
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.		3	
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 19. 06. 2012 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 

1.  Otvorenie 
  2.  Dodržiavanie VZN č. 3/2012 o verejnom poriadku a životnom prostredí 
  3.  Rôzne 
  4.  Záver    
              

1. Dňa 19. 06. 2012 o 08.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci 
zasadala komisia MsZ priestupková a verejného poriadku.  Na zasadnutí neboli  prítomní 
Mikuláš Farkaš ml., Richard Korčák, Alexander Šušla, Peter Šušla, Mgr. Peter Slováček.   
 

2. Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý privítal prítomných 
členov. Na zasadnutie  komisie bola prizvaná zástupkyňa primátora mesta Helena Nemcová,   
ktorá sa ospravedlnila a zasadnutia sa nezúčastnila z pracovných dôvodov. Predseda  
oboznámil prítomných s programom komisie. Od 04. 05. 2012  je účinné VZN č. 3/2012 
o verejnom poriadku a životnom prostredí. Z uvedeného dôvodu členovia komisie mali 
možnosť vyjadriť svoje názory, pripomienky k jeho dodržiavaniu. Na zasadnutí komisie bolo  
dohodnuté, že predseda komisie po dohode s predsedom komisie výstavby a územného 
plánovania Ing. Rudolfom Bittnerom stanovia termín, na ktorý budú pozvaní 
prevádzkovatelia taxi služby a osobnej prepravy v Senci, ktorí sústavne porušujú čl. 8 VZN 
a umiestňujú nálepky s telefónnymi číslami taxi služby na verejných priestranstvách, kde nie 
je vylepovanie povolené. Na zasadnutí budú oboznámení s obsahom VZN a so sankciami, 
ktoré im v prípade porušenia hrozia.   

 
          3.  Členovia komisie mali pripomienku, že počas Seneckého leta  na Slnečných jazerách 
– JUH  bolo málo odpadových nádob a preto bol odpad porozhadzovaný po zemi. Navrhli na 
Fándlyho ulici v strede ulice umiestniť retardér, z dôvodu, že vodiči motorových vozidiel tu 
nedodržiavajú predpísanú rýchlosť. Na Slnečných jazerách JUH nie je uzatvorená rampa pri 
chate Mestského úradu. Pred Lobsterom sú vyznačené parkovacie miesta s nápisom Lobster, 
pýtali sa, či ide o platené parkovisko, na Severe Slnečných jazier na parkovisku pre hotelom 
Senec  sa nedá parkovať, parkovisko je uzatvorené rampou. Doteraz sa tam dalo parkovať, 
počas sezóny malé parkovisko za cestou nebude postačovať.      

     
   
     4.  Zasadnutie komisie ukončil predseda, ktorý poďakoval prítomným za účasť.  

 
                                                                                Mgr. Maroš Ožvald                                                 
 
                                         predseda komisie MsZ 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 22. 06. 2012 

	



 


