
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	4	
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 02. 12. 2015 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 

1.  Otvorenie 
2.  Riešenie dopravnej situácie – Mlynská, Turecká , Štefánikova ulica v Senci 
3.  Rôzne 
4.  Záver    

              
1. Dňa 02. 12 . 2015 o 15.00 hod.  sa v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci 

konalo zasadnutie  Komisie priestupkovej a verejného poriadku pri MsZ v Senci.  Zasadnutia 
komisie sa zúčastnili členovia podľa  prezenčnej listiny. Na zasadnutie boli prizvaní: Bc. 
Ladislav Heringeš, zástupca náčelníka Mestskej polície v Senci a Karol Czére, vedúci odboru 
ŽP a výstavby mesta.  
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Jana Turanská, ktorá privítala prítomných.  
 

          2.  Členovia komisie sa zaoberali problémami dopravnej situácie na Mlynskej, Tureckej 
a Štefánikovej  ulici v Senci.  
 
a/ Návrh  uznesenia č. l/2015: 
Komisia priestupková a verejného poriadku na dočasné  vyriešenie dopravnej situácie na 
Mlynskej ulici v Senci navrhuje: 
Zjednosmerniť Mlynskú ulicu od ulice Hečkova po Vrbenského ulicu. 
Hlasovanie: 
za: 7              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný:  2 
 
b/ Návrh uznesenia č. 2/2015:  
Komisia priestupková a verejného poriadku na   vyriešenie dopravnej situácie  na Tureckej 
ulici v Senci navrhuje: 
Vyznačiť  vodorovným dopravným značením šikmé státie (v prípade súhlasu majiteľov 
pozemkov, ktorých treba osloviť), posunúť dopravnú značku 30 km/h za križovatku , aby 
nestratila svoju účinnosť. Vyznačiť žltou čiarou zákaz zastavenia v oblúku Tureckej ulice 
smerom na Slnečný dvor. 
Hlasovanie: 
za: 7              proti: 0               zdržal sa:   0      neprítomný:   2 
 
c/ Návrh  uznesenia č. 3/2015: 
Komisia priestupková a verejného poriadku na   vyriešenie dopravnej situácie  na 
Štefánikovej ulici v Senci navrhuje: 
Začiatok Štefánikovej ulice  od ulice SNP po Hečkovu o riešiť osadením dopravnej značky B 
33, resp. žltou čiarou. 
Hlasovanie: 
za: 7              proti: 0               zdržal sa:   0       neprítomný:    2 



    3. Rôzne.  
        Členovia komisie nemali žiadne návrhy  ani  pripomienky. 
 

          4. Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka poďakovaním členom za účasť.  
                                                                       
 
                                                                                         Jana Turanská                                                             
                  predsedníčka  komisie MsZ 
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 4. 12. 2015 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


