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

dňa 05. 10. 2016 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. Peter Šušla, Zoltán Horáček 
neprítomní, Ladislav Žittňan sa ospravedlnil 
                      
 
Program : 
 
1.  Otvorenie 
2.    Návrh VZN mesta Senec o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a  
       oslavné účely na území mesta Senec 
3.    Čierne skládky -riešenie      
4.    Vymenovanie členov komisie na dohľad na dodržiavanie VZN o nakladaní 
        s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
5.    Rôzne 
6.    Záver    
        

1. Dňa 05. 10 . 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 bol prizvaný: PhDr. 
Ladislav Heringeš, zástupca náčelníka Mestskej polície v Senci. Zasadnutie komisie otvorila 
predsedníčka Jana Turanská, ktorá privítala prítomných.  

 
          2.  Zástupca náčelníka Mestskej polície v Senci oboznámil  prítomných členov 
s pripravovaným návrhom VZN mesta Senec o používaní  pyrotechnických výrobkov na 
zábavné a oslavné účely na území mesta Senec. Členovia komisie môžu svoje návrhy, 
pripomienky a pozmeňovacie návrhy predkladať do najbližšieho zasadnutia komisie.  
Komisia priestupková a verejného poriadku návrh VZN mesta Senec o používaní 
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Senec zobrala na 
vedomie. 
 
 3. Členova komisie sa zaoberali problémom čiernych skládok na území mesta Senec. 
Navrhovali rôzne formy riešenia. Jedným zo spôsobov je umiestnenie fotopascí na miesta, 
kde sa tvoria čierne skládky . Časť čiernych  skládok  sa bude likvidovať z finančných 
prostriedkov z eurofondov.  V budúcnosti by  sa mohol využívať aj systém MP manager – 
informačný systém pre mestské a obecné polície, ktoré už využívajú niektoré mestá. 
Komisia priestupková a verejného poriadku zobrala návrhy na vedomie. 
 

4. V zmysle VZN Mesta Senec č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec čl. 30  sa členovia Komisie životného 
prostredia a komisie priestupkovej a verejného poriadku majú právo zúčastniť sa na 
previerkach  a kontrolách dodržiavania VZN. Predsedníčka komisie vyzvala členov komisie, 
aby bol vyhotovený zoznam členov, ktorí sa môžu zúčastniť  na kontrolách . Komisia 
priestupková a verejného poriadku zobrala informáciu na vedomie.  

 
5. Rôzne.  



    Členova komisie sa zaoberali riešením problému nepovolených  nočných  pretekov 
automobilov v meste Senec , ktoré sa sústreďujú pred OC  Kaufland, ako aj problémami 
parkovania v meste Senec. Opätovne poukázali na nutnosť generelu dopravy a vybudovania 
parkovacieho domu.  

     
               6. Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka poďakovaním členom za účasť.  
 
 
                                                                       
 
                                                                                         Jana Turanská                                                             
                  predsedníčka  komisie MsZ 
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 07. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 
  
      
  
   
 
 
                                                                       
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


