
Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56,  905 01 Senica 

 
 

ZÁPISNICA  č. 21 
 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 12. decembra 2017v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici 

  
Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie rokovania 
       2. Informácia o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 
       3. Akčný plán mesta Senica na roky 2018 - 2020 
       4.  Rôzne 
       5.Záver 
 
 
1.  Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľ . Krištofová 
 
2. O bodoch programu, o ktorých bude prerokovať MsZ informovala prednostka , JUDr. Vrlová. Bude 
sa rokovať o dodatku  k VZN č. 49 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 
dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta, o rozpočte mesta na roky 2018 – 2020, 
o stanovisku hlavnej kontrolórky, o úvere na investičné akcie, o akčnom pláne mesta na r. 2018 – 
2020 a dispozíciách s majetkom. Ing. Tomešová  podala informáciu o predkladaných VZN č. 64 a 3A, 
ktoré boli  v komisii prerokované ešte na októbrovom zasadaní a vysvetlila dôvody ich stiahnutia 
z novembrového rokovania MsZ. 
 
3. Akčný plán mesta na r. 2018 – 2020 predstavil Mgr. Ľ. Hazucha. Tento materiál vychádza z PHSR, 
ktorý je spracovaný na obdobie rokov 2016 – 2022 a člení sa na tri oblasti. Akcie zaradené do r. 2018 
majú  finančné krytie z rozpočtu mesta. Nové návrhy a pripomienky je potrebné predkladať čo 
najskôr, ale akceptované podľa zaradenia do priorít môžu byť akceptované v nasledovných rokoch. 
Najviac sa diskutovalo o poslednej environmentálnej oblasti a v tejto súvislosti členovia navrhli 
zverejňovať na sociálnych sieťach prichytených vinníkov za porušovanie VZN a medializovať tieto 
činy. 
 
4.   Predsedníčka poďakovala členom za prácu v komisii. Na najbližšom zasadaní  bude pozornosť 
venovaná  príprave plánu práce na budúci rok, v ktorom budú zaradené napr. témy zeleň v meste, 
Kunovská priehrada, čierna skládka na Kolónii, neriešená interpelácia – navrhované stretnutie 
ohľadom požívania alkoholu v discoklube Jama a pod. 
 
5. Rokovanie komisie ukončila  predsedníčka komisie. 
 

  

RNDr. Ľubica Krištofová       
                                                                                        Predsedníčka komisie 

Zapísala Ing. J. Tomešová 

V Senici 12.12.2017 

 



UZNESENIE 
 

zo 21. zasadnutia komisie MsZ pre „ochranu verejného poriadku  
a životného prostredia“. 

 
 
 
 
 

Dňa 12. decembra  2017 sa konalo 21. riadne zasadnutie komisie MsZ pre ochranu 
verejného poriadku a životného prostredia. Po prerokovaní všetkých bodov komisia prijala 
uznesenie. 

 
 
 
 
 

Komisia zobrala na vedomie  
Informáciu o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovanie MsZ 
 

Komisia odporúča 
Spracovať variant č. 1 pre projekt rekonštrukcie parku Sokolovňa 

 
Komisia prerokovala 

Akčný plán mesta Senica na r. 2018 - 2020  
Návrh VZN č. 3A – miestny poplatok  za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 
pre rok 2018 
Návrh na zmenu VZN č. 64  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom 
 

Komisia ukladá predsedníčke komisie, aby informovala  MsZ o stanovisku, že komisia 
odporúča schváliť   
1. Akčný plán mesta Senica na r. 2018 - 2020  
2. Návrh VZN č. 3A – miestny poplatok  za komunálne odpady a drobný stavebný 
odpad pre rok 2018 
3.Návrh na zmenu VZN č. 64  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom 

 
 
V Senici  12.12.2017 

 
 
 
 

....................................................... 
         RNDr. Ľubica Krištofová 

Predsedníčka  komisie 

 


