
Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56,  905 01 Senica 

 
 

ZÁPISNICA  č. 20 
 

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 25. októbra 2017na Mestskom úrade v Senici 

  
Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie rokovania 
       2. Informácia o činnosti Ms. polície v druhom polroku 2017  
       3. Návrhy VZN č. 6, VZN č. 3A a VZN č. 64 – informácia o materiáloch predkladaných na rokovanie  

MsR 
       4.  Informácia o opatreniach mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia 
       5.  Informácia o triedenom zbere  odpadov  v meste 
       6. Rôzne – Revitalizácia parku Sokolovňa – predstavenie pracovnej verzia zámeru         
       7.Záver 
 
 
1.  Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Ľ . Krištofová 
 
2. O činnosti Ms. polície informoval náčelník, Bc. Janák. Uviedol, že bolo riešených 2378 priestupkov 

a na pokutách sa vybralo  6997 €. Kamerové systémy zaznamenali 778 udalostí, Odchytených bolo 69 

psov, 12 krát bol použitý maják. Od začiatku školského roka pracuje 28 prechodárov, boli vybavení 

novými svetelnými kuželmi. Boli nainštalované dve nové kamery, na Robotníckej ul. č. 55 a na 

Novomeského ul. pri Žihadielku. Na budove DAV sú dve kamery a budú funkčné do konca októbra , 

ďalšia kamera je vo vestibule úradu pri pokladniach. Bezdomovci – jeden zomrel, ďalší po  

zdravotných problémoch je nechodiaci a jeden  nový pribudol.  Užívanie drog deťmi do 18 rokov – nie 

je žiadny prípad, dospelí – sú dva prípady. Kontroly požívania návykových látok sa vykonávajú na 

vytypovaných miestach. Areál bývalých kasární je nekontrolovateľný. Udržiavanie poriadku v okolí 

zariadení discoklubu na Hviezdoslavovej hlavne cez víkendy, majitelia upratujú. Ďalej sa diskutovalo 

o požívaní alkoholu na verejných priestranstvách, ktoré je okrem povolených terás, jarmokov 

a podobných akcií, zakázané. Najhoršia situácia je na autobusovej stanici, kde návštevníci mesta majú 

prvý kontakt s našim mestom. Majiteľ do budúcna má zámer odstrániť tieto stánky. 

 

3. Na rokovanie MsR sú predkladané tri návrhy na VZN a to č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia, č. 64 o nakladaní s KO a DSO a č. 3A o poplatkoch za KO a DSO, o ktorých informovala Ing. 

Tomešová. 

Vo VZN č. 6   sa zmena týka úpravy v texte, je z neho vypustený text, ktorý bol prevzatý zo zákona 

a návrh je spracovaný v súlade s tým, na čo zákon splnomocňuje obce. Sú upravené náležitosti  

oznámenia, vymedzené zdroje, na ktoré sa nebude vzťahovať oznamovacia a poplatková povinnosť. 

Sú stanovené sadzby paušálnych poplatkov Pre stacionárne zdroje podľa druhu  používaného paliva, 

zvlášť sú stanovené paušálne poplatky pre technologické zdroje a pre chovy zvierat, ktoré kopírujú 

výšky poplatkov z doteraz platného VZN, len sú zaokrúhlené. 



VZN č. 3A je navrhnuté zvýšenie sadzby poplatku pre podnikateľské subjekty, pretože od začiatku t.r. 

prišlo k úprave  ceny za vývozy nádob a vznikajú vyššie náklady spojené s týmto zberom. Sadzba 

poplatku pre občanov je upravená, vo výslednom hodnotení z doterajšej hodnoty 25,80 € na 26,00 €, 

t.j.  o 0,2 € za rok z dôvodu zníženia rozdielu medzi nákladmi a faktúrovanými sumami za zber KO.  

Do VZN č. 64 je doplnený text v Čl. 6, písm. D, bod 2   - jedlé oleje a tuky z domácností. Chceme tým 

poskytnúť ďalšiu možnosť  občanom na odovzdanie tohto druhu odpadu na ČSPHM Slovnaft a.s. na 

Vajanského ul., kde spoločnosť INTA s.r.o. zriadi zberné miesto. 

Po zodpovedaní otázok, členovia komisie súhlasili s navrhovanými zneniami  všetkých troch 

nariadení. 

 

4.  Informáciu o opatreniach mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia podala Mgr. L. 

Pukančíková. Informovala o pláne preventívnych kontrol, ktoré budú  vykonávať kontrolné skupiny. 

Je vytvorených šesť kontrolných skupín, ktorých členovia boli preškolení a boli do nich zaradení 

i mladí kolegovia. Kontroly budú prebiehať do konca marca 2018 a pri kontrolách sa budú 

preukazovať preukazom. Pri zistení  závad sa ukladá rozhodnutie. Členovia komisie k tomuto 

materiálu nemali pripomienky. 

 

5. K bodu informácia o triedenom zbere odpadov v meste bol prizvaný Ing. Fojtlín z TS Senica a.s. 

Rokovania sa nemohol zúčastniť, ospravedlnil sa a poskytol pripravené podklady o triedení odpadov 

v meste. V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad vybraných vytriedených komodít v období rokov 2005 – 

2016. Ďalšie dve tabuľky ukazujú prehľady vytriedeného papiera, skla, plastov, VKM a kovových 

obalov v priebehu trištvrte roka a všetkých ostatných komodít zbieraných v zbernom dvore v tomto 

roku. 

 

6. Na zasadanie komisie bola prizvaná Ing. Gašparová, ktorá spracováva projekt  revitalizácie parku 

Sokolovňa, aby predstavila pracovnú verziu sadových a terénnych úprav priestoru okolo objektu 

(budúce múzeum). Návrh je spracovaný v dvoch alternatívach. V rámci úprav príde k odstráneniu 

asfaltovej plochy hádzanárskeho ihriska, k rekonštrukcii oplotenia, k vybudovaniu nových chodníkov. 

Je spracovaná inventarizácia drevín v areáli s návrhom na odstránenie poškodených a nevhodne 

umiestnených a návrh výsadby nových stromov, krov a vybudovanie záhonov trvaliek s osadením 

lavičiek. Členovia komisie odporučili pokračovať na vypracovaní variantu č. 1.  

 

7. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie  
 

 

 

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová       
                                                                                        Predsedníčka komisie 

Zapísala Ing. J. Tomešová 

V Senici 25.10.2017 

 



 
 

UZNESENIE 
 

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

 
 
 
 
 

Dňa 25. októbra  2017 sa konalo 20. riadne zasadnutie komisie MsZ pre ochranu 
verejného poriadku a životného prostredia. Po prerokovaní všetkých bodov komisia prijala 
uznesenie. 

 
 
 
 
 

Komisia zobrala na vedomie  
Informáciu o činnosti  mestskej polície 
Informáciu o triedení odpadov  v meste 
Informáciu o spracovávaní projektu na revitalizáciu parku Sokolovňa  
 

Komisia odporúča 
Spracovať variant č. 1 pre projekt rekonštrukcie parku Sokolovňa 

 
Komisia prerokovala 

Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia - DHZM  
Návrh VZN č. 6 – o poplatkoch za znečisťovania  
Návrh VZN č. 3A – miestny poplatok  za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 
pre rok 2018 
Návrh na zmenu VZN č. 64  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom 
 

Komisia ukladá predsedníčke komisie, aby informovala  MsZ o stanovisku, že komisia 
odporúča schváliť   
1. Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia - DHZM 
2. Návrh VZN č. 6 – o poplatkoch za znečisťovania  
3.Návrh VZN č. 3A – miestny poplatok  za komunálne odpady a drobný stavebný 
odpad pre rok 2018 
4.Návrh na zmenu VZN č. 64  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom 
 

 
 
 
V Senici  25.10.2017 

 
 
 
 

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

Predsedníčka  komisie 



 

 


