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

dňa 27. 03. 2012 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 

1.  Otvorenie 
  2.  Pripomienkové konanie komisie  k VZN o verejnom poriadku 
  3.  Rôzne 
  4.  Záver    
             
 
 

 1. Dňa 27. 03. 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, Peter Valach,  Zoltán Horácsek, ktorí sa ospravedlnil.   
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý privítal prítomných 
členov. Na zasadnutie  komisie bola prizvaná zástupkyňa primátora mesta Helena Nemcová,  
náčelník  Mestskej polície v Senci Bc. Ľuboš Hlaváč, ktorí sa ospravedlnili a zasadnutia sa 
nezúčastnili. Na zasadnutí komisie bol prítomný Roman Šúplata,  z oddelenia výstavby MsÚ 
Senec.  Predseda  oboznámil prítomných s programom komisie.  

 
          2.  Členovia komisie  sa oboznámili s obsahom pripravovaného Všeobecne záväzného 
nariadenia o verejnom poriadku. Obsah pripravovaného VZN pripomienkoval predseda 
komisie Mgr. Maroš Ožvald, ktorého pripomienky boli zapracované do návrhu. Členovia 
komisie pripomienky  k VZN nemali,  s obsahom VZN súhlasili.  

     
    3. Roman Šúplata zodpovedal členom komisie na otázky zo zasadnutia komisie dňa 16. 

02. 2012, ktoré sa  týkali  dopravného značenia, parkovania a vyhradených parkovísk v meste 
Senec. V súvislosti s pripravovaným VZN o verejnom poriadku, vylepovaním reklám po 
meste Senec navrhli  členovia rozšíriť počet výlepových plôch v meste, prípadne na 
doterajších vylepových plochách umiestniť kontakt na osobu, ktorá vylepovanie plagátov 
v meste zabezpečuje. Opätovne sa zaoberali lepením reklám taxi služieb v Senci. Poukázali na 
rozostavaný hotel Lúč v Senci a bývalú zrubovú reštauráciu, ktoré stavby nie sú zabezpečené 
v zmysle stavebného zákona a hrozí, že dôjde k  ublíženiu na zdraví občanom. Problematikou 
by sa mal zaoberať stavebný úrad . Na chodníku pri Lídli sú položené dve veľké skaly , 
navrhli preveriť, či sú umiestnené na súkromnom alebo mestskom pozemku. Poukázali na 
znečistenú fasádu Mestského kultúrneho strediska v Senci rôznymi plagátmi, reklamami 
a navrhli, ich odstránenie.   Členovia sa zaujímali, či im v tomto volebnom období  budú 
vystavené preukazy členov komisie verejného poriadku, tak ako to bolo v minulom volebnom 
období.  

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

 
                                                                                Mgr. Maroš Ožvald                                                 
 



                                         predseda komisie MsZ 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 28. 03. 2012 
 


