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

dňa 01. 03. 2017 

 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program : 
1. Otvorenie 
                   2.  Správa o činnosti Mestskej polície v Senci za rok 2016.  
                   3.  Riešenie parkovania motorových vozidiel a  zjednosmernenia ulíc v meste 
                         Senec.                            
                   4.  Zimná údržba miestnych komunikácii , čistenie chodníkov v meste Senec. 
                   5.  Riešenie sťažností občanov týkajúcich sa chovu hydiny v meste Senec. 
                   6.  Rôzne 
                   7.  Záver    
 
 

1. Dňa 01. 03 . 2017 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 .  
 

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 2016 do 31. 12. 2016. Poznamenal, že 
vzrástol počet priestupkov v doprave z dôvodu nedostatku parkovacích miest v meste.  
Podrobnejšie členovia diskutovali o kamerovom systéme v meste.    
 
 3. Komisia sa zaoberala riešením problémov parkovania v meste Senec 
a zjednosmernenia ulíc v meste Senec. Do  termínu ukončenia generelu dopravy a jeho 
schválenia je potrebné dočasne riešiť dopravnú situáciu na najviac problémových uliciach 
v meste Senec.  
 
Uznesenie č. 1/2017: 
Komisia priestupková a verejného poriadku za účelom dočasného riešenia dopravnej situácie, 
bezpečnosti a plynulosti dopravy v meste Senec,  v spolupráci s Mestskou políciou v Senci 
a ostatnými kompetentnými orgánmi bude  postupne navrhovať zjednosmernenie ulíc.  
Komisia priestupková a verejného poriadku navrhuje zjednosmerniť Školskú ulicu smerom od 
ulice SNP k Lichnerovej ulici. 
 
Hlasovanie: 
za: 8              proti: 0               zdržal sa:   0     neprítomný: 1 
V priebehu zasadnutia komisie požiadal o uvoľnenie  František Šušla, ktorý nehlasoval.  
 
      4.  Komisia priestupková a verejného poriadku za zaoberala zimnou údržbou miestnych 
komunikácii, čistením chodníkov v meste Senec. Konštatovali, že vzhľadom na teritórium 
mesta ako aj vybavenie mechanizmami, počtom zamestnancov je problém s čistením 



a odstraňovaním snehu. Bude potrebné, aby k čisteniu prispeli aj občania,  správcovia domov. 
Situáciu bude potrebné riešiť zakúpením väčšieho množstva cenovo lacnejších  
mechanizmov.  
 
 5.  Komisia priestupková a verejného poriadku  sa zaoberala aj riešením sťažností 
občanov na chov hospodárskych zvierat. Bolo konštatované, že všeobecne záväzné nariadenie 
o chove hospodárskych zvierat bolo protestom prokurátora zrušené. Mesto nemôže 
usmerňovať ani regulovať chov hospodárskych zvierat. Sťažnosti sú riešené v spolupráci so 
štátnou veterinárnou a poľnohospodárskou správou ako aj okresným úradom.  
 

6.  Rôzne 
       Členovia komisie nemali žiadne návrhy  ani  pripomienky. 

 
            7. Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka poďakovaním členom za účasť.  
   
 
                                                                                         Jana Turanská                                                             
                predsedníčka  komisie MsZ 
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník  
V Senci, dňa 02. 03. 2017 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


