť v platnosti. Lebo očakávať, že toto si 

vyriešia samé samosprávy, to by bolo asi na dlhé lakte. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme za informácie. Ako som povedal, to musí byť 

legislatívne všetko. Pán Hutta. 

P. Hutta: No, ja som si pripravil pár obrázkov. Poprosím chlapcov: Toto je ihrisko na 

Robotníckej ul. lístie hnije, znehodnocuje sa ihrisko. Poprosím správcu, kedy to bolo v jeho 

možnostiach, aby lístie odstránil. Myslím si, že aj iné ihriská, ktoré sú pod listnatými 

stromami budú v takomto stave. Ďakujem. Poďme ďalej. Toto je na tzv. malom námestí. To je 

tá opadaná stienka, ktorú som spomínal niekedy koncom júna. Ďalej toto je Štúrova ulica  

z Robotníckej ul., ako odbáčate pri pánovi Vospálkovi doľava na jednosmerku. Vznikol tam 

takýto pekný nový dom, ktorému sú vyhradené prečiarané 2 parkoviska. Tieto 2 parkoviská, 

ktoré sú tu by tam podľa môjho názoru vôbec nemuseli byť. Z Robotníckej ulice totižto sú 

vytláčaní tí ľudia, ktorí tam bývajú. Áut pribúda a toto parkovisko určite by sa dalo vrátiť do 

pôvodného stavu. Ďalej. Vozidlo toho pána, ktorý tam má ten dom. Samozrejme, u seba 

neparkuje pred garážou, kde má 2 parkovacie miesta, radšej zaparkuje ešte na tom 

vyčiaranom žltom. K tej reklame. Je tam známy aj organizátor. Keďže to je asi na nejakom 

inom stĺpe, ako mestskom. Je na toto VZN-ko? A tam máme aj organizátora hore, ktorý len 

prelepuje, nič tam neudržuje, nezlepuje. Čiže také postrehy. Poprosil by som možno to 

parkovisko na tej Štúrovej, aby sme sa nad tým zamysleli. Minimálne 2 parkovacie miesta 

tam boli zrušené, podľa môjho názoru, že by tam mohli byť tie parkoviská. 

P. Grimm, primátor mesta: Mám poznačené. Zajtra hneď pozrieme. 

P. Hutta: A otázka ešte posledná. Ten rodinný dom tam má veľkú bránu na dve autá, 

pravdepodobne. A neparkuje, samozrejme, pred sebou, ale parkuje vedľa, ešte zaberá miesto. 

Ale na to asi nemáme nejaké páky, keďže on asi pravdepodobne bude mať tú nálepku 20,00 €. 

Nechám to na vás. Dobre? Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Džačovský. 

P. Džačovský: Ja by som mal len takú požiadavku, alebo prosbu. Teraz, minulý týždeň obehlo 

cez sociálne siete vyčistenie priehrady, kde je plno pneumatík a rôzne iné veci v rámci toho 

priestoru. Mesto Senica sa rozhodlo, že ide investovať do priehrady, urobila tam už piesok, sú 
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tam nejaké plány. Bolo by vhodné tam teraz poslať pracovníkov, ktorí sa zaoberajú čistením, 

aby sa to vyčistilo, kým je to vidieť, a kým sa to vyčistiť ešte dá. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujeme. Ďalej. Takže môžeme končiť Interpelácie. 

 

21. Diskusia. 

P. Grimm, primátor mesta:  Otváram diskusiu. Pán Nedoba nech sa páči. 

P. Nedoba: Ja opäť zabŕdnem do tej zvieracej tématiky. Je to vec, ktorá mi napadla dnes, keď 

som si znovu prechádzal tie materiály na dnešné zastupiteľstvo. A prišli k nám aj informácie 

zo Senického útulku, ktorý opäť vyzval občanov, že tamojšie zvieratá hlavne psy nemajú 

konzervy na kŕmenie. A preto to nedávame ani ako formou interpelácie, ani keď sme dneska 

jednali o tých miestnych daniach, lebo to nemáme v hlave nejako ujasnené. A možno by bola 

dobrá aj rada od pani Vrlovej alebo Jankovičovej, že či je niečo také možné? Že by sa buď na 

nejaké obdobie, alebo celé trvanie odpustila daň za psa tým ľuďom, čo by si zobrali toho psa 

z útulku. Alebo aspoň či by bolo možné o niečom takom diskutovať? Lebo ten útulok bude asi 

stále takto poddimenzovaný. 

P. Grimm, primátor mesta: Neviem vám odpovedať. Musíme to zistiť. Ale máme to 

poznačené. Dobre? 

P. Nedoba: Dobre. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Pastucha. 

P. Pastucha: Takže ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel venovať jednej problematike, ktorú 

máme v našom volebnom obvode číslo 2 od začiatku. Je to hlavne pre informáciu občanov. 

Nedával som to do interpelácii, pretože mám to prediskutované s pánom Šteffekom, aj s pani 

Olejárovou, takže ide sa to riešiť. Bola by tam taká požiadavka, aby sa to budúci rok riešilo. 

Starú vodáreň máme na našej ulici, ktorá je tam už asi 40 rokov. Konečne je vo vlastníctve 

mesta, som sa dozvedel minulý týždeň, takže ďakujem. A môže sa niečo s ňou urobiť. Tzn. 

buď ju opraviť, aby to tam nevyzeralo takto hrozne. No a za ďalšie s tým súvisí vybudovanie 

nejakého spojovacieho chodníka Železničnej – Tehelnej. Je tam hluché miesto, nikto tam 

stavať dom nebude. Už kedysi dávno to mala byť normálna spojovacia cesta, ulica, tá už teraz 

nebude. Za toto ďakujem pánovi riaditeľovi Rekreačných služieb, že tam kúsok toho 

chodníka na svojom pozemku vybudoval pre našich občanov a chcelo by to len napojiť. 

Takže nejaká požiadavočka, malá, pokiaľ by sa splnila, bol by som rád. To, že je to tam 

pokosené, tak za to môžeme poďakovať pani Slezákovej zo Železničnej ul..  Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Dobre. Mám to poznačené. Pán Hutta. 

P. Hutta: Ja som si to s pánom Nedobom vydiskutoval. My sme navrhovali kedysi aj takúto 

možnosť v rámci VZN číslo 50 o psoch. A myslím, že to tam aj ostalo, pani prednostka, tento 

návrh, že? Odpustiť daň za psa v prípade, že si ho niekto zoberie z útulku. Lebo viem, že to 

napadol prokurátor, to VZN-ko a museli sme ho strašne okresať vtedy. Je to tam? 

P. Vrlová, prednostka MsÚ: My čo máme príjem z poplatkov za psa, tak v podstate my tieto 

financie možno v tej istej výške platíme im za služby, ktoré sú tam zabezpečované. Takže ten 

útulok týmto spôsobom podporujeme. A keď si idem adoptovať psa, tak robím to tým, že 

mám vzťah k tomu zvieraťu a chcem im znížiť alebo pokryť tie náklady, ktoré oni do toho 

investovali.  

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Pani Krištofová. 

P. Krištofová: Ešte jednu interpeláciu alebo pripomienku. Na budúci rok máme rok 2018 a to 

je veľmi významný rok, čo sa týka našej histórie. A v 1. rade by som chcela poďakovať mestu 

Senica, že sa posnažilo a konečne po dlhých trápeniach sa podarilo vybaviť chodník k 

Pamätníku Martýrov roku 1848, kde chudáka pána richtára Čáčovského, Bartoňa, obesili. 

Bude mať na budúci rok výročie. Myslím, že veľa organizácií sa plánuje podieľať, spolu 

s mestom, na takej väčšej slávnosti. Som veľmi rada, že sa podarilo ten chodníček vybaviť 

a opraviť, opraví sa určite aj ten obelisk, ktorý podlieha už skaze a poveternostným 
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podmienkam. Na 2. strane by som ešte chcela poprosiť, že či by sa nedalo na budúci rok do 

plánu zahrnúť oprava pamätníka z roku 1918. Venovaný obetiam 1. svetovej vojny, ktorý 

takisto bude mať 100. výročie; aby sme to mohli tak isto dôstojne osláviť. Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Chcem pochváliť, že tá slávnosť ukončenia 1. svetovej 

vojny a  vzdanie pocty myslím, že päťdesiatim Seničanom, čo padli a ešte aj Čáčovania aj 

Kunovania, že bola veľmi dôstojná. Tam sa toto spomínalo, že opraviť tento pamätník 1. 

svetovej vojny. Ešte niekto v diskusii? Ešte musím ja si splniť jednu povinnosť. Napísal som 

stanovisko mesta Senica k odkúpeniu budovy bývalej Sokolovne, príslušných pozemkov, pre 

účely vybudovania budúceho mestského múzea a reprezentačných priestorov. Toto stanovisko 

som zaslal do miestnych masmédií, týždenníkoch Záhorie, My aj na webovú stránku mesta. 

Uverejníme to aj v Našej Senici. Je to výsledok rokovaní, ktoré sme mali s Telovýchovnou 

jednotou Záhoran, keď sme dohadovali cenu odkúpenia budovy Sokolovne i s celým areálom. 

21. septembra 2017 sa uskutočnilo 18. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde 

jedným z bodov rokovania bol návrh na odkúpenie bývalej budovy Sokolovne s príslušným 

areálom mestom Senica od majiteľa Telovýchovnej jednoty Záhoran Senica. V priebehu 

rokovania o tomto bode vznikla v pléne širšia diskusia, rôzne návrhy o výške kúpno-predajnej 

ceny za objekt i príslušné pozemky areálu. Mesto Senica na základe znaleckého posudku 

navrhovalo  a po porade poslaneckých klubov odsúhlasilo sumu 289.000,00 € a Telovýchovná 

jednota Záhoran žiadala 321.000,00 €. Isto si na to pamätáte. V emotívnej diskusii, ktorá 

prebiehala pred hlasovaním o výške kúpnej ceny odzneli niektoré nepravdivé informácie, 

ktoré poškodili povesť hádzanárskeho oddielu a predovšetkým predsedu aj Telovýchovnej 

jednoty Záhoran Senica pána Ing. Pavla Zajíčka. Tieto informácie z dôvodu úspešného 

ukončenia rokovaní v TJ Záhoran Senica, ktoré ho v plnej miere akceptovala uznesenie 

mestského zastupiteľstva o úhrade podľa znaleckého posudku, bez kladenia si ďalších 

podmienok, chcem dať na správnu mieru a verejne sa ospravedlniť predsedovi výboru TJ 

Záhoran Senica pánovi Ing. Zajíčkovi za vystúpenia niektorých členov poslaneckého zboru, 

ktoré neboli podložené skutočnou realitou. Tým považujem túto tému a verejnú diskusiu za 

ukončenú. Teda nie je pravdou, ako bolo povedané, že zaslané peniaze pôjdu na účet 

súkromnej osobe respektíve členom výboru. Peniaze pôjdu na účet TJ Záhoran Senica, ktorý 

musí odviesť 20% daň. Predseda TJ potvrdil, že poskytnuté financie v plnej miere použije TJ 

na oživenie a ďalší úspešný rozvoj, najmä ženskej hádzanej, v našom meste, ktorým chce 

nadviazať na bohatú dlhoročnú tradíciu. Výbor Telovýchovnej jednoty Záhoran Senica taktiež 

informoval mesto Senica, že má pripravenú koncepciu opätovného postupného naštartovania 

rozvoja tejto obľúbenej kolektívnej hry - od najmladších dievčat až po ženské družstvo 

i s métami, ktoré by chcel v budúcnosti dosiahnuť. Svojimi výsledkami, hrou, chcú dievčatá 

opäť robiť radosť svojim fanúšikom, vzorne a úspešne reprezentovať nielen svoj klub, ale i 

svoje mesto. Dneska sme podpísali kúpno-predajnú zmluvu. Tak isto ma informovali o tom, 

že majú spravenú prípravku, žiacku; majú staršie družstvo dievčat, žiačok, potom dorastenky 

pravidelne trénujú so ženami s tým, že vekovo o rok už dosiahnu vek žien. Takže na budúci 

rok sa hlási družstvo žien do 2. ligy. Mesto Senica, tak ako je ostatným športovým klubom 

pôsobiaci v meste, bude v rámci svojich finančných možnosti rozvoju istotne hádzanej 

nápomocné. A pevne veríme, že novo stanovené ciele sa Telovýchovnej jednote Záhoran 

Senica podarí postupne naplniť. Výsledkom týchto vzájomných dvojročných rokovaní  

s Telovýchovnou jednotou Záhoran Senica je získanie 1. historickej budovy do majetku 

mesta. Spoločným úsilím i za výraznej pomoci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa 

podarilo zachrániť historickú budovu pre budúce muzeálne, ale aj moderné reprezentačné 

priestory mesta s konferenčnou sálou. O budovu i pozemky bol záujem aj zo strany 

súkromných investorov, ktorí iste by ponúkli hádzanárskemu oddielu vyššiu sumu, ako mesto 

Senica. Mesto Senica si váži, že pred týmito rokovaniami dala Telovýchovná jednota Záhoran 

prednosť verejným záujmom mesta a vytvorila podmienky na uchovanie historickej budovy, 
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bývalej Sokolovne pre jeho potreby. 30. októbra Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal 

rozhodnutie, že letohrádok Sokolovňa vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Mesto Senica 

tak bude vlastniť aspoň jednu historickú budovu a to hneď kultúrnu pamiatku. Ukončenie 

reštauračných prác, pod dohľadom pamiatkarov, sa predpokladá v roku 2019. V okolí budovy 

by mala byť vysadená parková úprava s možnosťou osadenia pamätných tabúľ. Na tomto 

projekte sa už pracuje. Busty našich známych osobností z histórie Senice. Ak si spomínate, 

celková výška nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých z Projektu cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko - Česká republika v projekte pod názvom Česká cesta, ktorým 

mesto Senica podalo spoločne s mestom Klobouky  na Ministerstve pôdohospodárstva, 

regionálneho rozvoja sa získalo 1.531.065,49 €. Mesto Senica tým získalo 1.069.594,49 € a  

z toho nenávratná výška finančných prostriedkov vyše jedného milióna. Spolufinancovanie 

mesta, to si iste spomínate, je vo výške 53.479,74 €. Klobouky pre vašu informáciu získalo z 

tohto projektu 461.471,00 €. Výstavba tohto letohrádku v štýle historického romantizmu 

rodinou Vaďonových, ktorá sem prišla do Senice zo Zlatoviec, začala v roku 1838. Budova 

bola umiestnená vo vtedajšom anglickom parčíku s bohatou ornamentálnou výzdobou a mala 

najmä reprezentačnú funkciu. Preto tam aj bude jedna reprezentačná sála, sieň. Ja len chcem 

zaželať tejto budove, aby sa ako jedna z mála historických objektov Senice uchovala v čo 

najlepšom kondičnom stave po rekonštrukčných i reštauračných prácach a iste bude mať 

nezastupiteľný význam v oblasti prezentácie a reprezentácie pamiatkových hodnôt i bohatej 

histórie nášho mesta. Chcem vám tiež ešte oznámiť, že Telovýchovná jednota Záhoran je už 

zapísaná aj v registri partnerov verejného sektora. Čiže tým splnili podmienky na prijatie 

finančných prostriedkov. Ako už aj bolo spomínané, včera sme podpísali aj zobratie úveru  

v hodnote jedného milióna. Len pre takú rekapituláciu, je to teda nielen na zakúpenie 

Sokolovne, ale aj na strechu Mestského kultúrneho strediska, zimného štadiónu. Na Dom 

smútku v Čáčove aj spojovaciu chodbu. Chcem vám tak isto poďakovať za dvojročnú prácu 

ohľadom získania budovy Sokolovne. A už to teraz všetko majú v rukách pamiatkari, 

odborníci na expozície. A dúfam, že v tom roku 2019 sa všetci zídeme na slávnostnom 

otvorení. Ďalšie stretnutia máme: mestská rada 5. decembra a 14. decembra mestské 

zastupiteľstvo, kde hlavnou témou bude rozpočet na budúci rok. Pán Krutý ešte, nech sa páči. 

P. Krutý: Ja sa chcem spýtať, padlo tu niekoľko návrhov a interpelácii. Takisto ich je 

niekoľko v zápisniciach z mestských výborov tak kedy bude na tieto pripomienky 

odpovedané a že či budú premietnuté do rozpočtu na budúci rok? Ďakujem. 

P. Grimm, primátor mesta: Odpovie pani zástupkyňa. 

P. Valášková, zástupkyňa primátora mesta: Včera sme s pánom Šteffekom prechádzali všetky 

námety, ktoré ste z jednotlivých mestských výborov poslali, čo sa týka investičných akcií. 

Takže dá sa povedať, že takmer všetky tie požiadavky budú zapracované do rozpočtu na rok 

2018. Niektoré, ktoré vyžadujú projektovú dokumentáciu alebo ďalšie spracovanie budú 

posunuté na rok 2019. O tom, ako to dopadlo, vás môžem informovať na komisiách a 

výboroch. Ale aj na budúcom mestskom zastupiteľstve. Dobre? Ale boli akceptované všetky. 

P. Grimm, primátor mesta: Pán Hutta, nech sa páči. 

P. Hutta: Ja chcem len dodať, že určite sa stretneme ako klub a budeme tam riešiť všetko, čo 

treba. A tak isto aj v mojom obvode sú veci, ktoré nie sú dorobené, boli dávno žiadané. A 

možno zmenou zástupkyne príde aj zmena iná. 

P. Grimm, primátor mesta: Chcem všetkým poďakovať, ktorí chodíte na stretnutia so mnou, 

tam si to môžete všetko potom odkontrolovať. Ja som dával taký 1. nástrel od vedúcich 

oddelení, že čo všetko by sa mohlo porobiť, na čo máme aj peniaze. Tu sa to doplní a uvidíme 

potom. Dúfam, že to finančne zvládneme. Tak môžem ukončiť diskusiu? Končím diskusiu. 

 

 

 



34 

 

22. Uznesenia prijaté na 19. riadnom zasadnutí MsZ 

P. Grimm, primátor mesta: Prosím predsedu návrhovej komisie, aby potvrdil platnosť 

uznesení z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Nech sa páči. 

P. Vyletelová: Návrhová komisia potvrdzuje, že Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 

19. riadnom zasadnutí konanom dňa 14.11.2017 prijalo uznesenia číslo 562 až 601. 

 

23. Záver 

P. Grimm, primátor mesta: Ďakujem. Vážený poslanecký zbor, ďakujem vám za aktívnu 

účasť na dnešnom zasadnutí, zamestnancom mestského úradu za prípravu materiálov i 

zorganizovania dnešného mestského zastupiteľstva. Tak ako som spomínal, najbližšie sa 

uvidíme 14. decembra na mestskom zastupiteľstve a týmto končím riadne 19. Mestské 

zastupiteľstvo mesta Senica. Ďakujem dovidenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Branislav Grimm v. r.                                                 JUDr. Katarína Vrlová v. r.      

   primátor mesta Senica         prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O v e r o v a t e l i a :    Ing. Jarmila Barcaj Drinková v. r.             ...................................... 

 

 

                Bc. Pavol Krutý v. r.                                     ...................................... 
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Zapisovateľka:  Adela Langová 

Zápisnica je napísaná na základe zvukového záznamu. 

 

 


