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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4	
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 18. 10. 2011 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program : 
 

1.  Otvorenie 
2.  Správa o činnosti MsP v Senci od 01. 04. 2011 do 30. 09. 2011 
3.  Návrhy, podnety   k  vypracovaniu plánu SCR v Senci na letnú turistickú sezónu 2012 
4.  Rôzne 
5.  Záver    

              
1. Dňa18. 10. 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,  Richard Korčák  , Alexander Šušla.  
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý privítal prítomných 
členov. Zasadnutia komisie sa zúčastnil náčelník Mestskej polície v Senci Bc. Luboš Hlaváč. 
Predseda ďalej   oboznámil prítomných s programom komisie.  

 
          2.  Členovia komisie  sa oboznámili s obsahom Správy o činnosti MsP v Senci od 01. 
04. 2011 do 30. 09. 2011. K správe nemali žiadne výhrady ani dotazy. Vyzdvihli prácu 
mestských policajtov, poznamenali, že Mesto Senec by v súčasnosti na rozsah činnosti, ktoré 
policajti vykonávajú,  potrebovali zvýšiť stav polície. 

     
    3. Členovia komisie boli oboznámení, že riaditeľ Správy cestovného ruchu v Senci 

pripravuje plán na letnú turistickú sezónu 2012, preto môžu svojimi podnetmi  a návrhmi 
prispieť k skvalitneniu jej  činnosti a práce. Podstatné návrhy ani podnety na zapracovanie do 
plánu nemali, konštatovali, že Slnečné jazerá v Senci aj po ukončení turistickej sezóny slúžia 
obyvateľom Senca ako oddychová zóna preto by bolo potrebné , aby sa vykonávali  častejšie 
kontroly zo strany mestských policajtov, aby nedochádzalo k parkovaniu vozidiel na 
trávnikoch, opraviť detské šmýkalky , aby nedošlo k úrazom detí, k dodržiavaniu rýchlosti 
motorových vozidiel v areály jazier, ktorá bola počas letnej turistickej sezóny obmedzená 
dopravnými značkami, v súčasnej dobe značky chýbajú. 

     
     4. Členovia komisie sa zaujímali o dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín 

reštauračných zariadení v Senci a spôsob riešenia priestupkov z dôvodu porušovania VZN 
o stanovení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senec. 
Upozornili na vyskytujúce sa prípady žobrania a podvodné konania osôb voči obyvateľom 
Senca pred väčšími nákupnými centrami v Senci.         
 
 5. Zasadnutie komisie ukončil predseda, ktorý poďakoval prítomným za účasť.  
 
                                                                      Mgr. Maroš Ožvald                                                            
                  predseda komisie MsZ 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 19. 10. 2011 


