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

dňa 20. 01. 2016 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
 

1.  Otvorenie. 
2.  Správa náčelníka MP k bezpečnostnej situácii v meste Senec za rok 2015. 
3.  Vyhradenie parkoviska pre obyvateľov obytného domu na Zemplínskej ulici v Senci 

 osadením dopravných značiek .  
4. Riešenie dopravnej situácie  výjazd z lokality Senec Gardens, Mlynský klin na  

dopravnú komunikáciu 1. triedy . 
5. Stojiská na kontajnery – kritické miesta, riešenie. 
6. Kontajnery na šatstvo – riešenie problému. 
7. Pasportizácia parkovacích miest v meste. 
8. Rôzne. 
9. Záver .   

              
1. Dňa 20. 01 . 2016 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: Mgr. 
Ľuboš Hlaváč,  náčelník Mestskej polície v Senci a Karol Czére, vedúci odboru ŽP a výstavby 
mesta, Ing. Roman Šúplata , referent odboru ŽP a výstavby mesta, Ing. Viera Kolozsváriová, 
vedúca oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta.  
 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka Jana Turanská, ktorá privítala prítomných.  
 

          2.  Náčelník Mestskej polície v Senci oboznámil prítomných členov so správou  
o činnosti mestskej polície za obdobie od 1. januára 2015 do 31. 12. 2015. Bližšie sa zaoberal 
odchytom psov realizovaných príslušníkmi mestskej polície,  problémami parkovania v meste 
a nárastom podnapitých ľudí v meste.  
 
Uznesenie č. l/2016: 
Komisia priestupková a verejného poriadku prerokovala správu o činnosti mestskej polície za 
obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 a vzala ju na vedomie.    
Hlasovanie: 
za: 8              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný: 1 
 
 3. Komisia sa zaoberala riešením problémov parkoviska bytového domu na Žitavskej 
ulici č. 17, 19  v Senci súvisiacich s výstavbou rodinných domov. 
 
Uznesenie č. 2/2016: 
Za účelom vyriešenia situácie parkoviska na Zemplínskej ulici č.17, 19 v Senci  komisia 
priestupková a verejného poriadku doporučuje : 
a/ Do  rozhodnutia o kolaudácii stavby „ Young Village“ stavebníka Stav-color investičná 
s.r.o., zapracovať podmienku pre stavebníka : spätnej úpravy parkoviska pred obytným 



domom na Zemplínskej ul. č. 17,19   do pôvodného stavu , výmenu obrubníkov a vyčistenie 
celej parkovacej  plochy.   
b/  Za účelom riešenia dopravnej situácie na Zemplínskej ulici odporúča  jej zjednosmernenie.  
c/ Riešiť parkovisko pred obytným domom na Zemplínskej ul.č. 17,19 ,vytýčením 
dopravných značiek. 
Hlasovanie: 
za: 8              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný: 1 
 
 
      4.  Komisia priestupková a verejného poriadku za zaoberala riešením dopravnej situácie 
– výjazd z lokality Senec Gardens, Mlynský klin na dopravnú komunikáciu 1.triedy.  Karol 
Czére oboznámil členov komisie s návrhom  4 variantov riešenia, ktoré však neboli zo strany 
zúčastnených zástupcov dotknutých štátnych orgánov podporené . Z uvedeného dôvodu mesto 
zahájilo samostatné jednanie na úrovni primátora a riaditeľa SCC,  ktorého stretnutie sa 
uskutoční v najbližších dňoch. 
  
Uznesenie č. 3/2016: 
Komisia priestupková a verejného poriadku odporúča za účelom riešenia dopravnej situácie 
lokality Senec Gardens, Mlynský klin na dopravnú komunikáciu 1. triedy variant s 
vybudovaním kruhovej križovatky.     
 
Hlasovanie: 
za: 8              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný: 1 
 
 5. Komisia priestupková a verejného poriadku riešila problém  stojísk na kontajnery 
a neporiadok vedľa nich.  
Ing. Viera Kolozsváriová uviedla, že je v platnosti nový zákon o odpadoch, bude vypracované 
nové VZN o odpadoch, ktoré bude riešiť zber, separáciu, uskladňovanie odpadov.  
 
Uznesenie č. 4/2016: 
Komisia priestupková a verejného poriadku doporučuje  zistiť majiteľov kontajnerov na 
komunálny odpad na Lichnerovej ulici pred Gymnáziom,  vyzvať ich na premiestnenie 
kontajnerov z ulice, vzhľadom k tomu, že zaberajú parkovacie miesta na komunikácii 
a v okolí  kontajnerov je sústavný neporiadok  
Hlasovanie: 
za: 8              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný: 1 
 
 6. Členovia komisie za zaoberali riešením problémov násilného otvárania kontajnerov 
na šatstvo umiestnených na území mesta Senec. Bolo konštatované, že na území mesta Senec 
zatiaľ nezistená skupina osôb násilným spôsobom otvára, poškodzuje kontajnery  a vyhadzuje 
šatstvo .   
Uznesenie č. 5/2016: 
Komisia priestupková a verejného poriadku doporučuje:  
Premiestniť kontajnery ďalej od mestských komunikácii, pod verejné osvetlenia a rokovať 
s majiteľom o zmene systému uzamykania kontajnerov.     
Hlasovanie: 
za: 8              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný: 1 
 
 



7. K pasportizácii parkovacích miest v meste Ing. Roman Šúplata uviedol , že v meste 
Senec je evidovaných 176 vyhradených parkovacích miest. Inventarizácia sa vykonáva 
jedenkrát ročne. Každé parkovacie miesto musí byť odsúhlasené dopravným inžinierom . 
Predsedníčka komisie J. Turanská vidí zjednodušenie evidencie a kontroly zavedením 
elektronizácie služieb na MÚ, ktorá by pre šikovného IT technika nemala byť problémom. Na 
otázku člena komisie, kým a komu boli vydané povolenia na bezplatné parkovanie  v meste, 
odpovedala predsedníčka  komisie,  že od SCR ich dostali poslanci MsZ  a  kompletnú 
informáciu o ich držiteľoch mu poskytne riaditeľ SCR Ing. Róbert Podolský.  

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

     9. Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka poďakovaním členom za účasť.  
 
 
                                                                       
 
                                                                                         Jana Turanská                                                             
                  predsedníčka  komisie MsZ 
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 22. 01. 2016 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


