
Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56,  905 01 Senica 

 
 
 
 

ZÁPISNICA  č. 20 
zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 27. októbra 2021 v zasadačke Mestského úradu Senica. 
  
 
Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície – september – október 
3.Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 
4. Rôzne 
5. Záver 
 

 
K bodom programu: 

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľubica 
Krištofová. Prítomní boli poučení o nutnosti dodržiavať hygienické opatrenia stanovené 
vyhláškou č. 241 zo dňa 13.5.2021 ÚVZ SR, podľa ktorej je vstup a pohyb  po budove možný 
len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom. 

2. Informáciu o činnosti mestskej polície podal náčelník Mgr. J. Pecha. V sledovanom období bolo 
zaznamenaných 997 udalostí, z toho bolo 420 priestupkov. V blokovom konaní boli uložené 
pokuty vo výške 32910 €. Išlo o priestupky na úseku dopravy a proti verejnému poriadku 
v počte 32, na úseku občianskeho spolunažívania bolo 11 priestupkov, 15 priestupkov bolo na 
úseku životného prostredia – a to VZN č. 19 - zeleň 1 priestupok, VZN 21 - štatút rekreačnej 
oblasti 6 priestupkov a 8 priestupkov VZN č. 64 – nakladanie s odpadmi. Na úseku životného 
prostredia boli 4 priestupky odstúpené na riešenie právnemu oddeleniu, išlo o priestupky 
spáchané  v lokalite S. Jurkoviča a Kolónia. Na Priemyselnej a Hurbanovej ulici boli riešené 
odstavené vozidlá bez STK a EK, tie boli po výzve z verejných priestranstiev odstránené.  
Členovia sa zaujímali o krčmu Erika, na jej prevádzku si ľudia  bývajúci  v bytových domoch 
sťažujú na hluk, znečisťovanie. Členovia získali informáciu, že táto prevádzka je povolená ako 
bagetáreň a nemá pre návštevníkov WC, preto dochádza k znečisťovaniu okolia. Komisia  
apeluje na vedenie mesta, aby rokovalo s majiteľmi budovy a pozemku a hľadalo riešenie na 
zamedzenie súčasného stavu.  
Ďalej sa informovali na možnosť umiestnenia kamery na bytovom dome č. 469 na zelenej 
ploche za týmto domom došlo k poškodeniu novej výsadby stromčeky boli polámané. Náčelník 
informoval, že v rámci projektu - v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie, bude na tomto dome 
umiestnená kamera, ale projekt bude realizovaný až v marci 2022. Použitie záznamov zo 
súkromných kamier ako dôkaz je nepoužiteľný. 

3.  Členom komisie bola zaslaný na preštudovanie materiál týkajúci sa opatrenia mesta na 
zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia. Na zasadanie bol prizvaný Bc. Bederka, ktorý 
doplnil informácie k predkladaným materiálom, že zoznam kontrolovaných objektov je 
rozšírený o bytové domy, ktoré sú majetkom mesta. V minulom vykurovacom období sa 
kontroly nevykonávali z dôvodu zavedených opatrení proti šíreniu vírusu covid 19. Kontrolné 
komisie budú preškolené a následne začnú vykonávať kontroly. V prípade, že komisia zistí 
závady, majiteľa domu upozorní a následne vykoná  opätovnú kontrolu stavu. Ing. Barcaj 



Drinková informovala, že je povinnosťou vlastníkov domov mať  hasiaci prístroj, na ktorý je 
treba raz za 24 mesiacov  vykonať revíziu. Bc. Bederka ešte dal do pozornosti problém, ktorý 
vzniká  pri prístupe hasičskej techniky pri niektorých  bytových domoch. Nedostatočný prístup 
spôsobuje umiestnenie stromov, ktoré bude treba odstrániť.   

4. Rôzne 
- Členovia komisie sa zaujímali o práce na  cyklodopravnej trase a vyjadrili nespokojnosť s ich 

priebehom. Mgr. F. Lackovič poinformoval, že termín dokončenia je v marci 2022. Práce na 
novej lávke v parku – boli vybetónované základy, ktoré z technologického dôvodu vyžadujú 
dodržanie 28 dňovej lehoty tuhnutia a tvrdnutia betónu, termínovo dochádza k posunu, lávka 
by mala byť osadená do 15.12.2021. Na Sotinskej ul. sa pokladá asfalt, ďalší úsek bude 
prechádzať po Ul. J. Mudrocha po miestnej komunikácii, pred  budovou knižnice je úsek 
vynechaný z dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii fasády. Ing. Dorotka poznamenal, že 
pokiaľ nebude stavba skolaudovaná a prevzatá, nebude možné na týchto chodníkoch 
zabezpečovať zimnú údržbu. Zástupca primátora  dodal, že sa pripravuje povolenie na 
predbežné užívanie na uliciach Sotinská a Dlhá, parkové koše budú osadené v priebehu 
novembra. Na tento projekt postupne budú nadväzovať ďalšie, ktoré mesto pripravuje. 

- P. Fodor informoval o pripravovanej výstave pohľadníc a 32 druhov vtákov, ktoré hniezdia na 
vtáčom ostrove na Kunovskej priehrade, ktorej vernisáž bude 16.11.2021 v Dome kultúry. 

- Odznela pripomienka, že mnohé koše na psie exkrementy sú hrdzavé a vyžadujú náter. 
 

1. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 
 
RNDr. Ľubica Krištofová  
Predsedníčka komisie  

 
V Senici 27.10. 2021 
Zapísala : Ing. Tomešová 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE 
 

zo 20. zasadnutia komisie MsZ pre „ochranu verejného poriadku  
a životného prostredia“. 

  
 
 

Dňa 27. októbra  2021 sa konalo 20. zasadnutie komisie MsZ pre ochranu verejného poriadku 
a životného prostredia. Po prerokovaní všetkých bodov komisia prijala uznesenie. 

 
 
Komisia berie na vedomie  

1. Informáciu o priebehu prác na cyklodopravnej trase 
2. Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície    

 
Komisia prerokovala 

1. Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia  
 

Komisia ukladá 

Predsedníčke komisie,   

1. aby informovala Mestské zastupiteľstvo, že komisia nemá námietky voči predkladanému 
materiálu - Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia  

2. aby tlmočila vedeniu mesta návrh komisie na komunikáciu mesta so spoločnosťou Part 
one s.r.o. vo veci  pohostinstva na Štefánikovej ul. č. 700 

 

V Senici  27.10.2021 
 

 

 

 

....................................................... 
         RNDr. Ľubica Krištofová  

Predsedníčka  komisie 

 

 

 


