
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 14. marca 2016  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny               
   
Program: 

1.  Otvorenie  
2.  Informatívna správa o činnosti mestskej polície v oblasti  prevencie 
      kriminality a bezpečnosti občanov na území mesta   
     Ferdinand Filip, Mestská polícia Senica 
3.  Informácia zo zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality a inej proti- 
     spoločenskej činnosti Okresného úradu Trnava – schvaľovanie projektov 
     Stanislava Dávideková, Okresný úrad 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 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. 6/2016 – splnené, úloha trvalá 
 
K bodu 2: 
      Informatívnu správu o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality a 
bezpečnosti občanov na území mesta predložil Ferdinand Filip písomne e-mailom všetkým 
členom z dôvodu jeho dočasnej práceneschopnosti. V správe informoval prítomných 
o realizovaných aktivitách v oblasti primárnej prevencie v materských a základných školách 
ako aj v centre voľného času. Vyhodnotil výsledky kamerového systému a činnosť chránenej 
dielne, v ktorej pracuje v zmenách 11 zamestnancov. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 7/2016: 
     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 činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality a 
bezpečnosti občanov na území mesta. 
 
K bodu 3: 
      Informáciu zo zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti podala Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie a členka krajskej komisie na 
rokovaní 29. 2. 2016. 
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K bodu 4: 
     Členovia komisie rokovali o príprave projektu a rozpočtu z výzvy Ministerstva školstva 
SR v oblasti drogovej prevencie na projekt „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom“ – 
20. ročník. Tajomníčka komisie poskytne súčinnosť pri tvorbe rozpočtu a podkladov výzvy. 
 
     Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ informovala prítomných o realizácii projektu „Dni 
zdravia“, ktoré sa uskutočnia 6. apríla v priestoroch OR HaZZ pre hasičov a 15. apríla 
v zasadačke okresného úradu pre členov komisie a policajtov. 
 
     Ing. Milan Černák, riaditeľ OR HaZZ informoval prítomných o realizácii výstavy 
s tematikou záchranného integrovaného systému a dobrovoľných hasičov, ocenenie spoločne 
s ukážkami hasičskej a policajnej techniky bude v priestoroch OR HaZZ. Vernisáž a výstava 
bude v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici v mesiaci máj - jún. 
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  
komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Senica 15. marec 2016 
Zapísala: Stanislava Dávideková 

 
                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková        
                                                                                                  predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


