
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia bezpečnosti a verejného poriadku mesta 

 

Zápis č.7/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 18.11.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2.Prerokovanie návrhu sumy na rekonštrukciu a doplnenie kamerového systému do mestského rozpočtu na 
rok 2021  

3.Požiadavka RÚVZ TN na kontrolu dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti s nariadeniami ÚVZ SR 
ohľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením Covid na vonkajších terasách 

4.Rôzne 

5.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 a predseda komisie Ing.Milan Špánik oboznámil členov komisie 
s navrhovanou sumou na rekonštrukciu a doplnenie kamerového systému do mestského rozpočtu na rok 
2021. Tajomník komisie Ing.Marián Ovšák informoval členov komisie o rozsahu potrebnej rekonštrukcie 
a doplnení kamerového systému, z ktorého bola kalkulovaná suma do mestského rozpočtu na rok 2021, 
potrebná na túto položku  

Stanovisko komisie:  Komisia doporučila tento návrh sumy do mestského rozpočtu na rok 2021 

 

K bodu č.3: 

Komisia bola oboznámená s aktualizovanými nariadeniami ÚVZ SR a ich usmernením pre TN kraj od RÚVZ 
TN z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s ochorením Covid , ohľadom vonkajších terás. Tajomník komisie 
oboznámil členov komisie so spôsobom kontroly týchto nariadení zo strany MsP a ich spoluprácou pri tejto 
činnosti so štátnou políciou a RÚVZ TN. Komisia konštatovala, že v týchto chladných dňoch sú mnohé 
vonkajšie terasy poprekrývané bočnými plachtami a vo vnútri vykurované, takže sa prakticky už nejedná 
o vonkajšiu terasu, ale o vnútorný priestor. Tieto podmienky čo je vlastne ešte vonkajšia terasa - to 
znamená, aká plocha stien terasy môže byť prekrytá aby to bolo považované za vonkajšiu terasu, neboli 
zatiaľ zo strany RÚVZ TN ani ÚVZ SR upresnené, čo veľmi komplikuje kontrolu dodržiavania nariadení.  

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča výkon týchto kontrol, komisia doporučila vedeniu mesta 
kontaktovať RÚVZ v TN s cieľom upresniť čo je ešte vonkajšia terasa to znamená, aká plocha stien 
terasy môže byť prekrytá aby to bolo považované za vonkajšiu terasu  

 

K bodu č.4: 

Komisia bola informovaná o zrušení vianočných trhov 2020 a osláv silvestra 2020 

Stanovisko komisie:  Komisia zobrala informáciu na vedomie 

 

K bodu č.5: 

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

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 18.11.2020 

 

 

 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


