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

dňa 11. 06. 2013 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 

1.  Otvorenie 
  2.  Prejednanie Správy o činnosti Mestskej polície v Senci za obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 
       03. 3013 
  3.  Prejednanie dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2011 
       o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. l  
  4.  Návrhy na zlepšenie stavu verejného poriadku počas letnej turistickej sezóny 2013 na 

Slnečných jazerách v Senci  
  5.  Rôzne a záver   
              

1. Dňa 11. 06. 2013 o 08.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci 
zasadala komisia MsZ priestupková a verejného poriadku.  Na zasadnutí sa zúčastnili členovia 
podľa prezenčnej listiny.   

 
Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý privítal prítomných 

členov. Na zasadnutie  komisie bol prizvaný  náčelník  Mestskej polície v Senci Mgr.  Ľuboš 
Hlaváč.  Predseda  oboznámil prítomných s programom komisie.  

 
          2.  Náčelník Mestskej polície  oboznámil členov komisie so Správou o činnosti 
Mestskej polície v Senci za obdobie od 01. 01. 2013 do 31. 03. 2013. Konštatoval, že súčasný 
stav mestských policajtov  by v zimnom období   postačoval, v letnom by vyhovovalo stav 
navýšiť o 50 %. Poukázal na problémy v súvislosti s diskotékami konanými v katastrálnom 
území Boldog v prevádzke Holiday Village, na rast agresivity vodičov pri riešení  dopravných 
priestupkov. Zvýšil sa počet zákrokov, počet predvádzaných osôb a  krádeží. Počet 
priestupkov je úrovni minulého roka. Bezpečnostná situácia v meste Senec je ustálená. 
Problémy spôsobujú bezdomovci a osoby, ktoré do Senca prichádzajú z okolitých dedín 
a miest. Lepšie fungovanie a účinnosť kamerového systému mesta by sa dala docieliť 
zlepšením používaného software – členovia komisie by na najbližšom zasadnutí navštívili 
priestory mestskej polície a prezreli si spôsob jeho fungovania.  

     
    3. Predseda komisie oboznámil prítomných členov s dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2011 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1. 
Prevádzková doba v prevádzkach pohostinných služieb na Slnečných jazerách sa v pondelok 
až štvrtok a v nedeľu predlžuje do 01.00 hod., po 22.00 hod. len prísluchová hudba.   
K dodatku nemali členovia pripomienky, poznamenali, že prevádzky, ktoré nebudú 
dodržiavať prevádzkové hodiny, aby nebola s nimi v budúcom roku zatvorená alebo 
predĺžená nájomná zmluva. 

       
    4. K zlepšeniu stavu verejného poriadku počas letnej turistickej sezóny na Slnečných 

jazerách nemali členovia podstatné podnety ani pripomienky. Diskutovalo sa o zlepšení 
poriadku počas veľkých podujatí konaných v meste, najmä Seneckého leta – napr. 



prostredníctvom úpravy dopravy a dočasného zjednosmernenia niektorých komunikácií, 
v ktorých sa parkuje po oboch stranách.  

     
     5. Členovia komisie navrhli v súvislosti s prevádzkou diskotéky vo  Holiday Village 

v Senci, uzatvoriť  zadnú bránu, ktorá by  z dôvodu bezpečnosti a poriadku zabránila 
účastníkom diskotéky vstupu do areálu Slnečných jazier a zabránila im v páchaní rôznych 
výtržností a ničení majetku. Ďalej navrhli, že v súvislosti so vzrastom podomových predajov, 
uverejniť článok v novinách Senčan  a upozorniť občanov, aby v prípade pochybností,  žiadali   
mestskú políciu o preverenie totožnosti osôb a poverenia na výkon činností. Upozornili , že na 
„Guláške“ sa nachádza väčší počet lavičiek s logom Mesta Senec. Žiadajú preveriť, či boli 
lavičky odpredané alebo akým spôsobom ich tam niekto rozmiestnil, lebo sa nachádzajú na 
súkromnom pozemku. Žiadali ďalej riešiť dopravnú situáciu a parkovanie pri Burzách 
drobnochovateľov a zvážiť zmenu miesta konania tohto obľúbeného podujatia a celkovo 
skontrolovať stav dopravného značenia v meste.  

 
 
Zasadnutie komisie ukončil predseda, ktorý poďakoval prítomným za účasť.  

 
                                                                                  
 
                                                                                              Mgr. Maroš Ožvald                                                  
 
                                         predseda komisie MsZ 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 14. 06. 2013 

	
 
 


