
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3	
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 30. 09. 2015 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 

1.  Otvorenie 
2.  Informácia o letnej turistickej sezóne na Slnečných jazerách v Senci. 
3.  Informácia o výrubových konaniach a neoprávnených zásahov do verejnej zelene 
4.  Rôzne 
5.  Záver    

              
1. Dňa 30. 10 . 2015 o 15.00 hod.  sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci 

konalo zasadnutie  komisie priestupkovej a verejného poriadku pri MsZ v Senci.  Na 
zasadnutí boli  prítomní členovia podľa prezenčnej listiny. Na zasadnutie boli prizvaní: Mgr. 
Ľuboš Hlaváč,  náčelník Mestskej polície v Senci a Ing. Viera Kolozsváriová, vedúca 
Oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec.  
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Jana Turanská, ktorá privítala prítomných.  
 

          2.  Náčelník Mestskej polície v Senci oboznámil prítomných so správou o činnosti 
mestskej polície  za obdobie od 1. júla 2015 do 31. augusta 2015 počas letnej turistickej 
sezóny. Komisia priestupková a verejného poriadku zobrala správu na vedomie. 
 
Hlasovanie:    
Nehlasovalo sa. 
 

    3. Ing. Viera Kolozsváriová  informovala členov komisie o výrubových konania 
a neoprávnených zásahoch do verejnej zelene. Vysvetlila podmienky a postup pri výrube 
stromov. Uviedla, že v mesiaci august boli v areáli Základnej školy J. G. Tajovského v Senci 
úmyselne poškodené dva stromy /lipa  malolistá a platan javorovistý/. Regionálne centrum 
ochrany prírody v Bratislave vyčíslilo spoločenskú ujmu a škodu vo výške 1.962,60 Eur.  
V prípade úplného odumretia drevín a potreby výrubu stromov pre ťažké poškodenie,  by táto 
škoda bola vo výške 3.271,- Eur . Z uvedeného dôvodu  bude podané trestné oznámenie na 
neznámeho páchateľa. 

Členovia komisie zobrali informáciu na vedomie. 
 

Hlasovanie:    
Nehlasovalo sa. 

 
             4. V bode rôzne sa členovia komisie zaoberali dopravnou situáciou počas akcie 
„Senecké leto“ .  Ulice v blízkosti SJ – Juh boli ťažko prejazdné pre sanitné vozidlá. Autá 
parkovali po obidvoch stranách ulíc. Navrhovali ulice zjednosmerniť prípadne brigádnikmi na 
kruhových objazdoch odkláňať dopravu na SJ – Sever. 
Predsedníčka komisie sa zaujímala i o riešenie sťažnosti zo strany obyvateľov Letnej ul. na 
zápach a zamorenie okolia hlodavcami z individuálneho chovu domácich zvierat. Mesto 



v tejto veci zaslalo oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu účastníkom konania 
a o celú vec sa zaujíma a žiada o stanovisko mesta i Úrad verejného ochrancu práv. 
Ďalším problémom tej istej lokality je opakované narúšanie susedských vzťahov hlukom, 
celodennou hudobnou produkciou, poškodzovaním zelene i iné, občanom, ktorý obytný dom 
zároveň využíva ako priemyselné depo strojových mechanizmov. Vec je v štádiu riešenia. 
   

     4.  Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie, ktorá poďakovala prítomným 
za účasť.  
 
                                                                       
 
                                                                                         Jana Turanská                                                             
                  predsedníčka  komisie MsZ 
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 6. 10. 2015 

	
 
 
 
 
 
 
 
 

	


