
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 23. januára 2017  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny               
   
Program: 
      1. Otvorenie  
      2. Plán práce komisie na rok 2017        
      3. Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  
          v meste Senica na rok 2017 – príprava materiálu 
      4. Rôzne  
 
K bodu 1: 
     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka 
komisie. Privítala prítomných členov komisie a zaželala všetkým veľa pracovných a osobných 
úspechov v novom roku 2017. Predstavila a privítala novú členku komisie p. Ninu Gurinovú, 
Záhorské osvetové stredisko Senica. V priebehu rokovania privítala Ing. Jána Hurbana, 
zástupcu primátora. 
     Komisia rokovala v súlade s programom.  
 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní: 
     Úlohy prijaté v predchádzajúcom období boli splnené.  
 
K bodu 2: 
      Tajomníčka komisie predložila návrh práce komisie na rok 2017, ktorý po úprave na 
návrhy členov predloží členom komisie e-mailom v termíne do ďalšieho zasadnutia.  

 
Uznesenie č. 1/2017: 
Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ 
a)   u k l a d á  
tajomníčke komisie spracovať a predložiť členom komisie e-mailom návrh plánu práce na rok 
2017. 
Zodp.: Stanislava Dávideková                
Termín: do 20. 2. 2017 
 
K bodu 3: 
      Tajomníčka komisie zašle členom komisie podklady k návrhu prehľadu podujatí v oblasti 
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Členovia komisie v termíne do 15. 
februára 2017 predložia tajomníčke komisie aktualizovaný prehľad, tak aby mohol byť 
materiál predložený na rokovanie komisie 20. februára 2017.  
 
Uznesenie č. 2/2017: 
Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ 
a)   u k l a d á  
tajomníčke komisie spracovať a predložiť členom komisie po aktualizácii  prehľad podujatí 
v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v roku 2017. 
Zodp.: Stanislava Dávideková + členovia komisie               
Termín: do 20. 2. 2017 
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K bodu 4: 
     Predsedníčka komisie informovala prítomných o výsledkoch rokovania zasadnutia MsZ 
v decembri 2016. 
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  
komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
Senica 25. január 2017 
Zapísala: Stanislava Dávideková 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková      
                                                                                                  predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


