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

dňa 22. 04. 2015 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, Mgr. Pavol Škovránek, Ing. Štefan  
                     Rovenský sa ospravedlnili. 
Program : 
 

1.  Otvorenie. 
2.  Dopravná situácia v meste Senec, návrhy riešení problematických miest. 
3.  Zmena VZN – čas hudobnej produkcie v areáli Slnečných jazier v Senci. 
4.  Čierne skládky 
5.  Rôzne 
6.  Záver    

             
1. Dňa 22. 04. 2015 o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci 

zasadala komisia MsZ priestupková a verejného poriadku.  Na zasadnutí boli prítomní 
členovia podľa priloženej prezenčnej listiny. Dvaja členovia sa ospravedlnili. 
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Jana Turanská, ktorá privítala 
prítomných členov.  Vzhľadom k tomu, že išlo o prvé zasadnutie,  členovia komisie sa 
predstavili a zoznámili.  Predsedníčka    oboznámila prítomných s programom rokovania 
komisie.  

 
          2.  Predsedníčka komisia oboznámila členov komisie s problematickými miestami 
dopravy v meste Senec ako aj svojimi návrhmi na riešenie. Na rokovanie budúcej komisie 
majú členovia navrhnúť  ďalšie  miesta a ulice  ako aj návrhy riešení, ktoré budú potom 
komplexne riešené s kompetentnými orgánmi za účelom vyriešenia.  
 
 3. Predsedníčka uviedla, že pred otvorením letnej  turistickej sezóny roku 2015 je 
potrebné riešiť čas hudobnej produkcie v areáli  Slnečných jazier v Senci.  Vyzvala členov na 
podanie  návrhov  a spôsobov riešenia, ktoré budú využité na prípadnú zmenu  doterajšieho 
VZN. Téma bude predmetom zasadnutia ďalšej komisie.  
 
 4. K téme čierne skládky uviedla, že táto téma je aktuálna aj v meste Senec. Je 
potrebné, aby  občania oznamovali osoby, ktoré čierne skládky zakladajú. V tomto smere je 
potrebné, občanov pokutovať maximálnymi pokutami. Likvidácia čiernych skládok má potom 
vplyv aj na zvyšovanie poplatku za zber a vývoz komunálneho odpadu. Dôležité je aj 
triedenie odpadu.  
          
           5.  Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka, ktorá poďakovala prítomným za účasť.  
 
                                                                       
                                                                                  Jana Turanská                                                             
                  predsedníčka komisie  
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomníčka   
V Senci, dňa 24. 04. 2015 


