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

dňa 27. 05. 2015 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny, Mgr. Pavol Škovránek sa  
                     ospravedlnil. 
Program : 
 

1.  Otvorenie. 
2.  Návrh na riešenie dopravnej situácie v meste Senec úpravou dopravného značenia. 
3.  Návrh na zmenu VZN – čas hudobnej produkcie v areáli Slnečných jazier v Senci. 
4.  VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Senec 
5.  Rôzne 
6.  Záver    

             
1. Dňa 27. 05. 2015 o 15.00 hod. v  sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci 

zasadala komisia MsZ priestupková a verejného poriadku.  Na zasadnutí boli prítomní 
členovia podľa priloženej prezenčnej listiny. Jeden  člen sa ospravedlnil. Rokovania sa 
zúčastnil náčelník Mestskej polície v Senci Mgr. Ľuboš Hlaváč a konateľ Pohrebnej služby   
VA-SI, spol. s. r. o. , Vajanského č. 2/A, 903 01 Senec Ľuboš Várady.  
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Jana Turanská, ktorá privítala 
prítomných  a    oboznámila ich s programom rokovania komisie.  

 
          2.  Náčelník Mestskej polície v Senci informoval členov s návrhom na úpravu 
dopravného značenie vo vybraných lokalitách mesta Senec z dôvodu bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. Členovia komisie Mgr. Lukáš Szabó, Ing. Rovenský Štefan, Ing. Peter 
Glončák, František Šušla mali k návrhu pripomienky – nové návrhy riešenia, ktoré budú 
prerokované s dopravným inžinierom a v prípade doporučenia a schválenia, budú 
zapracované   do návrhu. Návrh bude následne predložený na rokovanie stavebnej komisie.   
 
 3. Členovia komisie súhlasili s návrhom na zmenu VZN – úpravu prevádzkovej doby 
prevádzkární pohostinských služieb v areáli Slnečných jazier  od 15. júna do 15. septembra 
a od 16. septembra do 14.  júna.  Na návrh Mgr. Lukáša Szabó doporučujú, aby bol vo VZN  
doplnený a  zadefinovaný termín: 
VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení 
Dodatku č. 1, 2 a č. 3:  
 
Čl. 5 – doplniť bod: 
 
11. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná 
      technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú  
      produkciu. 
12. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu 
      reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá  
      hudba na  počúvanie, spev a pod.. 
 



v čl. 7 ods. 3 zrejme bude potrebná zmena odkazu na bod 1 písm. a), c). Písmeno c), na ktoré 
tam je odkaz – je navrhované na zrušenie. 
Keď tam bude odkaz na bod 1 a bod 2 bude prevádzková doba diskoték závislá od toho, či sú 
v  letnom období alebo mimo sezónu.  
V prípade, že tam necháme len odkaz na bod 1 bude prevádzková doba diskoték vždy ako 
v letnej sezóne.  
 
 4. K VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Senec mala doplňujúce otázky 
predsedníčka komisie Jana Turanská, na ktoré odpovedal odborný garant -  konateľ Pohrebnej 
služby VA-SI, spol. s r.o. Ľuboš Várady. Členovia komisie nemali k prevádzkovému poriadku 
pohrebiska žiadne návrhy na zmenu alebo doplnenie. Súhlasia s predloženým návrhom. 
  
            5. K bodu rôzne – neboli riešené žiadne problémy.  
 
            6.  Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka, ktorá poďakovala prítomným za účasť.  
 
 
 
                                                                       
                                                                                  Jana Turanská                                                             
                  predsedníčka komisie  
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomníčka   
V Senci, dňa 28. 05. 2015 

	

	
 


