
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 18. apríla 2016  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny               
   
Program: 

1.  Otvorenie  
2.  Posudzovanie a schvaľovanie predložených projektov z rozpočtu mesta – fond  
     PRO Senica  
3.  Informatívna správa Okresného riaditeľstva HaZZ Senica o preventívnej činnosti 
      zameranej na prácu s deťmi a mládežou                                            
     Ing. Milan Černák, OR HaZZ Senica 
4. Rôzne 
     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 
     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 

             5.Uznesenia 
 
K bodu 1: 
      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 
predsedníčka komisie a privítala prítomných členov komisie. Zároveň ospravedlnila neúčasť 
Ing. Jána Hurbana, zástupcu primátora na rokovaní komisie. 
     Komisia rokovala v súlade s programom.  
 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní: 
     Kontrolu plnenia uznesení vykonala tajomníčka komisie: 
uznesenie č. 6/2016 – splnené, úloha trvalá 
 
K bodu 2: 
      Komisii bolo dňa 15. 4. 2016 doručené oznámenie o objeme finančných prostriedkov z 
rozpočtu mesta Senica – fondu PRO Senica na rok 2016 vo výške  1 000,– €. 
Oznámenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 
     Členom komisie boli predložené 3 projekty – žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta v zmysle VZN č. 20. 
 
     Členovia komisie prezentovali svoje stanoviská k rozdeleniu finančných prostriedkov na 
predložené projekty. 
 

1) 10. Ročník detskej súťaže Chodbovica – projekt predložil Dobrovoľný hasičský 
zbor v Senici  – zakúpenie pohárov a medailí pre víťazné družstvá, nákup dresov pre 
družstvo senických dobrovoľníkov a úhradu stravy pre súťažné družstvá. Žiadosť je 
vo výške 1 500,– €. 

 
Uznesenie č. 8/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici 
projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 400,– € na 
projekt „Ochrana pred požiarmi“ pre Dobrovoľný hasičský zbor v Senici.   
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2) Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici – projekt predložila Záhorská knižnica 
Senica – nákup odbornej literatúry s tematikou prevencie a materiál na tvorivé dielne. 
Projekt je zameraný na cyklické stretnutia najmenších čitateľov, nácviky komunikácie 
s neznámym človekom, zážitkové čítanie zamerané na nesprávne reakcie detí 
v konfliktných situáciách – Dni detskej knihy, Knižnica pre všetkých. Žiadosť je vo 
výške 250,– €. 

 
Uznesenie č. 9/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici 
projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 250,– € na 
projekt „Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici“ pre Záhorskú knižnicu Senica. 
 

3) Prednášky o prvej pomoci – projekt predložili  Dobrovoľníci Senica - nákup 
notebooku, projektoru, cvičného defibrilátora a propagačného materiálu. Projekt je 
zameraný na realizáciu prednášok o prvej pomoci pre MŠ, ZŠ, CVČ, mestskú políciu, 
dobrovoľných hasičov. Žiadosť je vo výške 1 500,– €. 

 
Uznesenie č. 10/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici 
projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 350,– € na 
projekt „Prednášky o prvej pomoci“ pre Dobrovoľníkov  Senica. 

 
K bodu 3: 
      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou 
predložil členom komisie riaditeľ OR HaZZ Senica Ing. Milan Černák.  Podrobne informoval 
o realizovaných aktivitách v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
v podmienkach hasičského zboru - prednášková činnosť, ochrana pred požiarmi, súťaž 
v maľovaní a o pripravovanom tábore pre deti „Plamienok“. Informoval prítomných členov 
o prevenciu na úseku pred požiarmi, v súčasnosti najmä pri ochrane lesa a trávnych porastov. 
      Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 11/2016: 
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  
b e r i e   n a   v e d o m i e 
      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou. 

 
K bodu 4: 
     Predsedníčka komisie informovala prítomných o výsledkoch rokovania zasadnutia MsZ 
a o pridelení finančných prostriedkov na projekty z fondu PRO Senica a o výstavbe nového 
bytového domu na Priemyselnej ul. 
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  
komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Senica 19. apríl 2016 
Zapísala: Stanislava Dávideková 
                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková   
                                                                                                  predsedníčka komisie 


