
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. marca 2018  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Otvorenie  

2. Posudzovanie a schvaľovanie projektov z fondu PRO Senica                                                                  

      3. Rôzne   

                 Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie 

             4. Uznesenia 

 

K bodu 1: 

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Stanislava Dávideková, tajomníčka 

komisie, privítala prítomných členov komisie. Ospravedlnila neprítomnosť predsedníčky 

a podpredsedníčky komisie a členov. 

     Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú 

splnené. 

 

K bodu 2: 

      Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie informovala o obsahu a rozpočte 

odovzdaných žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu PRO Senica. Po 

rokovaniach mestskej rady a primátora mesta bola vyčlenená suma finančných prostriedkov 

na 2 projekty určená vo výške 700,00 €. Vzhľadom na neprítomnosť predsedníčky, 

podpredsedníčky komisie budú žiadosti prerokované na ďalšom zasadnutí komisie v mesiaci 

apríl.      

     Mgr. Peter Kovačič informoval o zmenách v rozpočte „veľkých projektov“ 

a mimoriadnom zasadaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27. marca 2018. 

  

K bodu 3: 

     Informáciu o záveroch rokovania s okresnou koordinátorkou ÚPSVaR v oblasti prevencie 

násilia páchaného na deťoch informovala Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie. Irena 

Ravasová, koordinátorka požiadala o možnosť byť prizvaná na budúce rokovanie komisie pre 

prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, aby oboznámila členov s jej úlohami 

a pôsobnosťou a informovala sa o činnosti komisie. 

Uznesenie č. 5/2018: 

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici  

s ú h l a s í    

s prizvaním koordinátorky ÚPSVaR Ireny Ravasovej na rokovanie komisie v mesiaci apríl. 

Zodp.: Stanislava Dávideková 

 

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

komisie poďakovala členom komisie za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Senica 27. marec 2018 

Zapísala: Stanislava Dávideková 

                                                                            Ing. Jarmila Barcaj  Drinková   

                                                                                   predsedníčka komisie 


