
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 26. februára 2018  
 

 

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 2018 – schválenie 

4.  Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti    

     v meste Senica na rok 2018 - schválenie 

5. Rôzne 

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 

             6.Uznesenia 

 

K bodu 1: 

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila  Barcaj Drinková, 

predsedníčka komisie, ktorá ospravedlnila neúčasť zástupkyne  primátora Ing. Eleny 

Valáškovej.      

     Komisia rokovala v súlade s programom.  

 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní: 

     Kontrolu plnenia uznesení vykonala tajomníčka komisie: 

uznesenie č. 1/2018 – splnené, 

uznesenie č. 2/2018 – splnené. 

 

K bodu 2: 

      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o spôsobe, potrebných 

dokladov  a termíne predkladania projektov na rok 2018, členovia komisie ako zástupcovia 

inštitúcií v meste Senica pripravili 2 žiadosti o poskytnutie príspevku z fondu PRO Senica.  

 

K bodu 3: 

      Tajomníčka komisie predložila spracovaný plán práce komisie na rok 2018. Schválený 

program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom. 

 

Uznesenie č. 3/2018: 

     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 

2018. 
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K bodu 4: 

      Tajomníčka komisie predložila spracovaný prehľad podujatí na rok 2018. Schválený 

program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom. 

 

Uznesenie č. 4/2018: 

     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 2018. 

 

K bodu 5: 

     PaedDr. Anna Sekáčová, PhDr. Zita Kubalaková a Mgr. Peter Kovačič informovali 

prítomných o národnom projekte „Podpora ochrany detí pred násilím“ v podmienkach mesta 

Senica. Koordinátorkou pre okres Senica a Skalica je p. Irena Ravasová.  

     Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie informovala o záveroch zasadnutia Krajskej 

komisie pre prevenciu kriminality, ktorá sa konala 15. februára 2018 v Okresnom úrade 

Trnava. Členovia komisie vyhodnotili predložené projekty zo sociálnej oblasti a realizácie 

kamerových systémov v našom kraji v rámci programu prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti a stanovili poradie projektov pre Ministerstvo vnútra SR. 

 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o pripravovanom 

rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 1. marca 2018 a s jeho programom. 

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  

komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Senica 27. február 2018 

Zapísala: Stanislava Dávideková 

 

 

 

 
                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková        

                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


