
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.		1	
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 24. 01. 2013 
 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 

1.  Otvorenie 
  2.   Návrh VZN o chove a držaní zvierat 
  3.  Ústna informácia náčelníka MsP v Senci o činnosti Mestskej polície v Senci  
  4.  Rôzne – žiadosť  Juraja Frida o zahájenie priestupkového konania proti Mgr. Gejzovi 
       Vargovi 
  5.  Záver    
              

1. Dňa 24. 01. 2013 o 08.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci 
zasadala komisia MsZ priestupková a verejného poriadku.  Na zasadnutí boli  prítomní všetci 
členovia komisie.  Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý privítal 
prítomných členov. Na zasadnutie   bola prizvaná zástupkyňa primátora mesta Helena 
Nemcová,   ktorá sa rokovania komisie nezúčastnila z dôvodu plnenia iných pracovných 
povinností, Mgr. Ľuboš Hlaváč – náčelník Mestskej polície v Senci a Ing. Viera 
Kolozsváriová, vedúca oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec. Predseda  
oboznámil prítomných s programom komisie. 
 

2. Členom komisie bol na pripomienkovanie zaslaný návrh všeobecne záväzného 
nariadenia o chove držaní zvierat. Predseda komisie Mgr. Maroš Ožvald ako aj členovia 
komisie mali  pripomienku  k čl. 6 bod č. 3 Priestorové, odstupové a stavebné požiadavky  
„k vzdialenosti objektov alebo uzavretých výbehov, v ktorých majú byť zvieratá umiestnené 
a majú byť vzdialené od najbližšej hrany obytného domu suseda minimálne 15 m“. Vzhľadom 
na osídlenosť mesta navrhujú 10 m. Ďalej mali pripomienku k regulácii chovu a držania 
hospodárskych zvierat čl. 5 bod l. „Mesto má oprávnenie regulovať chov aj prípadným 
zákazom chovu hospodárskych zvierat ....“ Navrhujú nie regulovať, ale zakázať. Iné 
pripomienky členovia komisie nemali. Navrhujú prijať VZN v navrhovanom znení.          

 
    3. Náčelník Mestskej polície v Senci ústne informoval členov komisie  s obsahom Správy 
o činnosti MsP v Senci za IV. štvrťrok roku 2012. Poznamenal , že priestupkovosť v tomto 
období bola vyššia o 70 %.  Objasnenosť priestupkov bola 30 %. V mesiaci november, 
december sa vyskytli viaceré krádeže bytov na Bratislavskej a Pezinskej ulici v Senci. 
V mesiaci december sa policajti zamerali na prevenciu. Jeden príslušník mestskej polície sa 
bude venovať v roku 2013 prevencii na školách. Z tohto dôvodu bol navýšený aj rozpočet 
MsP na zakúpenie pomôcok a propagačných materiálov.  Členovia   k  správe nemali  
výhrady. 
 

4. Členovia komisie boli oboznámený so žiadosťou  Juraja Frida, ktorý písomne požiadal 
predsedu priestupkovej komisie o zahájenie priestupkového konania voči Mgr. Gejzovi 
Vargovi z dôvodu výstavby voliery vo vzdalenosti 1,3 m od hranice pozemku a 4,3 m od jeho 



obytného domu bez  ohlásenia resp. stavebného povolenia. Vzhľadom k tomu, že komisia nie 
je oprávnená na riešenie uvedeného problému, členovia zobrali žiadosť na vedomie. 

  Na rokovanie komisie bola predvolaná aj Ing. Kolozsváriová z dôvodu sťažností 
občanov mesta Senec na neočistené chodníky a komunikácie v Senci. Uviedla, že v prípade 
sneženia  začínajú pracovníci mesta ráno od 4.00 hod. čistiť najskôr stred mesta, Lichnerovu 
ulicu, okolie autobusovej stanice , polikliniky a postupne sa čistia sídliska a okrajové časti 
mesta. Pod mesto Senec patria ja Mlynský Klin, Gardénia, Malý Biel, Svätý Martin, preto 
keď mechanizmy nie je vidieť v meste Senec nachádzajú sa v týchto častiach. Na Svätý 
Martin čistia aj prístupovú cestu.  Nie všade sa dostanú mechanizmy. Spolupracuje aj 
s policajtami mestskej polície v Senci, ktorí jej nahlasujú problémové úseky a časti, ktoré 
potom operatívne rieši. Telefonujú aj občania. Počas vianočných sviatkov, keď bola 
poľadovica, ľudia čerpali dovolenky vypomáhali aj hasiči v orezávaní stromov, popadaných 
konárov. Lichnerovu ulicu z časti čistili aj vlastníci nehnuteľností, ale nemôžu byť všade.    

 
  Členovia komisie sa opätovne zaoberali problémami parkovania  v meste Senec. Uvítali 

spoplatnenie parkovania pred Mestským úradom v Senci. Poukázali na problémové 
parkovanie vozidiel vjazde na Štefánikovu ulicu smerom od mesta, Hviezdoslavovej , 
Šafárikovej, Vajanského, Pezinskej ulici v Senci pred Loveckou reštauráciou. Navrhli 
vybudovanie parkovacích domov v meste, ktoré by vyriešili problém parkovania.       

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

 
                                                                                Mgr. Maroš Ožvald                                                 
 
                                         predseda komisie MsZ 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 24. 01. 2013 

	

	
 

	
 


