
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia bezpečnosti a verejného poriadku mesta 

 

Zápis č.4/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 09.09.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2.Oznámenie výsledkov laboratórnej analýzy vzoriek zeleniny vyžiadanej KBVP na mestskom trhovisku zo 
dňa 19.6 a 24.7.2020 viz.: Oznámenie RÚVZ TN 

3.Rôzne 

4.Záver 

 

K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing.Milan Špánik s tajomníkom Ing.Mariánom Ovšákom 

Stanovisko komisie:  Predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná 

 

K bodu č.2: 

Tajomník komisie Ing.Marián Ovšák oboznámil členov komisie s výsledkami laboratórnej analýzy vzoriek 
zeleniny vyžiadanej KBVP na mestskom trhovisku zo dňa 19.6 a 24.7.2020 a konštatoval, že vzorky ani 
v jednom prípade neprekročili najvyššie prípustné množstvo dusičnanov. 

Stanovisko komisie:  Komisia uvedenú správu zobrala na vedomie 

 

K bodu č.3: 

Sťažnosť na neporiadok v parku 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča zvýšiť počet smetných košov, hlavne pri lavičkách 

Tajomník komisie stanovisko postúpi na TsM  

 

Návrh na spoločnú výjazdovú komisiu z členov KBVP, príslušníkov MsP a poslancov MsZ, ktorí prejavili 
záujem o kontrolu dodržiavania VZN č.1/2020 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území 
mesta Nové Mesto nad Váhom, tak ako bola požiadavka na takúto komisiu vznesená poslancami MsZ dňa 
8.9.2020. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča spoločnú výjazdovú komisiu, komisia odporúča termín 
uskutočnenia vo vybraný piatok, vo večerných hodinách 

Predseda komisie zašle pozvánku na účasť v spoločnej komisií poslancom MsZ a následne podľa záujmu 
poslancov s tajomníkom dohodne termín a personálne zloženie výjazdovej komisie 

 

Chýbajúci dräger - alkoholtest pre MsP, na kontrolu dodržiavania VZN č.1/2020.   

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča mestu zakúpenie drägera – alkoholtesteru pre MsP, ktorý 
bude spĺňať všetky legislatívne podmienky, aby príslušníci MsP mohli kontrolovať dodržiavanie 
uznesení VZN č.1/2020 

Tajomník komisie zašle požiadavku na nákup drägeru – alkoholtesteru, vrátene legislatívnych požiadaviek 
zástupcovi primátora  

 

K bodu č.4: 

Záver  predseda Ing.Milan Špánik s tajomníkom Ing.Mariánom Ovšákom ukončili zasadnutie komisie 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 9.9.2020 

 

 

 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


