
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica zo 4. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 
6.7.2011  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 318 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o činnosti MsP – p. Mgr. Jurkovič 
3. Riešenie problematiky Družstevná 
4. Materiály predkladané na rokovanie MsZ 
5. Záver 
 

K bodu l – Otvorenie 
 
 Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov 
komisie, ako i náčelníka MsP Mgr. Ivana Jurkoviča. 
 
K bodu 2 a 3 – Informácia o činnosti MsP a riešenie problematiky Družstevná 
 
 Náčelník MsP Mgr. Ivan Jurkovič informoval členov komisie o činnosti MsP, s tým že 
bola ukončená preventívna činnosť na školách, ďalším problémom je Družstevná ul., na 
ktorej boli do dnešného dňa riešené  4 priestupky. Z hľadiska verejného poriadku je tu situácia 
v poriadku po tom, čo tu 24 hodín hliadkuje štátna polícia. Bolo skonštatované, že toto však  
nie je riešenie do budúcnosti. 
Členovia komisie sa následne zhodli na tom, že  by sa malo nájsť vhodné riešenie na 
odstránenie daného problému, nakoľko tu neexistuje vhodné prostredie na výchovu 
maloletých detí z hľadiska hygieny, správnych návykov na život atď....  
Taktiež by bolo vhodné, aby opatrenia ktoré vykonala Mestská polícia boli zverejnené na 
stránke mesta, z dôvodu informovanosti obyvateľov o „Riešení problémového  spolužitia 
s rómskymi rodinami na Družstevnej ulici v Malackách“. Prerokovania daného bodu sa 
napriek písomnému pozvaniu nezúčastnil pán primátor RNDr. Jozef Ondrejka. 
 
Uznesenie:  
             1. Komisia navrhuje prerokovať ako samostatný bod na najbližšom  MsZ tématiku 

na   Družstevnej ulici 
              2. Komisia vzala informáciu pána náčelníka MsP na vedomie. 
 
K bodu 4 – Materiály predkladané na rokovanie MsZ 
 
 Z diskusie k materiálu na výstavbu RD na vybudovanie podporovaného bývania 
vyplynulo, že komisia odporúča MsZ schváliť alternatíva č. VI., nakoľko sa jedná o tichú 
lokalitu, ktorá by určite bola vyhovujúcejšia na bývanie pre mentálne postihnutých ľudí, čo sa 
týka z hľadiska kľudu a pohody bývania. Z toho dôvodu členovia komisie neodporučili  



výstavbu uvedeného rodinného domu na parcele č. 3639 nachádzajúcej sa pri križovatke 
Stupavskej a Štúrovej ulice. 
 Členovia komisie sa jednohlasne zhodli, že parcela č. 3639 o celkovej ploche 2044 m2, 
ktorá sa nachádza pri križovatke Stupavskej a Štúrovej ulice, je vhodná na výstavbu 
dopravného ihriska, nakoľko uvedená parcela je po celej ploche vybetónovaná a z toho 
dôvodu by boli ušetrené i značné finančné prostriedky na vybudovanie dopravného ihriska, 
ktoré by v našom meste malo veľké využitie. Jednoznačnou výhodou je zároveň zámer ZŠ 
Štúrova, ktorá plánuje od septembra 2011 zaviesť vyučovanie dopravnej výchovu pre deti, čo 
by mohlo nájsť uplatnenie i v ostatných školách v meste a dokonca i v okolitých dedinách, 
čiže dopravné ihrisko by určite našlo svoje opodstatnenie.  

Toto riešenie by bolo vhodné využiť i v budúcnosti, nakoľko mesto hľadá investora na 
vybudovanie dopravného ihriska.  

 
V súvislosti s prerokovaným materiálom komisia vyslovila odporučenie pre MsZ 

uložiť úlohu MsÚ zverejniť bezodkladne informáciu aké pozemky má mesto vo vlastníctve 
printovou formou na viditeľnom mieste na mestskom úrade ako aj a elektronickou formou na 
webovej stránke mesta. 

 
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča MsZ vo vzťahu k materiálu Z 107/2011 schváliť alternatíva č. 
VI.; 

2. Komisia odporúča potvrdiť uznesenie č. 20/2011 ako platné a odporúča MsZ 
žiadať od MsÚ jeho čo najskoršie plnenie v zmysle daného uznesenia; 

3. Komisia odporúča MsZ uložiť úlohu MsÚ zverejniť bezodkladne informáciu aké 
pozemky má mesto vo vlastníctve a to printovou formou na viditeľnom mieste na 
mestskom úrade ako aj elektronickou formou na webovej stránke mesta 

 
V Malackách, dňa 7. júla 2011 
 
 
Zapísala:                                                                            Schválil: 
 
 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 
 
 


