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Z Á P I S N I C A  č. 2 
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 12. 05. 2011 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Otvorenie 
2. Stanovenie termínov zasadnutí komisie 
3. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za I. štvrťrok 2011. 
4. Rôzne 
5. Záver 

              
1. Dňa 12. 05. 2011 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. , Mgr. Peter Slováček.  
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý privítal prítomných 
členov. Zasadnutia komisie sa zúčastnila zástupkyňa primátora, Helena Nemcová a náčelník 
Mestskej polície v Senci. Predseda komisie navrhol, aby si komisia zvolila podpredsedu, 
ktorý by v prípade jeho  neprítomnosti viedol zasadnutia komisie. Komisiou bol za 
podpredsedu zvolený Peter Valach.  Predseda ďalej   oboznámil prítomných s programom 
komisie.  

 
2. Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie zasadnutie komisie bude zvolané v letných  

mesiacoch, aby  mohli riešiť aktuálne problémy súvisiace s letnou turistickou sezónou. Ďalšie 
zasadnutie sa bude konať v mesiaci september 2011. Termín zasadnutí komisie  bude 
upresnený neskôr. 
 

3. Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za I. štvrťrok 2011 bola členom komisie  
zaslaná pred zasadnutím komisie. Každý člen mal možnosť podrobne sa oboznámiť s jej 
obsahom. Členovia nemali k správe žiadne pripomienky.  
 

4. Náčelník MsP v Senci oboznámil členov komisie, že správu o činnosti 
mestskej polície pripravuje na prejednanie do zastupiteľstva trikrát do roka. Ďalej ich 
oboznámil s prácou a problémami MsP v Senci. Na dotaz predsedu Mgr. Maroša Ožalda aká 
je situácia so stavom vozidiel na pešej zóne a dodržiavaním VZN o prevádzkovej dobe 
prevádzkových zariadení v Meste Senec, odpovedal, že hliadky MsP chodia na porušovanie 
VZN na základe oznámení občanov. Porušovanie VZN riešia blokovými pokutami. 
Opakované  porušovanie VZN riešia s majiteľmi nebytových priestorov, v ktorých sú 
prevádzkovatelia v nájme. Rušenie nočného kľudu nie je definované v zákone, ľudia si to 
vysvetľujú rôznymi spôsobmi rieši to dohovorom alebo pokutami. Poliaľ ide o Lichnerovu 
ulicu, nie je možné ju hermeticky uzatvoriť, bývajú tu obyvatelia Mesta Senec a autá zásobujú 
aj predajne. Problém je aj s dolnou rampou. Sú rôzne varianty na riešenie situácie, pripravuje 
sa projekt dopravy pre celé mesto. Náčelník MsP ku skládke uviedol, že osoba, ktorá skládku 
založila, je konfliktná, nedá sa s ňou jednať, čo potvrdil aj Valach Peter. K parkovaniu 
vozidiel v protismere náčelník uviedol, že tento problém je polícii známy, cesty v meste nie sú 
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vybudované tak, aby umožňovali parkovanie podľa vyhlášky okrem 3 ulíc, preto by museli 
pokutovať skoro  všetkých vodičov. Ďalej uviedol, že  štátna polícia v Senci nemá dostatok 
policajtov, títo majú väčšie oprávnenia ako má mestská polícia, ale robia kancelárske práce 
a nemajú dostatok času na výkon služby v uliciach mesta. Vedenia polície o týchto 
nedostatkoch vie, vypomáhajú tu občas hliadky PMJ z Bratislavy 

.      
Zástupkyňa Helena  Nemcová uviedla, že prevádzkovatelia oznamujú Mestu Senec 

otváracie a zatváracie hodiny. Chyba je v zákone, Mesto nemá právne prostriedky na 
obmedzovanie podnikateľov, isté obmedzenia sú zakotvené vo VZN. Mimoriadne akcie sú 
podnikatelia povinný oznámiť Mestu Senec. K riešeniu situácie prejazdu aut po Lichnerovej 
ulici uviedla, že daný problém treba prehodnotiť a následne riešiť. Ku skládke na Pezinskej 
ulici uviedla, že skládka je každoročným problémom. Mesto vie, kto skládku založil, avšak 
s obyvateľom sa nedá komunikovať, preberať zásielky. Skládku odstráni mesto na svoje 
náklady.    

p. Valach  poukázal na  riešenie problémov do pešej zóny v Bratislave, ktoré je 
postihované policajtami osadením „papúč“. Opätovne poukázal na terasu Saliho, ktorá zaberá 
ulicu, keď bude chodiť vláčik, cyklisti, chodci ulica sa stane nepriechodnou. Terasy by mali 
byť povoľované v rovnakej výmere, poukázal na nepomer sadzby za meter štvorcový pri 
terase a miesta na vyhradené parkovanie Ďalej upozornil na štvorkolky v areály Slnečných 
jazier – Juh , na nebezpečenstvo hroziace chodcom a deťom, odpovedal mu náčelník, ktorý 
uviedol , že tento problém patrí do kompetencie štátnej polície, a v tomto smere prisľúbili 
Mestu pomoc. Dotazoval sa, či sa od Lídla smerom k základnej škole na M lynskej ulici 
rozširuje cesta. Šušla Alexander uviedol, že terasa Saliho zaberá časť Lichnerovej ulice, počas 
leta sa stane ulica nepriechodná. 

 
Šušla Peter, Alexander , Korčák upozornili na polepenie stĺpov nálepkami taxislužbieb. 
Navrhujú, aby  bol na rokovanie komisie prizvaný Roman Šúplata, aby si zavolal majiteľov 
taxislužby na rokovanie, aby ich vyzval na odstránenie samolepiek s telefónnymi číslami 
taxislužieb, prípadne , aby na túto prácu boli prijatí nejakí brigádnici, ktorí nálepky odstránia 
na náklady majiteľov. Poukázali, že podnikatelia za reklamu platia, nech je táto činnosť 
spoplatnená aj u taxikárov.    
p. Šušla František – upozornil na parkovanie aut v protismere na Tehelnej ulici, Hollého ulici 
kritizoval prejazd aut po Lichnerovej ulici, navrhol zásobovanie na Lichnerovej ulici 
uskutočňovať v určitom čase. Ku skládke na Pezinskej ulici uviedol, že osoba, ktorá ju 
založila vlastní dva rodinné domy v rôznych mestách, neplatí za odvoz komunálneho odpadu 
ani v jednom meste. Určitý čas odpadky nosil na cintorín do odpadových nádob.  
p. Šušla Peter – upozornil na skutočnosť, že v areáli Základnej školy pri ihrisku sa schádza 
skupinka, ktorá keď zbadá hliadku MsP sa ukryje za školou, takže policajti ich nevidia. 
Dotazoval sa, či policajti majú kľúče od bránky základnej školy, aby mohli skontrolovať aj 
dvor školy.    
p. Korčák – mal dotaz, aká je povolená rýchlosť pri prejazde slnečnými jazerami, či je 
rýchlosť obmedzená dopravnou značkou, lebo autá v areáli jazdia veľkou rýchlosťou.  
 
 
                                                                      Mgr. Maroš Ožvald                                                             
                  predseda komisie MsZ 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 20. 04. 23011 


