
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality  

a inej protispoločenskej činnosti 
Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 29. februára 2016  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny               
   
Program: 

1.  Otvorenie  
2.  Informácia o spôsobe, vyhlásení a financovaní projektov z oblasti prevencie 
      kriminality a inej protispoločenskej činnosti z fondu PRO Senica 
3.  Plán práce komisie na rok 2016 – schválenie 
4.  Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti    
     v meste Senica na rok 2016 - schválenie 
5. Informatívna správa o príprave 20. ročníka odborného semináru „Chráňme sa pred 

drogovým nebezpečenstvom“ – prehľad lektorov a významných hostí 
    Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica   
6.  Rôzne 
     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 
     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 

             7.Uznesenia 
 
K bodu 1: 
      Komisia rokovala v priestoroch Záhorského osvetového strediska Senica, kde členov 
komisie privítala riaditeľka ZOS dr. Ľubica Krištofová a zaželala úspešný priebeh rokovania. 
Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka 
komisie a privítala Ing. Jána Hurbana, zástupcu primátora a prítomných členov komisie. 
     Komisia rokovala v súlade s programom.  
 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní: 
     Kontrolu plnenia uznesení vykonala tajomníčka komisie: 
uznesenie č. 1/2016 – splnené, 
uznesenie č. 2/2016 – splnené, 
uznesenie č. 3/2016 – splnené. 
 
K bodu 2: 
      Ing. Ján Hurban, zástupca primátora mesta a Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka 
komisie informovali o spôsobe predkladania projektov a ich vyhodnocovania v komisiách 
mesta z fondu PRO Senica. V rozpočte mesta bolo na financovanie projektov vyčlenených na 
rok 2016  60 tis. €. 
 
K bodu 3: 
      Tajomníčka komisie predložila spracovaný plán práce komisie na rok 2016. Schválený 
program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom. 
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Uznesenie č. 4/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  
s c h v a ľ u j e 
plán práce Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ na rok 
2016. 

 
K bodu 4: 
      Tajomníčka komisie predložila spracovaný prehľad podujatí na rok 2016. Schválený 
program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom. 
 
Uznesenie č. 5/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  
s c h v a ľ u j e 
prehľad podujatí Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ 
na  rok 2016. 
 
K bodu 5: 
      Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie predložila prítomným prehľad tém a lektorov 
za 20 ročníkov odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom“ na 
ďalšiu prípravu jubilejného 20. ročníka. Téma semináru, pozvanie lektorov a hostí bude 
predmetom rokovaní nasledujúcich zasadnutí komisie.                      
 
K bodu 6: 
     Ing. Ján Hurban, zástupca primátora mesta informoval o povinnosti zverejňovať zápisnice 
z rokovaní komisií pri mestskom zastupiteľstve na web-stránke mesta. 
 
Uznesenie č. 6/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  
u k l a d á       
tajomníčke Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ 
zasielať na zverejnenie na web-stránke mesta Senica zápisnicu z každého rokovania komisie. 
Zodp.: Stanislava Dávideková 
Termín: trvale 
 
      Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie informovala o záveroch rokovania Krajskej 
komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri Okresnom úrade 
Trnava a o vyhodnotení projektov z výzvy Ministerstva vnútra SR na rok 2016.       
     Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie informovala prítomných o prerokovanom 
programe mestského zastupiteľstva,  schválenom rozpočte mesta a interpeláciách poslancov.            
     Mgr. Peter Kovačič a Mgr. Adriana Dvouletá informovali o možnostiach a výzvach 
rezortných ministerstiev – MŠ SR a MZ SR. 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  
komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Senica 1. marec 2016 
Zapísala: Stanislava Dávideková 

 
                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková        
                                                                                                  predsedníčka komisie 


