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Riešenie obyvateľov Družstevnej ulice v Malackách  - súhrnná informácia 
 

Mesto Malacky začalo riešiť problematiku obyvateľov Družstevnej ul. č... v Malackách  
od r. 2009, a to z nasledovných dôvodov: 

- presťahovanie početnej rodiny G.a D. do rodinného domu  
na Družstevnú ul. (osobné vlastníctvo rodinného domu, priľahlé pozemky – dvor  
vo vlastníctve viacerých osôb), 

- podnety a sťažnosti zo strany obyvateľov Družstevnej ul. adresované na mesto Malacky 
a vyjadrenie nesúhlasu s ich presťahovaním (petícia obyvateľov – ďalej v texte),  

- sťažnosti obyvateľov Družstevnej ul. na  rušenie nočného pokoja, na neustále a  intenzívne 
znečisťovanie životného prostredia fekáliami, biologickým a stavebným odpadom, 
vytváranie nehygienických podmienok, intenzívne porušovanie susedských vzťahov a pod., 

- zisťovanie skutkového stavu – šetrenia zamerané na elimináciu nevhodného  
a nevyhovujúceho prostredia ohrozujúceho psychický, fyzický a sociálny vývin detí, 

- pravidelné hlásenia spojenej  školy o dodržiavaní plnenia povinnej školskej dochádzky detí, 
- prešetrovanie podnetov zo strany spojenej školy na neplnenie povinnej školskej dochádzky, 

na prípravu detí do školy a dodržiavanie hygieny. 
 
V decembri r. 2008 sa z obce Gajary do Malaciek na adresu Družstevná ul.  (rodinný dom) 

prisťahovala rodina G.a D. Podľa údajov z evidencie obyvateľov  
v r. 2009 sa na trvalý pobyt na adresu Družstevná ul.  v Malackách legálne prihlásilo 33 osôb 
v príbuzenskom vzťahu (z toho 17 detí do osemnásť rokov). V súlade so zákonom  
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších 
predpisov boli tieto osoby na trvalý pobyt prihlásené po predložení zákonom stanovených 
dokladov, ku ktorým patrí hlavne doklad o vlastníctve a spoluvlastníctve budovy (nehnuteľnosti) na 
adrese Družstevná ul. (budova, ktorá je označená súpisným a orientačným číslom a je určená na 
bývanie). Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení 
neskorších predpisov neupravuje počet osôb prihlásených na trvalý pobyt v budove, ktorá spĺňa 
podmienky v zmysle zákona, čo nám písomne potvrdilo i Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 
dňa 07. 01. 2009.  
 
Činnosť Mestského úradu Malacky (ďalej MsÚ) vo veci riešenia občanov na Družstevnej ul.   
a  prijaté opatrenia od r. 2009 do septembra 2010 

 MsÚ Malacky, klientske centrum (ďalej KC), referát sociálnej pomoci na podnet hlavnej 
kontrolórky mesta  prešetril  rodinné  a  sociálne  pomery  v  marci  2009  a  v  zázname  zo šetrenia  
(z 19. 03. 2009) uviedol nasledovné skutočnosti, cit:.  

„Obec Gajary zakúpila na uvedenej adrese pre rodinu G. nehnuteľnosť,  a to 2-izbový rodinný 
dom s 1 prístavbou vo dvore, kde  býva spolu 34 osôb:  

1) rodina Evy a Rudolfa G. so 4 deťmi –  s družkou  a ich deťmi, Vierou a s druhom Jánom  
– táto časť rodiny obýva 1 izbu v rozmere 9 m 2  - čiže 12 osôb. Z tejto miestnosti sa 
prechádza do ďalšej izby asi v tých istých rozmeroch, kde býva:  rodina Jozef a Mária D. 
(rod. G. – dcéra Evy a Rudolfa G.) so 6 deťmi. Deti Jozefa a Márie navštevujú špeciálnu 
ZŠ,  v 2. polroku školského roka 2008/2009 mali neospravedlnené hodiny (mesto Malacky 
je osobitným príjemcom na výplatu prídavku na dieťa - PnD). 

      Spolu  v  tejto   izbe  býva  Václav  G.  (ďalší syn  Evy a Rudolfa G.)  a  jeho družka  
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      Rozália S., ktorí  majú  syna  Václava,  žiaka  ZŠ (neospravedlnené  hodiny  mal   
      v mesiaci marec 2009  –  PnD vyplácalo mesto do júna 2009) – čiže 11 osôb,  
2) oproti týmto dvom izbám stojí vo dvore samostatná miestnosť (prístavba), kde býva 

Roman G. (syn Evy a Rudolfa G.) s družkou Petronelou S., ktorí majú 7 detí:  Roman, 
Michal, Stanislav, Kristína, Mária, Petronela, Lukáš (9 osôb). V tomto období čakala družka 
8. dieťa. Deti Roman S. a Michal G., žiaci špeciálnej ZŠ, sú záškoláci, (neospravedlnené  
hodiny – mesto Malacky je osobitným príjemcom na výplatu PnD). 

3) vo dvore v prvej časti domu je ešte ďalšia obytná časť so samostatným vchodom, kde 
býva Daniel M. (v tom čase zamestnanec firmy Tekos) so svojou družkou – nie sú  
v  príbuzenskom vzťahu  s  rodinou G. a bývali tu ešte pred ich nasťahovaním.  

Tri obytné miestnosti 33 člennej rodiny G. sú vybavené kúrením na tuhé palivo, elektrická 
energia a voda sú zavedené, chýba kanalizácia a sociálne zariadenie (za domom 1 suché WC), 
v izbách  je základné vybavenie (stôl, stoličky, menšia kuchynská linka, postele).“ 
Pracovníčky referátu sociálnej pomoci KC vykonávajúce šetrenie v zázname uviedli, že v obytných 
miestnostiach bol poriadok a teplo, školopovinné deti boli v škole.  Dvor bol v katastrofálnom stave 
- špina a skládky odpadu, situácia sa nezmenila ani po opakovaných kontrolách v mesiacoch: apríl 
2009, máj 2009, jún 2009.   

 
Pri riešení danej problematiky sme listom zo dňa 25. 08. 2009 požiadali o spoluprácu odbor 

sociálnych vecí ÚPSVaR v Malackách .  
 Dňa 21. 09. 2009 nám ÚPSVaR v Malackách zaslal odpoveď zo dňa 16. 09. 2009, v ktorej  

zhodnotil sociálnu a bytovú situáciu rodiny G., uviedol vykonané sociálne šetrenie pracovníkmi 
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v Malackách a riešenie 
problému záškoláctva. Zároveň prezentoval pomoc pri riešení, a to  formou, cit: „ 

1. schválených priorít na rok 2010 vykonaných akreditovaným subjektom: 
-  Sanácia rodinného prostredia a podpora obnovy rodinného prostredia, kde hrozí vyňatie 
dieťaťa alebo z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté, 
- Výchovný skupinový program. Sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový 
program pre deti, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti 
rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, 
2. sledovania školskej dochádzky detí a v prípade uloženia výchovného opatrenia, 
3. sociálneho šetrenia v rodinách.“  
 

Vzhľadom na nevyhovujúce hygienické podmienky vo veci riešenia občanov žijúcich  
na Družstevnej ul. v Malackách sme dňa 26. 08. 2009 písomne požiadali Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Bratislave (ďalej RÚVZ) o zabezpečenie účasti odborného pracovníka 
k šetreniu hygienických pomerov na Družstevnej ul. v Malackách, dňa  08. 09. 2009 sme o účasť 
na tomto prešetrení požiadali i ÚPSVaR v Malackách (termín spoločného stretnutia 
stanovený na 16. 09. 2010).  

Spoločné šetrenie so zástupcami RÚVZ v Bratislave, ÚPSVaR v Malackách ako aj 
MsÚ a MsP sa uskutočnilo dňa 16.09.2009. Vyjadrenie z daného šetrenia – cit.: „ Dňa 16. 09. 
2009 bola vykonaná návšteva a kontrola rodiny G. a D. v spolupráci s ÚPSVaR v Malackách  
a hygieničkou za prítomnosti MsP v Malackách.  

Rodina Evy a Rudolfa G. spolu so svojimi 4 deťmi a ich deťmi  v počte 32 členov rodiny 
z toho 16 maloletých detí, okrem školopovinných sa zdržiavali na priľahlom dvore, kde prali 
bielizeň. Privítaní sme boli nadávkami a pohoršovaním sa na článok, ktorý bol uverejnený 
v Malackom hlase. Atmosféra bola veľmi hlučná, všetci vykrikovali a vyhrážali sa, že sa budú 
sťažovať na EÚ.  Po čiastočnom utíšení obyvateľov „Družstevnej“  sme začali riešiť otázku čistoty 
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dvora a odvoz odpadu z dvora, znečisťovanie okolia domu a príslušnej ulice. Vyhovárali sa jeden 
na druhého. Vývoz odpadu mali naplánovaný na sobotu 19. 09. 2009.  
Čierna stavba – rodinný dom o 2 izbách – stavba pokračuje, dom je už zastrešený. 
Doporučujeme:        1. zaviesť kamerový systém, následné riešenie na KOVP pri  
                                    MsZ v Malackách, poprípade na MsP, 
                                2. nepriznanie jednorazových príspevkov pre rodiny, ktoré  
                                    znečisťujú prostredie, nedodržujú hygienické návyky a deti  
                                   sú záškolákmi, 
         3. pravidelné kontroly pracovníkmi referátu sociálnej pomoci, 
         4. pri neplatení komunálneho odpadu zaviesť inštitút osobitného  
                                 príjemcu mestom Malacky a dlh stŕhať zo sociálnych dávok.“ 
 
Dňa 27. 08. 2009 sme požiadali ÚPSVaR v Malackách  o výkon inštitútu osobitného príjemcu 
na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi (ďalej DHN) a príspevkov k DHN, cit.:  

„Mestský úrad Malacky – klientske centrum (KC), v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vás žiada o výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2009 pre 
nasledovných občanov mesta Malacky, ktorí sú ich poberateľmi: 
1) Mária D., trvale bytom Družstevná ul., Malacky, 
2) Eva G., trvale bytom Družstevná ul., Malacky, 
3) Alena G., trvale bytom Družstevná ul., Malacky, 
4) Viera G., trvale bytom Družstevná ul., Malacky,  
5) Rozália S., trvale bytom Družstevná ul., Malacky. 

Cieľom vyplácania dávok v hmotnej núdzi (DHN) a príspevkov k DHN mestom Malacky,  
ako osobitným príjemcom pre občanov v hmotnej núdzi, je zabezpečiť a usmerniť účelné využitie 
dávok v prospech týchto občanov, aby sa dosiahol účel využitia dávky, na ktorý sú DHN a príspevky 
k DHN určené, a to na úhradu poplatkov za komunálny odpad v roku 2009.“  

V rámci inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie DHN a príspevkov k DHN mesto 
Malacky – MsÚ KC od 01. 09. 2009 rodine G. uhrádzalo z DHN poplatky za KO. Podľa počtu osôb 
na Družstevnej ul. boli pridelené na KO:  3 x 240 l nádoba, 1x 120 l nádoba.  
 
Dňa 23. 09. 2009 bola vykonaná kontrola čistoty dvora a vývozu smetia. Dvor bol vyčistený, špina  
a odpad zo dvora boli vyvezené na odpadový dvor. Vlastníci rodinného domu na Družstevnej si 
zapožičali auto s prívesom a špinu vyviezli. Dohovorená opakovaná kontrola čistoty. 
Ostatné zrealizované šetrenia – uvádzame zo zápisov referátu sociálnej pomoci KC – cit.: 
„ Záznam zo dňa 07. 10. 2009 
Vykonaná návšteva v rodine G. na Družstevnej ul.  pracovníčkami KC referátu sociálnej pomoci. 
Návšteva spočívala v kontrole čistoty a odpadu na dvore obytného domu a ulici pred domom. 
Kontajnery boli v ten deň vyvezené a malá kopa odpadu, ktorá sa im do kontajnerov nezmestila 
bola na dvore. Dňa 12.10.2009 opätovne skontrolujeme, či odpad bol vyvezený.   
Záznam zo dňa 13. 10. 2009: 
Návšteva vykonaná pre opätovné posúdenie poriadku, čistoty a odpadu vo dvore na Družstevnej ul. 
Dvor bol uprataný, smeti vyvezené. Pri stavbe domu od ulice bol zložený materiál (odpadový zo 
stavby), ktorý vyvezú cez víkend. Kontrola cca o 10 dní.  Žiadajú o jednorazovú výpomoc pre deti 
na zimné ošatenie. Nemajú peniaze, lebo musia vyvážať špinu, za čo musia platiť.  
Dňa 16. 12. 2009 opätovne vykonaná kontrola v rodine G.. Kopy smetia na dvore – zamrznuté, 
nedá sa so špinou manipulovať. Kontajnery primrznuté, nevyvezené, kopy špiny narastajú.  
Vykonaný rozhovor s obyvateľmi, upozornení na sťažnosti okolo bývajúcich. Vo dvore rozobraná 
drevená šopa, drevo používali asi na kúrenie. 
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Dňa 25. 01. 2010 – nečistota vo dvore zamrznutá, nič sa nezmenilo. 
Dňa 04. 02. 2010 – vývoz špiny uskutočnený, drevo zo dvora spálené, upravovali terén na stavbu 
murovanej šopy. Deti Jozefa a Márie D. 3 mesiace riadne chodia do školy, podaná žiadosť 
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.“  
Jednorazová DHN bola  poskytnutá rodine D. (Mária D. evidovaná na ÚPSVaR v Malackách ako 
poberateľka DHN a  príspevkov k DHN so spoločne posudzovanými osobami - manžel a deti) 
v súlade s VZN č. 11/2005 o poskytovaní sociálnej pomoci..., na základe preukázaných 
mimoriadnych výdavkov za mesiac február 2010 (č.j.: 4/2010).  
Dňa 26. 02. 2010 bola vykonaná pracovníčkami referátu sociálnej pomoci KC kontrola čistoty 
a odvozu odpadu. Na dvore bol poriadok, odpad rodina D. vyviezla na odpadový dvor.  
Ďalej zo záznamov KC – referát sociálnej pomoci, cit.:   
 „ Dňa 29. 03. 2010 opätovná kontrola rodiny G. spolu s, referátom ŽP oddelenia územného rozvoja 
MsÚ, na dvore špina, odpad, stavebný materiál, rodina Romana G.  
 s 8 deťmi nasťahovaná  v  načierno postavenom dome (2 izby), bez vody a odpadovej šachty. 
Upozornení na nelegálnosť stavby bez žumpy, odpadu, boli  poučení.“  
 
Úrad vlády SR, Úrad  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, listom zo dňa 06. 04. 2010,   
na podnet občana nášho mesta p. Oskara D., bytom Družstevná, ktorý poukázal na susedskú 
problematickú rodinu, si vyžiadal z MsÚ Malacky písomné stanovisko k riešeniu danej 
problematiky, s uvedením účinných opatrení smerujúcich k zlepšeniu susedských vzťahov. 
V liste zo dňa 20.04.2010 (stanovisko) sme na  základe činností oddelení MsÚ a jestvujúcej 
spisovej dokumentácie k danej problematike spracovali prehľad vykonaných šetrení a prijatých 
opatrení. V tomto stanovisku sme podrobne popísali všetky úkony, ktoré dovtedy mesto Malacky 
vykonalo v rámci svojich kompetencií v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku 
sociálnom, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a stavebného úradu s výrokom uvedomenia 
si vážnej situácie, ktorú naďalej budeme monitorovať a prijímať potrebné opatrenia. K dátumu 
našej odpovede vlastníci pozemkov, na ktorých sa realizujú nepovolené stavby, aby zamedzili 
výstavbe, nepodnikli žiadne kroky.  Následne bolo s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity  telefonicky dohodnuté na 23. 04. 2010 spoločné stretnutie na pôde mesta.         
Dňa 23. 04. 2010 zástupcovia Úradu vlády SR pre rómske komunity po spoločnom stretnutí 
a obhliadke nehnuteľnosti na Družstevnej ul. v Malackách skonštatovali, že mesto Malacky 
v riešení existujúceho problému využilo všetky dostupné prostriedky v súlade s platnou 
legislatívou, stanovisko k situácii Rómov na Družstevnej ul. v Malackách vyplývajúce  
z odpovede ÚPSVaR  zo dňa 16. 09. 2009 –  posúdili ako málo razantné. Zároveň nám poskytli 
návrh na riešenie, a to možnosť o požiadanie štátnej dotácie do 80 % nákladov na výstavbu 
sociálnych bytov (20% nákladov z rozpočtu mesta).        
 
Dňa 12. 04. 2010 návšteva rodiny v sprievode MsP, za MsÚ odd. ŽP bola vykonaná kontrola 
čistoty a sociálnych podmienok (suché WC). Na strede dvora kopa murovky z otlčenej tehly, na 
kope plastové fľaše, handry a pod. Znovu dovezený materiál na stavbu - tehly, betónové kvádre. 
V nelegálne postavenom dome je napojená voda, odpad nie je vyriešený - trativod. 
 
Dňa 26. 04. 2010  bola na mesto Malacky doručená petícia občanov, ktorí v nej vyjadrili nesúhlas 
s ubytovaním rómskych spoluobčanov na adrese Družstevná ul. 1944/25 v Malackách. Cit.:  
„Presťahovaním týchto občanov na hore uvedenú adresu nám bolo ako vlastníkom okolo stojacich 
rodinných domov znemožnené nerušené užívanie vlastníckeho práva k našim príbytkom 
a znemožnený výkon práv, ktoré nám zo zákona prislúchajú, a to z nasledovných dôvodov: 

- rušenie nočného pokoja 
- slovné napádanie okoloidúcich a bývajúcich osôb 
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- neustále a  intenzívne znečisťovanie životného prostredia fekáliami, biologickým 
a stavebným odpadom, vytváranie nehygienických podmienok, ktorých existencia v obytnej 
štvrti nie je prípustná 

- intenzívne porušovanie susedských vzťahov a priamy zásah do vlastníckeho práva 
spočívajúci v ničení a neoprávnenom odoberaní poštovej korešpondencie, ako aj 
neoprávnenom vstupe na pozemky a plochy patriace k okolitým obytným domom. 

Na základe týchto skutočností Vás žiadame o vysťahovanie všetkých osôb, ktoré sa oprávnene 
ako aj neoprávnene zdržiavajú na vyššie uvedenej adrese.“ 

 
Na základe prešetrenia petície bolo dňa 24.05.2010 týmto občanom na adresu: Jana K., Družstevná 
ul., 901 01 Malacky, zaslané oznámenie o výsledku prešetrenia petície, cit:   

„Mesto Malacky, v súvislosti s podaním petície občanov zo dňa 26.04.2010, ktorou ste 
vyjadrili nesúhlas s ubytovaním rómskych spoluobčanov na adrese Družstevná v Malackách 
z dôvodu narúšania spolužitia s ostatnými obyvateľmi uvedenej lokality, z neprispôsobivého 
správania, ako aj znečisťovania životného prostredia a zasahovania do vlastníckych práv 
neoprávneným vstupovaním na súkromné pozemky občanov a ničenia ich majetku, a ktorou žiadate 
o vysťahovanie všetkých osôb, ktoré sa oprávnene ako aj neoprávnene zdržiavajú na vyššie 
uvedenej adrese, Vám v súlade s § 5 ods. 6) zákona č, 85/1990Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov  podáva nasledovnú odpoveď. 

 
 1) V zmysle § 1 ods. 3) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších cit: 
„Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a  zákonov,  popieraniu alebo obmedzovaniu 
osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické 
alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a 
neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.“  

 
Podľa údajov z evidencie obyvateľov na adrese Družstevná ul.  je od r. 2009 legálne na 

trvalý pobyt prihlásených 33 osôb. V súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 
SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov boli osoby na trvalý pobyt prihlásené po 
predložení zákonom stanovených dokladov, ku ktorým patrí hlavne doklad o vlastníctve 
a spoluvlastníctve budovy (nehnuteľnosti) na adrese Družstevná (budova, ktorá je označená 
súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie). Z tohto dôvodu sa nejedná o neoprávnené 
zdržiavanie sa dotknutých osôb na uvedenej adrese, ale o bývanie na základe vlastníckych práv. 
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších 
predpisov neupravuje počet osôb prihlásených na trvalý pobyt v budove, ktorá spĺňa podmienky 
v zmysle zákona, čo nám písomne potvrdilo i Ministerstvo   vnútra Slovenskej republiky dňa 
07.01.2009. Nakoľko zistený skutočný stav nenasvedčuje porušenie právnych predpisov, 
považujeme Vašu žiadosť o vysťahovanie všetkých osôb z Družstevnej ul.   za  vyzývanie k porušeniu 
ústavného práva a práva na bývanie na základe vlastníckych práv a vyjadrenie nesúhlasu s ich 
ubytovaním (jedná sa o bývanie na základe prihlásenia sa na trvalý pobyt) za neopodstatnené. 
V čase prešetrovania vo veci neoprávneného zdržiavania sa osôb  na adrese Družstevná ul. sme na 
základe kontroly zistili, že na uvedenej adrese boli prítomné len osoby prihlásené na trvalý pobyt. 
Pobyt cudzích osôb sme tu nezaznamenali. 

 
2) Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je v našom záujme riešiť problematiku 

rómskych občanov z  Družstevnej ul. č., ktorí svojim nežiaducim správaním,  znečisťovaním 
životného prostredia a  zasahovaním do vlastníckych práv neoprávneným vstupovaním na súkromné 
pozemky občanov narúšajú občianske spolunažívanie.  
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A. Vo veci: rušenie nočného pokoja, slovné napádanie okoloidúcich a bývajúcich osôb, 
intenzívne porušovanie susedských vzťahov a priamy zásah do vlastníckych práv, 
neoprávnený vstup na pozemky a plochy patriace k okolitým obytným domom, 
prostredníctvom záznamov MsP Malacky uvádzame nasledovné zistenia. Na Družstevnej ul. 
v Malackách od r. 2009 a v období prešetrovania petície nebol na MsP Malacky riešený 
žiaden priestupok vo veci rušenia nočného pokoja, zasahovania do vlastníckych práv, 
neoprávneným vstupovaním na súkromné pozemky občanov, porušovania susedských 
vzťahov. MsP Malacky na Družstevnej ul. v uvedenom období riešila priestupky v súvislosti 
so znečisťovaním životného prostredia, s krádežami medených zvodov, železnej trojnožky na 
zakáľanie ošípaných vo dvore domu na Družstevnej ul.č.  ďalej riešila priestupky 
v súvislosti s výskytom voľne sa pohybujúcich  psov bez vôdzky. Od 12.06.2009 je uvedená 
lokalita kategorizovaná ako kritické miesto na území mesta so zvýšeným sledovaním 
a monitorovaním MsP Malacky.         

B. Vo veci: neustále a intenzívne znečisťovanie životného prostredia fekáliami, biologickým 
a stavebným odpadom, vytváranie nehygienických podmienok, ktorých existencia v obytnej 
štvrti nie je prípustná, uvádzame nasledovné zistenia. Oddelenie územného rozvoja a 
životného prostredia rieši tento nepriaznivý stav a snaží sa ho odstrániť resp. eliminovať 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa zákona č. 364/204 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 
223/201 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesto Malacky 
prostredníctvom klientskeho centra na  riešenie nepriaznivej situácie rómskych občanov 
z Družstevnej ul. využíva inštitút osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, aby dávka a príspevky boli účelne využité podľa 
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.     

Nepriaznivú situáciu na Družstevnej ul. vzniknutú hlavne z dôvodu presťahovania sa početnej 
rómskej rodiny na adresu Družstevná ul. rieši Mesto Malacky - Mestský úrad Malacky 
i v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách, s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Bratislave a taktiež  s Úradom vlády SR - s Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity. Zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
na spoločnom stretnutí dňa 23.04.2010, ktoré sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Malackách po 
predložení  našich záznamov  a aj  obhliadkou  uvedenej  lokality potvrdili,  že  Mesto Malacky   pri 
riešení uvedenej problematiky využíva všetky možnosti podľa platných právnych predpisov 
a vynakladá dostatočné úsilie, aby odstránilo nežiaduci stav.    

Konanie Mesta Malacky vychádza z možností a kompetencií, ktoré sú mu dané príslušnými 
právnymi predpismi a túto situáciu bude naďalej monitorovať a prijímať potrebné opatrenia.“ 
Dňa 28. 04. 2010 mesto Malacky opäť písomne požiadalo ÚPSVaR v Malackách o výkon inštitútu 
osobitného príjemcu na vyplácanie DHN a príspevkov k DHN, kde okrem iných poberateľov DHN 
boli aj osoby z Družstevnej ul. Dňa 19. 05. 2010 mesto Malacky doplnilo žiadosť o výkon inštitútu 
osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi v r. 2010 podľa usmernenia ÚPSVa R, 
a to na úhradu poplatkov za KO za príslušný rok podľa vydaných výmerov na r. 2010 . 
  
V rámci inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa oprávnenej osobe 
Petronele S. z  Družstevnej ul. v Malackách sme vyplácali prídavok na dieťa formou poukážok 
(Asistencia PASS – účelovo viazaná na nákup potravín, školských pomôcok, ošatenia ), a  to na 2 
školopovinné deti z dôvodu záškoláctva.   
         
Dňa 13.05.2010 – prešetrenie pomerov na Družstevnej ul. , cit.:   
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„D ňa 13.05.2010 som vykonala šetrenie u rodiny G. a D. na hore uvedenej adrese. Šetrenie bolo 
neohlásené a zamerané na kontrolu bývajúcich obyvateľov a zdržiavania sa  neoprávnených osôb  
na  adrese Družstevná č., Malacky.  
Na mieste šetrenia boli prítomné len osoby bývajúce a trvale prihlásené k pobytu na Družstevnej 
ul., rodina G. a D. so svojimi deťmi. Nikto cudzí sa v priestoroch domu ani na dvore nenachádzal.   

Skontrolovala  som, či deti majú po príchode zo školy pripravený obed a riešila som 
s pánom Rudolfom G. (dôchodca) diétne stravovanie – dovoz diabetickej stravy s MsCSS. 
Oboznámila som ho s podmienkami a informovala ho, aké doklady sú potrebné doložiť k žiadosti 
o zabezpečenie diétneho stravovania. Zároveň boli všetci prítomní upozornení na dodržiavanie 
medziľudských a susedských vzťahov, na dodržiavanie čistoty, hlavne na dvore a pred domom a na 
dodržiavanie nočného pokoja. Obyvatelia Družstevnej sa sťažovali na problém  
s maloobjemovými kontajnermi, ktoré im  nestačia pre vzniknutý odpad, ktorý im vzniká počas 
týždňa. Nakoľko tam bývajú mnohopočetné rodiny s malými deťmi chceli by vyriešiť situáciu 
veľkoobjemovým kontajnerom, alebo pridaním ďalších maloobjemových.  

Po príchode zo šetrenia som cez tajomníčku komisie KOVP pri MsZ v Malackách zisťovala, 
či na obyvateľov bývajúcich na Družstevnej ul. bola podaná sťažnosť za porušovanie 
medziľudských alebo susedských  vzťahov, prípadne znečisťovanie okolia ich bydliska. Menovaní 
obyvatelia neboli riešení na KOVP pri MsZ v Malackách. 
Opatrenia a riešenie: pravidelné kontroly dodržiavania čistoty a poriadku dvora a okolia domu 
pracovníkmi referátu sociálnej pomoci, riešenie vývozu smetia a odpadu 2x v týždni, prípadne 
pridaním kontajnerov, narúšanie susedských a medziľudských  vzťahov riešiť cez KOVP pri MsZ 
v Malackách, v prípade potreby cez MsP v Malackách, inštalovať kamerový systém na zabezpečenie 
dôkazového materiálu.“ 
Pozn.: 
Od januára 2010 - (min 2x do mesiaca) kontroly, riešenie sťažností,  podnetov, priestupkov zo 
strany oddelenia územného rozvoja a ŽP a stavebného úradu, na znečisťovanie ŹP, ovzdušia 
(nedovolené spaľovanie), vypúšťanie odpadových vôd, skládky odpadu, nelegálne stavby a pod.  
 
Následné konania k  riešeniu obyvateľov Družstevnej ulice .  
Dňa 18. 8. 2010 na základe iniciatívy mesta Malacky sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré 
bolo zamerané na riešenie závažných problémov týkajúcich sa bezpečnostnej situácie v meste. 
Stretnutie sa konalo za účasti primátora mesta, zástupcu primátora mesta, náčelníka MsP Malacky, 
zástupcov Okresného riaditeľstva PZ (ďalej OR PZ), prednostu Obvodného úradu Malacky (ďalej 
ObÚ), prednosta ObÚ životného prostredia, vedúceho odboru všeobecnej vnútornej správy ObÚ, 
riaditeľky ÚPSVaR a riaditeľky odboru sociálnych vecí ÚPSVaR, zástupcov MsÚ Malacky (KC, 
OÚRaŽP, OSÚ), zástupcov občanov z Družstevnej ul. Pozvaný bol aj hlavný hygienik z Úradu 
verejného zdravotníctva SR, avšak stretnutia sa nezúčastnil.   
Zhrnutie opatrení (zo záznamu zo dňa 18. 08. 2010), cit: „ 

- súčinnosť MsP a OR PZ pri zriadení kritického miesta 
- nahlasovanie porušovania poriadku 
- ohlasovať fyzické napadnutia 
- priestupky zdokumentovať a poslať na riešenie ObÚ 
- vyčleňovať hliadky aj počas noci 
- odstúpiť podnet na ÚPSVaR 
- odstúpiť podnet na OÚRaŽP (stavebný úrad, ochrana ovzdušia a odpadové 

hospodárstvo) 
- iniciovať stretnutie s Úradom verejného zdravotníctva SR (RÚVZ SR) 
- priestupkovo riešiť zameškanie školskej dochádzky nad 60 hodín 
- sledovať zabezpečenie sociálneho prostredia pre deti 
- preveriť sťažnosť ohľadom spaľovania odpadu a dymu  z komína 
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- poskytnúť písomný súhlas na vstup na pozemok pre políciu.“ 
 
Realizácia opatrení (zo dňa 18. 08. 2010): 

- od 12. 06. 2009 je uvedená lokalita kategorizovaná ako kritické miesto na území mesta 
so zvýšeným sledovaním a monitorovaním MsP Malacky, 

- fyzické napadnutia neboli na MsP  nahlásené,  
- priestupky sú zdokumentované v texte – opatrenia MsP, 
- od  23. 8. 2010 bolo na uvedenej adrese zriadené nočné kritické miesto, 
- KC dňa 27. 09. 2010 (Žiadosť o spoluprácu) písomne požiadalo ÚPSVaR o  zaslanie 

stanoviska k danej problematike a o súhrn vykonaných opatrení zo strany oddelenia 
sociálnoprávnej ochrany detí, následne ÚPSVaR dňa 28. 09. 2010 zaslal odpoveď. 

- OÚR a ŽP – stavebný úrad začal konanie na odstránenie nelegálnej stavby (plynie 
lehota), v jednom prípade odvolanie stavebníka nelegálnej stavby - postúpené na Krajský 
úrad Bratislava ako druhostupňový orgán  (doposiaľ o odvolaní nerozhodol), 

- primátor mesta dňa 3. septembra 2010 podal na RÚVZ SR podnet na prešetrenie, cit.: 
„ Na základe opakovaných sťažností od občanov mesta Malacky, žijúcich v susedstve 
s neprispôsobivou rodinou na adrese Družstevná ul., ktorá svojím životným štýlom 
a asociálnym správaním narušuje spolužitie s týmito občanmi, dávam podnet na prešetrenie 
a posúdenie nasledovného. 
1) Neprispôsobivá rodina v počte 35 osôb (podľa údajov z evidencie obyvateľov) žije  

v rodinnom dome na ploche 47 m2 , čo je 1,34 m2 na 1 osobu. 
2) V uvedenom prostredí absentuje základné hygienické a sociálne vybavenie (nie je WC 

a nie je ani kúpeľňa), chýba kanalizácia, na dvore je umiestnené len provizórne suché 
WC (postavené na cudzom pozemku).   

3) Vzhľadom na uvedené skutočnosti je evidentné, že táto rodina znečisťuje životné 
prostredie a svojím štýlom života znepríjemňuje vzájomné spolunažívanie s okolitými 
obyvateľmi.“ Odpoveď z RÚVZ SR (od regionálneho hygienika) doručená dňa 
20.09. 2010 - oznámenie, cit.: „ Dňa 08. 09. 2010 bol na náš úrad doručený 
opakovaný podnet na prešetrenie hygienických pomerov na Družstevnej 
ul.v Malackách. Po jeho preskúmaní k jednotlivým bodom uvádzam: 

1. Právne predpisy rezortu zdravotníctva t.č. nelimitujú počet užívateľov 
v jednotlivých bytoch  v osobnom vlastníctve. 

2. Nedostatky vo vybavení objektov môže posúdiť podľa stavebného zákona iba 
stavebný úrad a v prípade ohrozovania zdravých životných podmienok môže 
vlastníkovi nariadiť vykonanie nápravných opatrení. Nelegálne stavby na cudzích 
pozemkoch môže podľa stavebného zákona nechať odstrániť. 

3. Orgán verejného zdravotníctva nemá zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia kompetencie pri riešení 
znečisťovania prostredia a na úseku verejného poriadku. 

        Orgán verejného zdravotníctva podľa cit. zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 
neposudzuje stavby fyzických osôb a nevykonáva štátny zdravotný dozor v bytoch vo 
vlastníctve fyzických osôb. Pracovníci úradu nemajú oprávnenie vstupovať do bytov, 
posudzovať hygienický štandard a nariaďovať nápravné opatrenia.“           

- dňa 21. 09. 2010 v súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa konalo na MsÚ (OE – právny referát, referát školstva) ústne pojednávanie  
k priestupku vo veci riešenia zanedbávania starostlivosti zákonného zástupcu 
o povinnú školskú dochádzku dieťaťa (130 neospravedlnených hodín za obdobie 
školského roka 2009/2010), uznaním viny z uvedeného priestupku správny orgán uložil 
pokutu zákonnému zástupcovi vo výške 20,- €, pričom zohľadnil jeho sociálnu situáciu 
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a tiež skutočnosť, že v tomto školskom roku 2010/2011 dieťa zatiaľ nevymeškalo žiadnu 
vyučovaciu hodinu (dokumentácia na OE – právny referát),  podľa § 37 ods. 1) vyššie 
uvedeného zákona priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho 
výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, 
najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene 
vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku,  

- sledovanie  zabezpečenie sociálneho prostredia pre deti – trvá  (MsÚ a ÚPSVaR): 
            a) opatrenia MsÚ: 

� šetrenia v rodinách zamerané na: kontrolu čistoty a poriadku v obytných priestoroch, 
kontrolu školskej dochádzky a starostlivosti o deti po stránke výživy, hygieny a ošatenia, 
preverovanie osôb prihlásených na trvalý pobyt na adrese Družstevná č.  a sledovanie  
prírastku  počtu  osôb, sledovanie  zamestnanosti, 

� revízia uhradených poplatkov za KO, kontrola osôb poberajúcich DHN,  
� riešenie záškoláctva  pohovormi s rodičmi,  priestupkovým   konaním v súlade s platnými 

predpismi,  
� účelové vyplácanie PnD v rámci inštitútu osobitného príjemcu formou poukážok,  

            b) opatrenia  ÚPSVa R:  
� sledovanie školskej dochádzky, ÚPSVaR má vypracovaný plán výchovných opatrení 

s cieľom a postupom (pohovory s rodičmi, šetrenia v rodine, spolupráca so školou, uloženie 
resp. prehodnotenie výchovných opatrení),   

- k školskej dochádzke: 11 detí z Družstevnej č.  je školopovinných, v školskom  roku   
2010/2011 (zatiaľ 1. polrok) vypláca mesto cez inštitút osobitného príjemcu, z dôvodu 
záškoláctva, PnD na 2 deti, a to formou poukážok Asistencia PASS, ktoré sú účelovo viazané na 
nákup potravín, ošatenia, obuvi a školských potrieb, v predchádzajúcom období  mesto vyplácalo 
PnD na 5 detí, z čoho vyplýva, že problém záškoláctva detí z Družstevnej č.  sa zmiernil.  

 
Zo záznamu zo dňa 21. 09. 2010 – prešetrenie rodinných a sociálnych pomerov rómskych 
občanov bývajúcich  na Družstevnej ul. č.  - šetrenie na Družstevnej ul. č.  bolo vykonané dňa 
20.09.2010 pracovníčkami KC referátu sociálnej pomoci za účelom preverenia rodinných, 
sociálnych pomerov a  skutočného stavu osôb bývajúcich na uvedenej adrese, a to:  
Manželia Eva a Rudolf G. - obidvaja starobní dôchodcovia.  
Ich deti: 
1) Alena G., evidovaná na ÚPSVaR, pracuje na aktivačných prácach, 
2) Viera G., evidovaná na ÚPSVaR, pracuje na aktivačných prácach, 
3) Jozef G. vo výkone trestu odňatia slobody, jeho dcéra Erika, 
4) Tomáš G., vo výkone trestu odňatia slobody, družka Erika G. ,  t.č. na rodičovskej  dovolenke 
(ďalej RD), majú spolu 5 detí. 
5) Mária D., od augusta 2010 evidovaná na ÚPSVaR, rodina je odkázaná na DHN , manžel Jozef 
D.je nezamestnaný a spoločne posudzovaný s manželkou. 
Ich deti:  
Linda G. t.č. na RD so synom Máriom, druh Zdeno D., zamestnaný vo firme Volkswagen 
Slovensko, 
Matilda D. od augusta 2010 nezamestnaná, evidovaná na ÚPSVaR, pracovala 1,5 roka vo firme 
Volkswagen Slovensko, 
Rudolf D., zamestnaný vo firme Volkswagen Slovensko, 
Jozef D., žiak ZŠ, 
Mária D., žiačka ZŠ, 
Nikola D., žiačka ZŠ. 



 10 

6) Václav G.,a družka Rozália S., evidovaná na ÚPSVaR, pracuje na aktivačných prácach, majú 
jedného syna Václava S.,- žiak ZŠ. Rodina je spoločne posudzovaná ako sociálne odkázaná 
a poberá DHN a aktivačný príspevok  a PnD. 
7) Roman G.,  žije s družkou Petronela S. t.č. na RD, rodina je evidovaná na ÚPSVaR (poberá 
DHN, rodičovský príspevok, prídavky na deti).  
Ich deti spolu :8 

Pracovníčky sociálnej pomoci KC zistili, že na uvedenej adrese fyzicky býva spolu 34 
osôb, 2 osoby sú vo výkone trestu  (2 osoby tu nie sú prihlásené na trvalý pobyt: druh Lindy G. - 
Zdeno D. a  1 dieťa Erika - dcéra Jozefa G., má trvalý pobyt s matkou v Lehniciach - vo veci 
starostlivosti rieši ÚPSVaR v Malackách, nástup na povinnú školskú dochádzku momentálne 
preveruje MsÚ – oddelenie ekonomiky, referát školstva). Prihlásených na trvalý pobyt 
(aktuálny údaj z evidencie obyvateľov - september 2010) je 34 osôb, 1 dieťa Timea G. bola 
prihlásená na základe oznámenia o narodení, ktoré prišlo z príslušnej matriky dňa 24.09.2010. 
Z prihlásených na trvalý pobyt je 18 detí do 18 rokov veku. V čase návštevy boli deti zo školy 
doma, mali uvarený obed, boli čisté. V rámci šetrenia prebehla aj kontrola čistoty obytných 
priestorov a priľahlého dvora. Na dvore bol zaparkovaný prívesný vozík naložený odpadom 
a pripravený na odvoz na odpadový dvor. V ostatných častiach dvora bol poriadok (zo záznamu zo 
dňa 21.09.2010). 

 
Vykonané opatrenia a činnosti samosprávy k riešeniu problematiky obyvateľov Družstevnej 
ulice č.  v oblasti sociálnych vecí od októbra r. 2010 do februára 2013 
 

Podľa aktuálnych údajov evidencie obyvateľov zo dňa 26. 09. 2011 bolo na Družstevnej ul. 
č. v Malackách na trvalý pobyt prihlásených 34 občanov, z toho 19 detí do 18 rokov.             

Dňa  06. 10. 2010 klientske centrum zaslalo na podnet ÚPSVaR v Malackách (č. A/2010/16959) 
súhrn opatrení vykonaných na adrese Družstevná  v Malackách v zmysle platných predpisov, 
smerujúcich k eliminácii negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin 
detí žijúcich na uvedenej adrese pod č. záznamu 15562/2010/KC, a to nasledovne, cit: 
 „ Realizácia opatrení mesta: 

- od 12. 06. 2009 je uvedená lokalita kategorizovaná ako kritické miesto na území mesta 
so zvýšeným sledovaním a monitorovaním MsP Malacky, 

- od  23. 8. 2010 bolo na uvedenej adrese zriadené nočné kritické miesto, 
- stavebný úrad začal konanie na odstránenie nelegálnej stavby (plynie lehota), v jednom 

prípade odvolanie stavebníka nelegálnej stavby - postúpené na Krajský úrad Bratislava ako 
druhostupňový orgán  (doposiaľ o odvolaní nerozhodol), 

- primátor mesta dňa 3. septembra 2010 podal na RÚVZ SR podnet na prešetrenie, cit.: 
„Na základe opakovaných sťažností od občanov mesta Malacky, žijúcich v susedstve 
s neprispôsobivou rodinou na adrese Družstevná ul. č. , ktorá svojím životným štýlom 
a asociálnym správaním narušuje spolužitie s týmito občanmi, dávam podnet na prešetrenie 
a posúdenie nasledovného. 
4) Neprispôsobivá rodina v počte 35 osôb (podľa údajov z evidencie obyvateľov) žije v 

rodinnom dome na ploche 47 m2 , čo je 1,34 m2 na 1 osobu. 
5) V uvedenom prostredí absentuje základné hygienické a sociálne vybavenie (nie je WC 

a nie je ani kúpeľňa), chýba kanalizácia, na dvore je umiestnené len provizórne suché 
WC (postavené na cudzom pozemku),   

6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti je evidentné, že táto rodina znečisťuje životné 
prostredie a svojím štýlom života znepríjemňuje vzájomné spolunažívanie s okolitými 
obyvateľmi.“ Odpoveď z RÚVZ SR (od regionálneho hygienika) doručená dňa 
20.09.2010 - oznámenie, cit.: „Dňa 08.09.2010 bol na náš úrad doručený opakovaný 
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podnet na prešetrenie hygienických pomerov na Družstevnej ul.  v Malackách. Po jeho 
preskúmaní k jednotlivým bodom uvádzam: 

1. Právne predpisy rezortu zdravotníctva t.č. nelimitujú počet užívateľov 
v jednotlivých bytoch  v osobnom vlastníctve. 

2. Nedostatky vo vybavení objektov môže posúdiť podľa stavebného zákona iba 
stavebný  úrad  a  v prípade  ohrozovania  zdravých  životných  podmienok  môže 

     vlastníkovi nariadiť vykonanie  nápravných  opatrení. Nelegálne  stavby  na  
     cudzích  pozemkoch môže podľa stavebného zákona nechať odstrániť. 
3. Orgán verejného zdravotníctva nemá zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia kompetencie pri riešení 
znečisťovania prostredia a na úseku verejného poriadku. 

Orgán verejného zdravotníctva podľa cit. zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 
neposudzuje stavby fyzických osôb a nevykonáva štátny zdravotný dozor v bytoch vo 
vlastníctve fyzických osôb. Pracovníci úradu nemajú oprávnenie vstupovať do bytov, 
posudzovať hygienický štandard a nariaďovať nápravné opatrenia.“  Ďalej v liste, 
cit:  „  

- v súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa  
21. 09. 2010 sa konalo na MsÚ (OE – právny referát, referát školstva) ústne pojednávanie 
k priestupku vo veci riešenia zanedbávania starostlivosti zákonného zástupcu 
o povinnú školskú dochádzku dieťaťa (130 neospravedlnených hodín za obdobie 
školského roka 2009/2010), uznaním viny z uvedeného priestupku správny orgán uložil 
pokutu zákonnému zástupcovi vo výške 20,- €, pričom zohľadnil jeho sociálnu situáciu 
a tiež skutočnosť, že v tomto školskom roku 2010/2011 dieťa zatiaľ nevymeškalo žiadnu 
vyučovaciu hodinu (dokumentácia na OE – právny referát),  podľa § 37 ods. 1) vyššie 
uvedeného zákona priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho 
výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, 
najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene 
vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku,  

- sledovanie  zabezpečenie sociálneho prostredia pre deti trvá  - v kompetencii referátu  
sociálnej pomoci KC: 

� šetrenia v rodinách zamerané na: kontrolu čistoty a poriadku v obytných priestoroch, 
kontrolu školskej dochádzky a starostlivosti o deti po stránke výživy, hygieny a ošatenia, 
preverovanie osôb prihlásených na trvalý pobyt na adrese Družstevná ul. a sledovanie  
prírastku  počtu  osôb, sledovanie  zamestnanosti, 

� revízia uhradených poplatkov za KO, kontrola osôb poberajúcich DHN,  
� riešenie záškoláctva  pohovormi s rodičmi,  priestupkovým konaním v súlade s platnými 

predpismi,  
� účelové vyplácanie PnD v rámci inštitútu osobitného príjemcu formou poukážok,  
- k školskej dochádzke: 11 detí z Družstevnej ul... je školopovinných, v školskom  roku 

2010/2011 vypláca mesto cez inštitút osobitného príjemcu, z dôvodu záškoláctva, PnD na 2 
deti, a to formou poukážok Asistencia PASS, ktoré sú účelovo viazané na nákup potravín, 
ošatenia, obuvi a školských potrieb, v predchádzajúcom období  mesto vyplácalo PnD na 5 
detí, z čoho vyplýva, že problém záškoláctva detí z Družstevnej ul. č.... sa zmiernil.  
Mesto Malacky  naďalej rieši nepriaznivú situácie na adrese Družstevná ul. v  rámci svojich 

kompetencií  a možností, ktoré sú mu dané príslušnými právnymi predpismi.“ 
  

Dňa 14. 10. 2010 pracovníčky referátu sociálnej pomoci klientskeho centra vykonali prešetrenie 
rodinných a sociálnych pomerov rómskych občanov bývajúcich na Družstevnej ul. Malacky. 
Obyvatelia Družstevnej ul. č... mali pripravený prívesný vozík s odpadom  a ďalší odpadový 
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materiál na vývoz veľkoobjemového odpadu, ktorého vývoz bol plánovaný na 18. 10. 2010. 
V dome bolo upratané. Sociálne pracovníčky vysvetlili obyvateľom Družstevnej ul. č...  – 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi – systém vyplácania dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom 
mesta ako inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi, a to na úhradu 
nákladov spojených s bývaním (úhrada nákladov za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti 
v príslušnom roku). V priestoroch domu a dvora sa nezdržovali žiadne osoby bez trvalého pobytu 
na uvedenej adrese. Václav G. so svojou družkou Rozáliou S., ktorá bola v tom čase zamestnaná na 
aktivačných prácach ako upratovačka na MsP Malacky, sa informovali o možnosti trvalého 
pracovného miesta. Sociálne pracovníčky menovanej vysvetlili využitie pracovných síl v rámci 
aktivačných prác a odporučili podať si žiadosť o zamestnanie v januári 2011 po ukončení 
aktivačných prác. 
 
Dňa 14. 12. 2010 bol primátorovi mesta doručený list (zo dňa 13.12.2010) od splnomocnenca vlády 
SR pre rómske komunity (pod č. záznamu: 19225/2010)  
so žiadosťou o zaslanie písomnej informácie o postupoch mesta v posledných mesiacoch na riešenie 
problému obyvateľov Družstevnej ulice (na podnet p. D., ktorý požiadal pôvodne o pomoc 
podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny) – odpoveď vybavovala  vedúca 
oddelenia územného rozvoja.      
 
Dňa 21. 12. 2010 pracovníčky referátu sociálnej pomoci klientskeho centra vykonali prešetrenie 
rodinných a sociálnych pomerov rómskych občanov bývajúcich na Družstevnej ul. č.  
v Malackách. Zamerané bolo na kontrolu čistoty a poriadku v obytných priestoroch. Na dvore bola 
obrovská kopa zamrznutého odpadu, ktorá sa nedala vyviesť pre nepriaznivé mrazivé počasie.  Pri 
vstupe do dvora  nebolo možné poriadne otvoriť drevenú bránku pre zmrznutú kopu odpadu 
a prístup do dvora bol nebezpečný. Prázdne kontajnery boli primrznuté k zemi a nedali sa otvoriť. 
Rodina G. sa vyhovárala na zlé počasie  a nedostatok peňazí na vývoz odpadu.  
Pracovníčky MsÚ prítomných upozornili na nebezpečenstvo úrazu, ktoré hrozí hlavne malým 
deťom a na nutnosť odvozu nahromadeného odpadu na odpadový dvor ihneď po zlepšení počasia. 
 
Dňa 08. 02. 2011 pracovníčky referátu sociálnej pomoci klientskeho centra vykonali prešetrenie 
rodinných a sociálnych pomerov rómskych občanov bývajúcich na Družstevnej ul. č..., Malacky, 
ktoré bolo zamerané na zaktualizovanie stavu zamestnanosti jednotlivých členov rodín, na kontrolu 
plnenia povinnej školskej dochádzky detí a  na kontrolu čistoty a poriadku obytných a vonkajších 
priestorov, cit: 
„ Stav zamestnanosti a nezamestnanosti dospelých osôb žijúcich na uvedenej adrese: 
Mária  a Jozef  D. – evidovaní na ÚPSVaR – DHN ...   
Alena G. t.č. ÚPSVaR – DHN ..., do decembra 2010 pracovala na aktivačných prácach v meste 
Viera G. t.č. ÚPSVaR – DHN..., do decembra 2010 pracovala na aktivačných prácach v meste 
Jozef G.vo výkone trestu odňatia slobody  
Tomáš G. vo výkone trestu 
Erika G.  – na rodičovskej dovolenke – rodičovský príspevok + rodinné prídavky  
Linda G. – rodičovská dovolenka + prídavky na deti ..., druh bez trvalého pobytu  
Zdeno D. zamestnaný vo firme Volkswagen ...  
Matilda D.  od 07.02.2011 zamestnaná - nemocnica Kramáre - detské odd. ako upratovačka, 
predtým z ÚPSVaR poberala podporu v nezamestnanosti 
Rudolf D. zamestnaný vo Volkswagene v kuchyni, ... 
Václav G. a Rozália S. obidvaja zamestnaní vo Volkswagene v kuchyni + poberajú rodinné 
prídavky ... 
Roman G. a Petronela S. – z ÚPSVaR poberá DHN..., matka rodičovský príspevok  a prídavky na 
deti...  
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Všetky maloleté deti si plnia povinnú školskú dochádzku, okrem Jozefa D., ktorý je záškolák od 
decembra 2010 a Romana S. a Michala G., ktorí sú záškolákmi dlhodobo a mesto Malacky je 
osobitným príjemcom na vyplácanie rodinných prídavkov pre menované deti. 
 V priestoroch domu i dvora bolo upratané, smeti a odpad bol vyvezený. Deti boli čisté, mali 
uvarený obed. Na uvedenej adrese sa nezdržovali žiadne osoby, ktoré tu nemajú trvalý pobyt.“  
 
Dňa 08. 02. 2011 primátor mesta listom oslovil splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity so 
žiadosťou o pomoc pri riešení pretrvávajúcej nepriaznivej situácie občanov žijúcich na adrese 
Družstevná ul. v Malackách, cit:   
„Vážený pán splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, 
 mesto Malacky od roku 2009 systematicky rieši problematiku spolunažívania rómskych 
občanov na Družstevnej ul. č... , ktorí sa presťahovali do nášho mesta z obce Gajary. Na trvalý 
pobyt je na uvedenej adrese prihlásených 34 osôb. Rudolf G. a Eva G., rod. D.,  Jozef D. a Mária 
D., rod. G. majú vo svojom výlučnom vlastníctve len parcelu 335 a dom na nej postavený o výmere 
47 m 2. Sú i podielovými spoluvlastníkmi spoločného dvora – parcela 333 – každý v podiele 1/12 
(spolu 1/6). Ďalšími spoluvlastníkmi  dvora sú Ján M. - v podiele 1/6, Štefan M. – v podiele 1/3 
a Anežka a Nikola R. – v podiele 1/3 – (spolu 2/3). Parcely 332 a 334 a dom na parcele 334 sú vo 
vlastníctve Anežky a Nikoly R..  

Ich nežiaduce správanie, neustále znečisťovanie životného prostredia a zasahovanie do 
vlastníckych práv neoprávneným vstupovaním na súkromné pozemky občanov narúšajú občianske 
spolunažívanie. Ani prijaté opatrenia zo strany mesta, vychádzajúc z možností a kompetencií, ktoré 
sú mu dané  príslušnými právnymi predpismi, taktiež  spolupráca so štátnymi  inštitúciami 
a orgánmi, pomery v danej lokalite nezlepšili.  
 Ako primátor mesta Malacky Vás žiadam o pomoc pri riešení pretrvávajúcej nepriaznivej 
situácie občanov žijúcich na adrese Družstevná ul. č. v Malackách. 

Pevne verím, že Vaše skúsenosti a následné stanovisko k riešeniu problematiky rómskych 
občanov žijúcich na Družstevnej ul.  nám prinesú pozitívne výsledky v eliminácii resp. odstraňovaní 
nežiaduceho stavu.          

S úctou...“ - k listu bola  priložená príloha – súhrnná  správa  k danej  problematike  zo  dňa  
30. 09. 2011.  

 
Dňa 14. 02. 2011 primátor mesta listom oslovil štátnu tajomníčku Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR so žiadosťou  pri riešení pretrvávajúcej nepriaznivej situácie občanov žijúcich na 
adrese Družstevná ul. č. v Malackách, cit:  
 „Vážená pani štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
 mesto Malacky od roku 2009 systematicky rieši problematiku spolunažívania rómskych 
občanov na Družstevnej ul. č. , ktorí sa presťahovali do nášho mesta z obce Gajary. Na trvalý pobyt 
je na uvedenej adrese prihlásených 34 osôb. Rudolf a Eva G., rod. D.,  Jozef  a Mária D., rod. G. 
majú vo svojom výlučnom vlastníctve len parcelu 335 a dom na nej postavený o výmere 47 m 2. Sú 
i podielovými spoluvlastníkmi spoločného dvora – parcela 333 – každý v podiele 1/12 (spolu 1/6). 
Ďalšími spoluvlastníkmi  dvora sú Ján M. - v podiele 1/6, Štefan M. – v podiele 1/3 a Anežka 
a Nikola R. – v podiele 1/3 – (spolu 2/3). Parcely 332 a 334 a dom na parcele 334 sú vo vlastníctve 
Anežky a Nikoly R..  

Neustále sťažnosti a vzájomné slovné napádanie, ako zo strany susedov na rómskych 
občanov z Družstevnej č. v Malackách, tak  aj naopak, nám prinášajú každodenné ťažkosti 
a neprestajné hľadanie vhodných nástrojov na riešenie tejto napätej atmosféry občianskeho 
spolunažívania.         

Susedia rómskych spoluobčanov poukazujú na ich nevhodné správanie, neustále 
znečisťovanie životného prostredia a zasahovanie do vlastníckych práv neoprávneným vstupovaním 
na súkromné pozemky občanov, čím prichádza k porušovaniu práv občianskeho spolunažívania. Ani 
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prijaté opatrenia zo strany mesta, vychádzajúc z možností a kompetencií, ktoré sú mu dané  
príslušnými právnymi predpismi, taktiež  spolupráca so štátnymi  inštitúciami a orgánmi, pomery 
v danej lokalite nezlepšili.  
 Ako primátor mesta Malacky Vás žiadam o pomoc pri riešení pretrvávajúcej nepriaznivej 
situácie občanov žijúcich na adrese Družstevná ul. č.  v Malackách. Pevne verím, že Vaše odborné 
poznatky a  praktické skúsenosti s následným stanoviskom k riešeniu tejto problematiky nám budú 
nápomocné v eliminácií resp. odstraňovaní nežiaduceho stavu.          
S úctou...“ - k listu bola priložená príloha – súhrnná správa k danej problematike zo dňa 30. 09. 
2011.  
 
Dňa 17. 02. 2011 v mene primátora mesto Malacky požiadalo znova o spoluprácu pri riešení 
problematiky občanov žijúcich na Družstevnej ul. č.  riaditeľa ÚPSVaR v Malackách (pod. č. 
záznamu 2899/KC/2011)), nakoľko situácia sa nezlepšila ani po realizácii prijatých opatrení zo 
strany mesta a ostatných dotknutých orgánov . 
   
Dňa 18. 02. 2011 navštívil Družstevnú ul. č... v Malackách minister vnútra SR  na podnet p. Oskara 
D. – sused obyvateľov Družstevnej ul. č. 
 
Dňa 03. 03. 2011 na základe vydaných výmerov na komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti na 
aktuálny rok (2011) sme požiadali ÚPSVaR v Malackách o výkon inštitútu osobitného príjemcu 
na vyplácanie dávok v hmotnej núdzi (ďalej len „DHN“) a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi okrem iných aj na obyvateľov z Družstevnej ul. č.  (Roman G., Alena G., Eva G., Viera G., 
Mária D. – evidovaní na ÚPSVaR v Malackách), a to s účinnosťou od 01.04.2011 do 31.12.2011, 
na úhradu poplatkov za komunálny odpad za príslušný rok 2011 (pod č. záznamu 1262/2011/KC). 
Nakoľko sa DHN a príspevky k DHN začali vyplácať v máji 2011 (za apríl 2011) splnila  
podmienku  na vyplácanie DHN cez  inštitút osobitného príjemcu Eva G., ostatní sa zamestnali od 
marca 2011 – následne v správe zo šetrenia KC zo dňa  19.04.2011. 
 
Dňa 07. 03. 2011 k problematike Družstevná ul. č. sa na MsÚ v Malackách uskutočnilo pracovné 
stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity nám ponúkol ako možnosť na riešenie problému získanie dotácie na výstavbu 
bytov pre neprispôsobivých občanov. Zároveň zhodnotil, že mesto Malacky v rámci svojich 
kompetencií uplatňuje zákonmi stanovené postupy, ktoré smerujú k odstraňovaniu nežiaduceho 
stavu.  
 
Dňa 09. 03. 2011 (zo dňa 08. 03. 2011) nám z ÚPSVaR v Malackách bola k problematike 
obyvateľov žijúcich na Družstevnej ul. č... v Malackách doručená pod č. záznamu 3783/2011 
odpoveď k našej žiadosti zo dňa 17. 02. 2011 k záznamu č. 2899/KC/2011, cit: ) 
„V rámci realizácie priorít na rok 2011 v spolupráci s akreditovaným subjektom a v súlade s plánom 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou budú maloleté deti a ich rodičia zaradení do programu 
sanácie rodinného prostredia a podpory rodinného prostredia. Zároveň im bude ponúknutá možnosť 
zúčastniť sa v rámci realizácie priorít na rok 2011 výchovno-rekreačného skupinového programu 
pobytovou formou. Účasť rodín na obidvoch prioritách je dobrovoľná. 
 Nakoľko nie je v možnostiach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách do priorít 
zaradiť všetkých obyvateľov Družstevnej ul. č... v Malackách, navrhujeme Vám postupovať 
v súlade s § 75 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečiť výkon 
samosprávnej pôsobnosti prostredníctvom akreditovaného subjektu aj v rámci pôsobnosti obce.“  
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Dňa 21. 03. 2011 sa primátor mesta a vedúca KC zúčastnili pracovného stretnutia so štátnou 
tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: zámer stretnutia – pomoc pri 
riešení nepriaznivej situácie občanov žijúcich na Družstevnej č... v Malackách, zo záznamu 
z pracovného stretnutia so štátnou tajomníčkou  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  zo 
dňa 21. marca 2011, cit: 
„Záznam  
p. št. tajomníčka – privítanie 
p. primátor – úvod k problematike – riešenie neprispôsobivých občanov zo strany mesta – 
bezpečnostné a sociálne opatrenia nepriniesli optimálny výsledok – spory v oblasti občianskeho 
spolunažívania neustále pretrvávajú, o čom svedčia hlásenia na MsP   
p. št. tajomníčka – bola vopred oboznámená s problematikou  
p. št. tajomníčka – zameranie sa na existujúci problém riešenia z pohľadu sociálnej terénnej    
práce     
ved. KC – z našej strany, nakoľko nie je dostatočná sieť sociálnych pracovníkov v rámci 
samosprávy, sú možnosti terénnej práce obmedzené..., v rámci spolupráce s ÚPSVaR v Malackách 
sa snažíme problematiku riešiť, avšak ich personálne možnosti sú v súčasnosti taktiež obmedzené, 
v odpovedi na našu požiadavku nám ÚPSVaR v Malackách oznámil, že do procesu spolupráce 
s akreditovaným subjektom budú maloleté deti a ich rodičia zaradení do programu sanácie 
rodinného prostredia, ale nie všetci, preto nám navrhli v zmysle zákona  č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kuratele zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti 
prostredníctvom akreditovaného subjektu      
p. št. tajomníčka – nie je to otázka pravidelných návštev v rodine (komunite), ale konkrétna práca 
s touto komunitou, priestor pre spoluprácu nie je obec, ale ÚPSVaR,  práve ÚPSVaR má mať 
zmapovanú sieť subjektov, ktoré môžu pracovať s konkrétnou rodinou – komunitou  
– spustiť sanáciu rodiny cez ÚPSVaR prostredníctvom komunitného centra – začleniť viac skupín 
nielen jednu rodinu  - p. št. tajomníčka prisľúbila v tejto oblasti pomoc – osloví ÚPSVaR 
v Malackách 
p. primátor –  naozaj je problém sa vymaniť z takéhoto sociálne nevyhovujúceho prostredia, ak sa 
v ňom človek narodí a v ňom vyrastá 
p. št. tajomníčka – komunitné centrum - možnosť riešenia prostredníctvom aktivačných prác – 
proces vzdelávania, voľnočasové aktivity, podieľať sa na chode komunitného centra, 
- oboznámila nás s prípravou zmeny legislatívnych predpisov v oblasti hmotnej núdze (HN) – 
systém: solidárnosti a zásluhovosti – motivácia občana v HN, taktiež s projektom E-pay kariet na 
území SR, na záver prisľúbila pomoc prostredníctvom ÚPSVaR v Malackách 
p. primátor – poďakovanie  št. tajomníčke za prijatie a za pomoc pri riešení problematiky...“ 
 
Dňa 28. 03. 2011 bola primátorovi mesta e-mailom doručená od asistentky kancelárie štátnej 
tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vedomie  Informácia o aktuálnej 
situácií a prijatých opatrenia k Družstevnej ul. č... v Malackách z ÚPSVaR v Malackách zo 
dňa 23. 03. 2011 - na podnet osobného stretnutia primátora a štátnej tajomníčky. V uvedenej 
informácii ÚPSVaR konštatuje, že s rodinou G. ÚPSVaR intenzívne pracuje, rodinu pravidelne 
i nepravidelne navštevuje, realizuje pohovory s rodičmi i maloletými deťmi, zároveň uvádza, cit:     

„Rodičia počas týchto výchovných opatrení spolupracujú a snažia sa zabezpečiť riadnu 
školskú dochádzku detí a v tomto smere sa situácia v poslednej dobe podstatne zlepšila. Úrad pri 
zabezpečovaní tejto úlohy úzko spolupracuje s oddelením sociálnych vecí Mestského úradu 
v Malackách a Okresným riaditeľstvom PZ SR.“  
 Ďalej  v liste informuje o situácii z poslednej návštevy zo dňa 17. 03. 2011, cit.: 

„...všetky školopovinné deti sú v škole. V domácnosti sa nachádzali ich rodičia, malí 
súrodenci a starí rodičia. Muži upratovali dvor a mali pripravený odpad na odvoz, ženy sušili 
bielizeň a pripravovali stravu...Vo všetkých priestoroch domu bolo čisto. O deti je primerane 
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a v rámci možností postarané a majú dostatok jedla. Zamestnaní sú Roman G., Václav G., Rozália 
S. a Rudolf D. Členovia rodín, ktorým vznikol nárok na poberanie dávky v hmotnej núdzi resp. 
iných finančných príspevkov na zdravotnú starostlivosť a bývanie, sú zabezpečení touto formou.“ 
Na záver, cit:  

„Práca s rodinami stále pokračuje a v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na 
zabezpečenie akreditovaného subjektu pre realizáciu programu zameraného na sanáciu 
rodinného prostredia a obnovy rodinného prostredia z ktorého bolo dieťa vyňaté, resp. mu 
vyňatie z rodiny hrozí. Rodiny boli oboznámené so zaradením do projektu a ich členovia uviedli, 
že sa o tomto opatrení doma porozprávajú. Bolo s nimi dohodnuté, že pred začatím sanácie sa 
s nimi bude úrad kontaktovať a dohodne konkrétnu spoluprácu.“ 
 
Dňa 31. 03. 2011 pracovníčky sociálnej pomoci klientskeho centra vykonali prešetrenie rodinných 
a sociálnych pomerov rómskych občanov bývajúcich na Družstevnej ul. č. , Malacky, cit:  

„Zamerané bolo na kontrolu čistoty a poriadku v obytných priestoroch, dochádzku detí do 
školy. Na dvore bolo čisto, poukladané drevo na pílenie a kúrenie. Kontajnery boli vyvezené. Na 
dvore sa pralo, cez dvor tiekla voda, vypúšťaná z práčky. 
Deti boli zo školy doma, naobedované, hrali sa na dvore. Situácia záškoláctva je nezmenená.  
Z rodiny D. je záškolák Jozef D. a z rodiny G., Mário G. a Roman S. Pracovníčky MsÚ prítomných 
upozornili na potrebu udržiavania poriadku a čistoty hlavne na dvore, na dodržiavanie hygienickej 
čistoty a udržiavanie dobrých medziľudských a susedských vzťahov.“  
 
Dňa 08. 04. 2011 bolo zaslané Školským úradom (ŠÚ) – mestom Malacky Upozornenie Romanovi 
G. a Petronele S. (na predvolania ŠÚ sa nedostavili) na základe oznámenia Spojenej ZŠ 
v Malackách o zanedbávaní plnenia povinnej školskej dochádzky ich synom Michalom G. (v 
mesiaci december 2010 mal 13 neospravedlnených VH a v marci 2011 mal neospravedlnených 20 
VH, syn Roman S. mal vymeškaných v decembri 2010 - 9 neospravedlných VH a v mesiaci február 
2011  - 17 VH). 
 
Dňa 19. 04. 2011 bolo vykonané pracovníčkami KC referentkami sociálnej pomoci šetrenie 
v rodine na Družstevnej ulici. Zamerané bolo na zaktualizovanie stavu zamestnanosti jednotlivých 
členov rodín a kontrolu plnenia povinnej školskej dochádzky detí, cit:.  
„Stav zamestnanosti a nezamestnanosti dospelých osôb žijúcich na uvedenej adrese: 
Mária D. zamestnaná od apríla 2011 SODEXO, Devinská Nová Ves, firma Volkswagen, 
v kuchyni, dostane prvú výplatu v máji 2011 ... 
Jozef D. zamestnaný od marca vo firme SODEXO, Volkswagen,  poberajú aj prídavok na 2 deti vo 
výške (na 1 dieťa 22,01 €). Z toho na 1 dieťa (záškolák) - PnD sa vypláca formou poukážky 
Asistencia PASS (mesto Malacky ako inštitút osobitného príjemcu) ... 
Matilda D.  od 07.2.2011 zamestnaná vo firme SODEXO – Volkswagen, v kuchyni, dostane prvú 
výplatu tento mesiac ... 
Rudolf D. zamestnaný vo firme Volkswagene v kuchyni,.... 
Alena G. t.č. t.č. býva u Ľuboša H. Kozia ul. Malacky , zamestnaná od 1.3.2011 mesto Malacky... 
Viera  G. t.č. býva u u Jána S. vo Veľkých Levároch, zamestnaná od 1.3.2011 mesto Malacky, ... 
Jozef G. 28.3.2011 prepustený z výkonu trestu, zaevidovaný na ÚPSVaR , bez nároku na DHN, 
hľadá si prácu. 
Tomáš G.- 22.3.2011 prepustený z výkonu trestu, neevidovaný na ÚPSVaR, hľadá si zamestnanie. 
Jeho družka Erika G. je na rodičovskej dovolenke – poberá rodičovský príspevok a rodinné 
prídavky na 5 detí ... 
Linda G. poberá rodičovský príspevok (MD), prídavok na 1 dieťa 22,01 €, Zdeno D., jej  druh - 
bez prihlásenia na trvalý pobyt na Družstevnej , je zamestnaný vo firme Volkswagen, ... 
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Václav G. a Rozália S. - obidvaja zamestnaní vo firme Volkswagene v kuchyni, poberajú prídavok 
na 1 dieťa 22,01 € ... 
Roman G. zamestnaný vo firme Volkswagen a Petronela S. z ÚPSVaR poberá DHN, rodičovský 
príspevok vo výške a prídavky na 8 detí (na posledné narodené dieťa nemá ešte vybavený 
rodičovský príspevok a ani príspevok pri narodení dieťaťa). 
Z toho 2 deti vypláca mesto Malacky ako osobitný príjemca prídavok formou poukážok Asistencia 
PASS v hodnote spolu 44,02 €. 
Neplnenie si povinnej školskej dochádzky: 

Z rodiny D. (Jozef a Mária) je záškolák Jozef D. (od decembra 2010) a z rodiny Romana G. 
a Petronely S. sú záškolákmi Mário G. a Roman S. (rok 2010 a pokračuje rok 2011). Mesto 
Malacky vypláca prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu formou poukážok 
Asistencia PASS – účelovo viazané na nákup potravín, školských potrieb a obuvi.“ 
 
Dňa 24. 05. 2011 vykonané pracovníčkami KC referátu sociálnej pomoci, šetrenie v  rodine D. a G. 
na Družstevnej ulici, ktoré bolo zamerané na kontrolu čistoty a poriadku v obytných priestoroch 
a vo dvore a na dochádzku detí do školy, cit:  
„V obytných priestoroch – izbách bolo upratané a čisto. Na dvore sa sušilo oprané šatstvo, cez dvor 
tiekla voda, vypúšťaná z práčky. Na cca 1/4 dvora bol navezený odpad – staré drevo, handry, tehly 
a pod. Staré drevo bolo navezené aj v zadnej časti dvora.   

Deti boli zo školy doma, naobedované, hrali sa na dvore. Väčšina dospelých sa v dome 
pripravovali na odchod do zamestnania – na nočnú zmenu.  

Situácia záškoláctva je nezmenená. Z rodiny D. je záškolák Jozef D. a z rodiny G. - Michal 
G. a Roman S..   

Roman G. informoval pracovníčky MsÚ o liste, ktorý prišiel na ich adresu, v ktorom sa im 
anonymný pisateľ vyhrážal bitkou a zabitím. Rodičia boli pracovníčkami MsÚ opakovane 
upozornené na záškoláctvo detí a vyzvané na riešenie uvedenej situácie.    

Pred odchodom pracovníčky MsÚ prítomných opakovane upozornili na potrebu udržiavania 
poriadku a čistoty hlavne na dvore, na dodržiavanie hygieny. Taktiež prítomným prízvukovali, aby 
sa snažili o zlepšenie medziľudských a susedských vzťahov, aby nevyvolávali zbytočné konflikty 
a nedávali svojim správaním podnet susedom na podávanie sťažností príp. trestných oznámení.“  
 
V mesiaci jún 2011 – osobnými návštevami rodiny G. na MsÚ sme zistili, že niektorí členovia 
stratili zamestnanie (Roman G., Jozef,  Mária, Matilda a Rudolf D.),  žiadajú mesto o pomoc 
v otázke bývania, susedské vzťahy na Družstevnej ul. sú veľmi napäté, mesto navštívili 
zástupcovia n.o. Návrat (akreditovaný subjekt v rámci realizácie programu ÚPSVaR v Malackách 
zameraného na sanáciu rodinného prostredia, z ktoré v tomto prípade hrozí vyňatie detí ), za účelom 
zisťovania problematiky záškoláctva v rodine G..    

Mesto Malacky v rámci inštitútu osobitného príjemcu vypláca prídavky na dieťa 
formou poukážok Asistencia PASS, ako účelové využitie prídavku na dieťa od januára 2010, a to 
na základe zmluvy s firmou SODEXO PASS, s.r.o.  
Vyplácanie prídavku na dieťa (PnD) v rámci inštitútu osobitného príjemcu z dôvodu 
neplnenie si povinnej školskej dochádzky detí z Družstevnej ul. č...   v Malackách:  
Mária D. , záškoláčka od  marca  2009  do decembra 2009 (mesiace  III. až XII. 2009),    
Jozef  D., záškolák  od marca  2009  do  septembra 2009 (mesiace III. až  IX. 2009) - matka detí 
Mária D., ako oprávnená osoba na vyplácanie prídavku na dieťa. 
Od  decembra  2011 až do augusta 2011 opäť záškolák Jozef D.  a od júna 2011 pribudla Nikola 
D., do augusta 2011.   
(PnD - Jozef D.- mesiace I. až  VIII. 2011)  
(PnD - Nikola D. - mesiace VI. až  VIII. 2011) 
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Michal G., záškolák od augusta  2009, celý rok 2010, pokračujúc  január 2011 až  do augusta  
2011,  
Roman S., záškolák od  augusta 2009 do októbra 2009. V roku 2010 je záškolák od  júla 2010 až 
do augusta  2011.  
Od júna 2011 pribudli: Stanislav G.,  a Kristína G. , do  augusta  2011.  
(PnD - Michal G. - mesiace VIII. až XII. 2009, I. až XII. 2010 a  I. až VII.2011) 
(PnD - Roman  G. mesiace  VIII. až  X.2009, rok 2010  mesiace  VII. až  XII.   a  v  roku 2011 
mesiace I. až VIII. 2011) -  matka  detí Petronela S., ako oprávnená osoba na vyplácanie prídavku 
na dieťa.      
Václav S., záškolák od apríla 2009  do júla 2009.  V roku 2010  chodil riadne do školy. Od júla 
2011 je opäť záškolák.   
(PnD -Václav S. - mesiace  IV. až VII. 2009) 
(Rok 2010 nebol záškolák) 
(Rok 2011: od VI. mesiaca 2011 je záškolák – PnD vyplatený v júli 2011) - matka  dieťaťa Rozália 
S., ako oprávnená osoba na vyplácanie prídavku na dieťa. 
      
Dňa 01. 07. 2011 Spojená škola  v Malackách doručila na Školský úrad Malacky oznámenie 
o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky za mesiac jún 2011 – žiaci (TP Družstevná ul. č.., 
Malacky): Michal G., Roman S., Anna Mária G., Kristína G., Stanislav G., Nikola D., Jozef D. 
 
Zhrnutie - v auguste 2011 – prídavky na deti v rámci inštitútu osobitného príjemcu – spolu: 8 detí 
Z toho:  

• 4 deti - matka Petronela S. (otec Roman) – Michal G., Roman S., Kristína G.,, Stanislav 
G.,  

• 2 deti – matka Mária D.  (otec Jozef D.) – Jozef D., Nikola D., 
• 1 dieťa – matka Rozália S. (otec Václav G.) – Václav S.,  
• 1 dieťa – matka Erika G., (otec Tomáš G.) – Anna Mária G. 

 
Vsunuté - v r. 2010/2011 - Riešenie záškoláctva mestom Malacky (právny referát MsÚ):  
Priestupkové konanie – podľa zápisnice o ústnom prejednávaní priestupku podľa ust. § 37 ods. 1 
zákona č. 596/203 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa ust. § 22 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – zo dňa 21.09.2010 - vo veci 
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky  Michala G., nar. 03.10.1998, žiak Spojenej školy,  
v Malackách, ktorý vymeškal 130 hodín za obdobie školského roka 2009/2010 – zákonný 
zástupca, matka menovaného Paetronela S., bola obvinená z priestupku zanedbávania starostlivosti 
o povinnú školskú dochádzku dieťaťa a pri zohľadnení sociálnej situácie uložil správny orgán 
pokutu vo výške 20 €, 

- dňa 27. 10. 2010 Okresná prokuratúra Malacky vydala rozhodnutie o priestupku podľa   
§ 37 ods. 1 zákona č. 596/203 Z. z. ... - protest prokurátora proti rozhodnutiu mesta 
Malacky zo dňa 21. 09. 2010, ktorý uznal Petronelu S. vinnou z priestupku ... 
(č. zázn. 16 941 – OE), 

- mesto Malacky rozhodnutím zo dňa 25. 11. 2010 vyhovelo protestu prokurátora a zrušilo 
rozhodnutie zo dňa 21. 09. 2010, 

- mesto Malacky zaslalo dňa 27. 12. 2010 na Okresné riaditeľstvo PZ Malacky - Odbor 
justičnej polície, oznámenie v zmysle § 211 Trestného zákona – skutočnosť nasvedčujúcu 
spáchanie trestného činu – k zameškaniu plnenia povinnej školskej dochádzky za školský 
rok 2009/2010  - ako podozrenie z prečinu (neospravedlnených viac ako 100 hodín 
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- Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách pod č. záznamu 3163/2011 zo dňa 22. 02. 2011 – 
doručilo mestu Malacky uznesenie, v ktorom stanovilo, že nie je dôvod na začatie trestného 
stíhania.  

 
V júli 2011 – prebehli na meste rokovania so zástupcom Úradu vlády SR pre rómske komunity, 
ktorý ponúkol mestu riešenia v rámci možnosti poskytnutia dotácie z Úradu vlády SR na riešenie 
problematiky neprispôsobivých občanov z Družstevnej ul. č..., na zakúpenie resp. rekonštrukciu 
nehnuteľnosti (mesto môže zakúpiť nehnuteľnosť so súhlasom Mestského zastupiteľstva 
v Malackách), na prácu terénnych sociálnych pracovníkov.  
 
Dňa 13. 07. 2011 občianski aktivisti umiestnili pred dom na Družstevnej ul. č. v Malackách 
mobilnú škôlku s hygienickým zariadením pre rómske deti, mesto povolilo umiestnenie týchto 
buniek na skúšobné obdobie 30 dní.   
 
Dňa 15. 07. 2011 zomrel jeden z členov rodiny G. - Rudolf G. – invalidný dôchodca.  
 
Dňa 25. 07. 2011 sa vedúca KC a vedúca OP MsÚ Malacky zúčastnili pracovného stretnutia 
s kompetentnými pracovníkmi Úradu vlády SR pre rómske komunity za účelom preverenia 
možností podania projektu na riešenie situácie Družstevnej ul. č.: - dotácie na zakúpenie 
nehnuteľností sú pozastavené, je možná len dotácia na výstavbu bytov nižšieho štandardu alebo na 
rekonštrukciu nehnuteľnosti. Zároveň ponúkli mestu možnosť podania projektu, ktorý bude 
zameraný na terénnu sociálnu prácu, na prácu mediátora a pod. Dva projekty na jeden zámer nie je 
možné podať. Projekt s názvom „Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie obyvateľov Družstevnej ulice“ mesto Malacky podalo na Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity dňa 03. 08. 2011.  
 
Dňa 22. 07. 2011 nás pracovníčka Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity  požiadala 
o poskytnutie informácií k aktuálnemu stavu počtu detí do 18 rokov na adrese Družstevná ul.č... a 
k vyplácaniu prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu . 

 
Koncom júla 2011 začali deti z Družstevnej ul. č.  navštevovať mobilnú škôlku. 
 
Dňa 03. 08. 2011 vedúcu KC na MsÚ Malacky navštívila riaditeľka odboru sociálnych vecí 
a rodiny ÚPSVaR v Malackách, za účelom poskytnutia informácií k problematike riešenia 
obyvateľov Družstevnej ul. č., a to: 
–  počet obyvateľov s trvalým pobytom na Družstevnej ul. č. (nakoľko sa objavujú rôzne  
    počty – údaj z evidencie obyvateľov mesta Malacky k 03.08.2011- počet obyvateľov s trvalým  
    pobytom na Družstevnej ul. č. bol 34, z toho 16 detí do 18 rokov)  
–  ako mesto Malacky riešilo a rieši problematiku záškoláctva (poskytnuté podklady  
    k pozastaveniu konaní v texte)  
–  na koľko detí je vyplácaný prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu (IOP) a akou  
    formou sa prídavok na dieťa vypláca – v rámci IOP mesto Malacky vyplácalo PnD na 4 detí   
    z Družstevnej ul. č.  (poberateľka - zákonný zástupca – Petronela S.) formou poukážok  
   Asistencia Pass – účelovo viazané v zmysle zákona o prídavku na dieťa. 
 
Dňa 08. 08. 2011 pracovníčky referátu sociálnej pomoci klientskeho centra vykonali prešetrenie 
rodinných a sociálnych pomerov rómskych občanov bývajúcich na Družstevnej ul. č. , Malacky, 
zamerané bolo na kontrolu čistoty a poriadku v obytných priestoroch, vo dvore a na stav 
zamestnanosti dospelých osôb, cit:  
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„V obytných priestoroch – izbách bolo upratané a čisto. Deti sa hrali v mobilnej škôlke, kde sme ich 
navštívili. Boli spokojné, hrali sa tam, pozerali TV, niektoré si kreslili. Mobilné hygienické 
zariadenia nevyužívajú, je to pre nich ponižujúce, oni sa všetci umývajú a dodržujú základné 
hygienické potreby - povedala p. Mária D. Na  dvore boli navezené vrecia s odpadom, vytriedené 
detské šatstvo a pod, kontajnery boli naplnené.   
Roman G. na otázku  sociálnych pracovníčok MsÚ o blížiacom sa termíne demolácie nepovolenej 
stavby, či demolačné práce vykoná sám  a kam pôjde s rodinou, odpovedal, že pokiaľ nedostane 
náhradné bývanie nepôjde nikde, že sa tam s deťmi zatvorí, a môžu ho zbúrať spolu s nimi, lebo mu 
primátor sľúbil náhradné ubytovanie. Hovoril, že dostali ponuku od  aktivistu p. H. pre každú 
rodinu na bývanie - kontajnery umiestnené na Hlbokej ulici, v ktorých by mohli bývať samostatne 
a náklady spojené s bývaním by splácali. V utorok 9.8.2011 sa zúčastnia stretnutia na úrade vlády. 
Bližšie informácie nevedeli poskytnúť. Všetci majú záujem odísť z Družstevnej, boja sa, v noci 
strážia, nezhody so susedmi pretrvávajú, sú neustále vyvolávané obojstranne. T.č. sú v pracovnom 
pomere len Václav G. a jeho družka Rozália S. vo firme Sodexo D.N. Ves. Ostatní predtým 
zamestnaní dostali okamžitú výpoveď v skúšobnej dobe, hneď po medializácii problému ich 
medziľudských a susedských vzťahov. Rodina Jozefa a Márie D. sú opakovane evidovaní na 
ÚPSVaR v Malackách. Roman G. sa zamestnáva príležitostnými brigádnickými prácami. Pred 
odchodom opakovane pracovníčky MsÚ prítomných upozornili na potrebu udržiavania poriadku 
a čistoty hlavne na dvore, na dodržiavanie hygieny. Taktiež prítomných požiadali o zlepšenie 
medziľudských a susedských vzťahov, aby nevyvolávali zbytočné konflikty a nedávali svojím 
správaním podnet susedom na podávanie sťažností, príp. trestných oznámení.“ – doplnenie: podľa 
zoznamu zamestnancov zaradených do pracovného pomeru podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
základe Dohody (ÚPSVaR v Malackách a mestom Malacky) pracuje z Družstevnej ul. č... ako 
robotníčka Viera G. 
 
Dňa 09. 08. 2011 primátor mesta listom oslovil generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny, v ktorom okrem priblíženia uvedenej problematiky požiadal o osobné stretnutie 
k predmetnej veci, cit: 
„Vážený  pán  generálny  riaditeľ  Ústredia  práce, sociálnych  vecí  a rodiny, 
 mesto Malacky od roku 2009 systematicky rieši problematiku spolunažívania rómskych 
občanov na Družstevnej ul. č. , ktorí sa presťahovali do nášho mesta z obce Gajary. Na trvalý pobyt 
je na uvedenej adrese prihlásených 34 osôb. Rudolf G.a a Eva G., rod. D.,  Jozef  a Mária D., rod. 
G. majú vo svojom výlučnom vlastníctve len parcelu 335 a dom na nej postavený o výmere 47 m 2, 

bez sociálneho zariadenia a kanalizácie. Sú i podielovými spoluvlastníkmi spoločného dvora – 
parcela 333 – každý v podiele 1/12 (spolu 1/6). Ďalšími spoluvlastníkmi  dvora sú Ján M. - 
v podiele 1/6, Štefan M. – v podiele 1/3 a Anežka a Nikola R. – v podiele 1/3 – (spolu 2/3). Parcely 
332 a 334 a dom na parcele 334 sú vo vlastníctve Anežky a Nikoly R.  

Medzičasom si vo dvore na cudzom pozemku, č. parc. 336 k. ú. Malacky, Roman G., ako 
jeden z členov rodiny G., postavil nezákonne čiernu stavbu, kde býva spolu  s deviatimi  deťmi 
a družkou Petronelou S.   
 Dňa 05. 09. 2011 uplynie 60-dňová lehota, kedy má stavebník Roman G., bytom Malacky, 
Družstevná ul. č., odstrániť nelegálnu stavbu, postavenú vo dvore na Družstevnej ul. č...  
v Malackách, a to rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave pod č. A/2011/1493/MRV 
zo dňa 25.05.2011. Ak nepríde k odstráneniu tejto stavby menovaným stavebníkom, tak mesto 
Malacky odstúpi výkon rozhodnutia na odstránenie nelegálnej stavby exekútorovi.  

Roman G. spolu s deviatimi deťmi a družkou Patronelou S., bytom Malacky, Družstevná ul. 
č... , by sa mali po odstránení nelegálnej stavby vrátiť do pôvodného rodinného domu na uvedenej 
adrese, kde sú prihlásení na trvalý pobyt.  
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 Mesto Malacky si uvedomuje závažnosť uvedenej situácie a zároveň aj to, že nie je možné, 
aby jedným z opatrení zo strany mesta bolo poskytnúť rodine G. ďalšie bývanie, nakoľko táto 
rodina dostala od mesta Malacky pomoc v podobe bývania niekoľkokrát.   

Ako primátor mesta Malacky Vás žiadam o pomoc a súčinnosť pri riešení situácie po 
odstránení nelegálnej stavby na Družstevnej ul. č...  

Zároveň Vás žiadam o osobné stretnutie k predmetnej veci, nakoľko som si vedomý výkonu 
opatrení v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré bude v takomto 
prípade nutné urobiť v rámci kompetencií mesta.“ 
Rokovanie štatutárov k predmetnej veci sa uskutočnilo dňa 05. 09. 2011. 

 
Prešetrenie skutkového stavu na Družstevnej ul. č.  - rodiny Romana G. zo dňa 07. 09. 2011  -  
na podnet  -  informácia  o  obsadení  kontajnera  (mobilnej  sociálnej  škôlky) pána  H., 
umiestneného na verejnom priestranstve na Družstevnej ulici rodinou Romana G., pracovníčky KC 
spolu s hliadkou MsP vykonali šetrenie na uvedenej adrese. Zo záznamu cit: 
„Pred vykonaním šetrenia v teréne sme si vyžiadali z ÚRaŽP MsÚ rozhodnutie o užívaní verejného 
priestranstva za účelom umiestnenia mobilnej sociálnej škôlky žiadateľom Alojzom H., 
Hummelova č., Bratislava. Doba užívania verejného priestranstva bola rozhodnutím určená od 
13.07.2011 do 13.08.2011. Z uvedeného vyplýva, že umiestnenie kontajnera na verejnom 
priestranstve na Družstevnej ul. je t.č. už neoprávnené.  

Roman G. so svojou družkou Petronelou S. a ich 9 deťmi boli nasťahovaní v priestoroch 
mobilnej MŠ.  Priestory obsadili v utorok 6.9.2011 po opustení 1-izbového nájomného bytu na Ul. 
Hlbokej, do ktorého sa počas predchádzajúceho víkendu (t.j. 03.–04.09.2011) neoprávnene 
nasťahovali. Rodina nám oznámila, že kontajner neobsadila násilne, ani bez súhlasu pána H.  
Roman G. nás informoval, že kľúče im dala učiteľka pôsobiaca v mobilnej škôlke a po 
telefonickom rozhovore s pánom H. im spísala súhlas na dočasné obývanie kontajnera s tým, že pán 
H. príde dohodu podpísať v poobedňajších hodinách.“ 

   
Výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa (PnD) oprávneným 
osobám z Družstevnej ul. č... v Malackách pokračoval, z dôvodu neplnenia si povinnej 
školskej dochádzky (formou poukážok Asistencia Pass - účelovo viazané na nákup potravín, 
školských potrieb a oblečenia) - v mesiaci september 2011 (za august 2011) – počet poberateľov 
PnD 4 na 8 detí, z toho:  
Petronela S.(matka – oprávnená osoba) – na 4 deti 
Mária D.( matka- oprávnená osoba) – na 2 deti      
Erika G. (matka- oprávnená osoba) – na 1 dieťa 
Rozália S. (matka – oprávnená osoba) – na 1 dieťa. 
 
Dňa 08. 09. 2011 podalo mesto Malacky, zastúpené primátorom mesta, Trestné oznámenie na: 

1. Romana G. trvale bytom Malacky, Družstevná ul. č. 
2. Petronelu S., trvale bytom Malacky, Družstevná ul. č.  

pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu 
alebo nebytového priestoru podľa § 218 ods. 1 Trestného zákona,  

- na podnet správcu Termming, a.s. Bratislava, prevádzka Malacky, bytového domu na 
Hlbokej ul. č. , ktorý sa dňa 05. 09. 2011 dozvedel, že do bytu č. 9 sa bez vedomia a súhlasu 
vlastníka – mesta Malacky a správcu bytového domu nasťahoval neoprávnene podozrivý 
Roman G. spolu s družkou Petronelou S. a deviatimi maloletými deťmi, a to pravdepodobne 
03. 09. 2011 (sobotu). Na základe zásahu správcu bytového domu podozriví predmetný byt 
uvoľnili dňa 06. 09. 2011 a vrátili sa na adresu Družstevná ul. č... v Malackách 



 22 

- zo strany Romana  G.  a jeho družky Petronely S. došlo k protiprávnemu, úmyselnému 
konaniu, ktoré napĺňa skutkovú podstatu prečinu podľa § 218 ods. 1 Trestného zákona, a to 
neoprávneného zásahu do bytu iného subjektu s cieľom získať výhody na úkor cudzieho 
majetku   

- mesto Malacky ako vlastník objektu na Hlbokej ul. č.  v Malackách je povinné chrániť 
mestský majetok voči tým, ktorí ho neoprávnene, bez právneho dôvodu užívajú resp. 
nakladajú s ním s cieľom dosiahnuť neoprávnený prospech .  

Dňa 08. 09. 2011 Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, odbor poriadkovej polície, Obvodné 
oddelenie PZ, Zámocká ul. č. 5, 901 01 Malacky, v zmysle § 199 ods. 1 trestného poriadku začalo 
trestné stíhanie za prečin Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru 
podľa   § 218 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona... Uznesenie pod č.  ČVS:ORP-1265/MC-MA-2011 – 
doručené na MsÚ Malacky dňa 09. 09. 2011 (podacie číslo: 13502) 
 
Dňa 08. 09. 2011 predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
v zmysle uznesenia Výboru...(z 26. 08. 2011 č. 78) požiadala primátora mesta o poskytnutie 
stanoviska vo forme súhrnnej informácie, cit: „ ...o tom, aké kroky mesto Malacky doteraz 
urobilo pri riešení konfliktov medzi rodinou G. a ostatných obyvateľov Malaciek“    
Dňa 26. 09. 2011 primátor mesta v súvislosti s vyššie uvedenou žiadosťou zaslal predsedníčke 
Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vo forme prílohy Súhrnnú   správu   
k  riešeniu  problematiky  občianskeho  spolunažívania  na  Družstevnej  ulici  v Malackách, 
pričom v sprievodnom  liste uviedol, cit:   
„ V záujme riešenia danej problematiky by som sa rád zúčastnil rokovania Výboru Národnej rady 
Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a podal aktuálne informácie 
a komplexný pohľad na súčasnú situáciu občianskeho spolunažívania na Družstevnej ulici  
v Malackách.“    
Na rokovanie Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny k danej problematike 
sa primátor mesta nezúčastnil. 
 
V mesiaci september 2011 (odpoveď zo dňa 26. 09. 2011 a 27. 09. 2011) – mesto Malacky 
nevyhovelo žiadosti o pridelene bytu pre žiadateľov: Václav G., Družstevná ul. č... v Malackách  
a Roman G., Družstevná ul. č...  v Malackách, nakoľko menovaní nesplnili podmienky stanovené 
platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Malacky.  
 
Dňa 19. 10. 2011 KC - referát sociálnej pomoci vykonal sociálne šetrenie, cit zo správy zo dňa 
20. 10. 2011: „Sociálne šetrenie sme zamerali na  zistenie súčasných  podmienok  bývania rodiny 
Romana G, jeho družky Patroleny S. a ich 9 detí.  
Po odstránení kontajnera p. H. sa rodina presťahovala do letnej stavby  (čierna stavba vo dvore), 
kde pred tým býval Václav G. s družkou a synom. Títo sa presťahovali do rodinného domu k matke 
pani Eve G., kde po vykonanej úprave v kuchyni, po odstránení stola a stoličiek umiestnili 2 postele 
a tam prespávajú. Zistili sme, že Václav G. a jeho družka Rozália S. sú opäť zamestnaný vo firme 
Sodexo na nočné zmeny ako pomocné sily v kuchyni. Ich syn t.č. navštevuje školu pravidelne. 
Roman G. s rodinou obýva jednu miestnosť v čiernej stavbe,  v ktorej je 5 postelí vedľa seba, na 
ktorých spávajú deti, rodičia spávajú na zemi. Izba je nevymaľovaná, bez vykurovacieho telesa, bez 
zariadenia. V miestnosti je zavedená voda. Roman G. sa zamestnáva príležitostnými brigádnickými 
prácami. Podmienky bývania  pre 11 člennú rodinu sú absolútne nevyhovujúce. Matka detí v čase 
našej návštevy nebola doma, bola na nákupoch, otec detí v práci, vraj niekde na stavbe. Rodina 
Jozefa  a Márie D., poberá DHN, dávka je poukazovaná osobitnému príjemcovi MsÚ v Malackách 
a zároveň sa im poskytuje dotácia na stravu  v školskej jedálni a školské potreby na 2 deti. Jozef D. 
sa príležitostne brigádnicky zamestnáva.  Ostatné rodiny nepoberajú ani DHN ani dotáciu na stravu 
a školské pomôcky. Na dvore boli zložené haluze zo stromov  brezy, s ktorými po rozpílení chcú 
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kúriť. Pred domov bola hromada veľkoobjemového odpadu pripravená na vývoz. Medzi odpadom 
boli aj igelitové tašky pravdepodobne so špinou a odpadom, ktorý nepatrí medzi veľkoobjemový 
odpad. Boli upozornení na skutočnosť, že tento odpad im nebude vyvezený. Prítomní, dospelí 
členovia rodiny boli upozornení na dodržiavanie povinnej školskej dochádzky ich detí, na 
udržiavanie poriadku na dvore a pred domom.“  
 
Dňa 19. 10. 2011 k predmetnej veci vedúca KC požiadala e-mailom riaditeľku odboru 
sociálnych vecí ÚPSVaR v Malackách o písomné zaslanie aktuálnych informácií 
a vykonaných opatrení ÚPSVaR k danej problematike, a to nasledovne, cit:  
„ 1) Zabezpečenie terénnej sociálnej práce 
   2) Činnosť akreditovaného subjektu: 
    - kedy  začala jeho činnosť 
    - ako prebieha a aké opatrenia boli ním vykonané 
   3) A ostatné aktivity vami vykonávané na elimináciu  problému z hľadiska vašich kompetencií... 
Dňa 20. 10. 2011 riaditeľka odboru sociálnych vecí ÚPSVaR v Malackách  v danej veci podala 
nasledovné vyjadrenie, cit.: 
„1) Zabezpečenie  terénnej  sociálnej  práce 
Na Družstevnej ul. sú pracovníkmi referátu SPOD,SK a PPS realizované sociálne šetrenia 
(minimálne 1x mesačne v prípade potreby aj častejšie), ktoré nie sú vopred obyvateľom ohlásené. 
Pri návštevách v rodinách na Družstevnej pripomíname, aby dbali na dodržiavanie pravidiel 
dobrého spolunažívania medzi obyvateľmi. Upozorňujeme ich na zabezpečovanie riadnej výchovy, 
starostlivosti, plnenie povinnej školskej dochádzky a zabezpečovanie riadnej hygienickej 
starostlivosti. 
2) Činnosť akreditovaného subjektu 
- kedy  začala jeho činnosť: 
Činnosť akreditovaného subjektu O.Z. Návrat začala v mesiaci máj 2011 s ukončením december 
2011,  s celkovým vyhodnotením v mesiaci január 2012. 
- ako prebieha a aké opatrenia boli ním vykonané: 
Priorita  je  zameraná  na  sanáciu  rodinného  prostredia,  do priority je zaradená  rodina  Petronely  
S.  a  Romana G., ktorí majú 9 detí. Zaradenie  rodiny do priority  by malo rodine pomôcť v oblasti 
socializácie a riešenia problémov v rodine. Pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizácii priority 
uskutočňujú motivačné a  aktivačné  rozhovory,  pomáhajú  rodine s hľadaním potrebných 
informácií (škola,  zamestnanie  a pod. ...), realizujú sociálne a pedagogické vedenie 
rodiny,   výchovné   poradenstvo,   sociálno-právne   poradenstvo   ako  aj poradenstvo  v  oblasti  
riešenia  finančnej  situácie rodiny. Realizujú sa dohody  o  modifikácii  správania, sú nápomocní 
pri rozvoji a posilnení ich vlastných zdrojov, sprevádzanie rodiny pri kontakte s inštitúciami. 
Cieľom  sociálnej práce v rámci priority je zlepšiť kvalitu života rodiny a starostlivosti, aktivizovať 
vlastné sily rodiny a posilniť rodičovskú rolu, rodičovské zručnosti a zodpovednosť. 
3) A ostatné vykonávané aktivity na elimináciu problému z hľadiska našich kompetencií 
(ÚPSVaR)... 
Prídavok na dieťa – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky vypláca na nezaopatrené deti 
prídavok na dieťa, v prípade záškoláctva bol v priebehu r. 2011 poukazovaný prídavok na dieťa 
osobitnému príjemcovi MsÚ Malacky (mestu Malacky) u 9 detí, v súčasnosti u  8 detí, l dieťa  
v mesiaci august 2011 ukončilo povinnú školskú dochádzku. Na 11 detí prídavok na dieťa poberajú 
rodičia. Dávka v hmotnej núdzi – l rodine je poskytovaná dávka v hmotnej núdzi ( Jozef a Mária 
D.), dávka je v súčasnosti poukazovaná osobitnému príjemcovi MsÚ Malacky. 
Ostatné rodiny nepoberajú dávku v hmotnej núdzi. 
Dotácia na stravu a školské pomôcky – je poskytovaná l rodine Jozef a Mária D.) na 2 deti. Ostatné 
rodiny nepoberajú dotáciu na stravu a školské pomôcky. 
Referát SPOD, SK a PPS – pracovníci referátu sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a 
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poradensko-psychologických služieb úradu postupujú vo svojej práci podľa Zákona č. 36/2005 Z.z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rodine) a podľa Zákona č. 
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o SPODaSK). 
Okrem vyššie uvedených aktivít: 
      - účasť na priestupkových konaniach na Obvodnom úrade Malacky, celkový počet  
 priestupkov  

- maloletých detí z Družstevnej ul. č. od roku 2009 bolo 8, uloženie výchovného opatrenia v 
roku 2010 – zrušené v r. 2011, 

- podanie návrhu na uloženie výchovného opatrenia na Okresný súd Malacky – dohľad v 2  
      prípadoch, konanie nie je ukončené,  
- aktivity s využitím všetkých možných dostupných opatrení vyplývajúcich zo zákona 
      o rodine a zákona o SPOD a SK.“ 
 

Mesto Malacky podalo v auguste 2011 žiadosť o dotáciu z Dotačnej schémy Úradu vlády SR na 
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 
komunity za rok 2011 – názov projektu: „Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice“  
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na svojej internetovej stránke zverejnil 
podporené projekty  v roku 2011 pod názvom Schválené dotácie z Dotačnej schémy Úradu vlády 
Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity za rok 2011, kde bol zaradený projekt mesta Malacky. 
Projekt bol zameraný na terénnu sociálnu prácu s problémovými obyvateľmi (2 terénni soc. 
pracovníci), na riešenie predchádzania konfliktov a na zabezpečenie základných hygienických 
potrieb (ďalej v texte).    
 
Riešenie problematiky záškoláctva - OE - Školský úrad, cit: 
„Aktuálna situácia so záškoláctvom v školskom roku 2011/2012: 
V dňoch 5. 10. a 7. 10. 2011 Spojená škola v Malackách informovala mesto Malacky, že deti 
Romana G. a Petronely S. z Družstevnej  majú za september 2011 vymeškané neospravedlnené 
hodiny: 
Roman S. 15 hodín, Stanislav G. 11 hodín, Kristína G. 11 hodín, Michal G.  10 hodín.  
Išlo o informáciu o aktuálnom stave.  Riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy oznamuje obci 
zanedbanie povinnosti zákonného zástupcu dbať o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky 
svojho dieťaťa, ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.  
Z preventívnych dôvodov sme rodičom  zaslali upozornenie na povinnosti rodiča súvisiace so 
školskou dochádzkou dieťaťa a údaje o neospravedlnených hodinách ich detí za september 2011. 
Doporučený list (zo dňa 13. 10. 2011) prevzala 18. 10. 2011 Petronela S.“   
 
Inštitút osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa (ďalej „PnD“) oprávneným 
osobám – KC (vybavuje referát sociálnej pomoci)  
V mesiaci október bol vyplatený PnD (za mesiac september) oprávneným osobám z Družstevnej ul. 
č...  nasledovne: 

- Mária D. (matka) – vyplatený PnD na 2 deti (syn Jozef – skončil povinnú školskú 
dochádzku  k 1.9.2011 - nepokračuje v štúdiu) 

- Erika G. (matka) – vyplatený PnD na 1 dieťa 
- Petronela S.(matka) – vyplatený PnD na 4 deti 
- Rozália S. (matka) – vyplatený PnD na 1 dieťa 

 



 25 

Dňa 31. 10. 2011 bol doručený primátorovi mesta  list zo dňa 26.10. 2011 od poslankyne NR SR 
a predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anny B., v ktorom určila 
termín výjazdového zasadnutia na 15. november 2011.  
 
Inštitút osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke– KC 
– zhrnutie k októbru 2011 
Cieľom vyplácania DHN mestom Malacky,  ako osobitným príjemcom, pre občanov  v hmotnej 
núdzi je zabezpečiť a usmerniť účelné využitie dávok v prospech týchto občanov, aby sa dosiahol 
účel využitia dávky, na ktorý sú dávka a príspevky k dávke určené, a to na úhradu poplatkov za 
komunálny odpad (KO) za príslušný rok. V tom čase sa vyplácala DHN pre poberateľa:  
Jozef D, – uhrádza poplatok za KO do konca roka 2011, (Eva G. – poplatky za KO  
a poplatok za daň z nehnuteľnosti za r. 2011 má uhradené – inštitút osobitného príjemcu ukončený 
od septembra 2011). 

 
Dňa 10. 11. 2011  vykonali pracovníčka klientskeho centra  sociálne šetrenie,  zamerané na plnenie 
povinnej školskej dochádzky detí  rodiny Romana G. a jeho družky Patroleny S., ďalej na kontrolu 
sociálnych podmienok a podmienok na učenie a prípravu do školy v domácom prostredí. Zo 
záznamu cit.: „Roman G. s rodinou stále býva v jednej miestnosti v čiernej stavbe,  v ktorej sa t. č. 
kúri v kachliach na tuhé palivo. V izbe bolo teplo, pribudli tam dve postele. Pod oknom stál malý 
stôl, bez stoličiek, žiadny iný nábytok, ani skrine na uloženie šatstva, sa v miestnosti nenachádzali. 
Šatstvo bolo vyhodené v jednom rohu na dvore, odkiaľ ho matka detí podľa potreby berie a perie. 
Nemá ho kam uložiť. V izbe zostal voľný priestor 1,5 x 1,5 m. Podmienky na učenie a prípravu detí 
do školy nie sú žiadne. Podľa matky, deti chodia do školy t.č. pravidelne, robia si úlohy 
v škole, doma sa učia  na posteliach.  Bývanie  pre 11 člennú rodinu je nevhodné a nevyhovujúce, či 
po stránke hygieny, či základných životných potrieb a základného vybavenia domácnosti.  Matka 
detí  pripravuje jedlo u pani Evy G., matky svojho druha vo vedľajšej stavbe. Na otázku ako chcú 
riešiť bytovú situáciu sme dostali odpoveď, že oni nijako, lebo nemajú žiadne prostriedky na 
riešenie nežiaduceho stavu. Pri návšteve poslanca MsZ p. Ř. u nich doma, im sľúbil, že  do dvoch 
mesiacov budú bývať na Juhu v budove BVS. Pri odchode  sme si všimli, že vzadu na dvore na 
plote bol sused pán D. s kamerou a natáčal nás. Pokojne sme opustili priestor dvora. Vzápätí pán D. 
cez svoj dvor tiež vybehol na ulicu a v natáčaní pokračoval. Postavil sa nám za zadnú časť auta, na 
ktorom sme sa doviezli,  detailne auto snímal, jeho ŠPZ a následne cez predné sklo aj nás. Na 
pozdrav a otázku, či niečo potrebuje,  nereagoval a pokračoval v natáčaní pokiaľ sme neodišli.“ 
 
Dňa 18. 11. 2011 vedúca KC spracovala k riešeniu problematiky na Družstevnej ulici podklady pre 
materiál, ktorý bol predmetom rokovania MsZ v Malackách. Vzhľadom na závažnosť danej situácie 
sa do riešenia iniciatívne zapojili aj  poslanci MsZ v Malackách a na rokovanie, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 24. 11. 2011, pripravili komplexný materiál pod č. Z 162/2011 (na 
www.malacky.sk – v časti Mestské zastupiteľstva – Materiály na rokovanie + Uznesenia mestského 
zastupiteľstva) s názvom: Zámer zriadenia špeciálneho bývania. Do rokovania MsZ dňa 24. 11. 
2011 vstúpila Petícia proti vytváraniu nových lokalít pre neprispôsobivých obyvateľov v Malackách 
– uznesenie č. 176/2011. Vzhľadom k tomu bolo rokovanie MsZ prerušené – uznesenie č. 
177/2011. Dňa 29. 11 2011 sa k danej problematike uskutočnilo stretnutie s verejnosťou. Uvedený 
materiál sa prerokovával na MsZ dňa 30. 11. 2011 -  č. uznesenia 178/2011(www.malacky.sk).  
 
V januári  2012 (v súvislosti s prijatými opatreniami mesta) mesto Malacky začalo realizovať 
projekt „Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov 
Družstevnej ulice“ (schváleného Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity). 
Cieľom projektu bolo zlepšiť sociálnu situáciu skupiny rómskych obyvateľov žijúcich v jednom 
spoločnom dvore na Družstevnej ulici a zmiernenie, prípadná eliminácia napätia v rámci 
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občianskeho spolunažívania a zároveň postupná minimalizácia negatívnych faktorov, ktoré sú  
príčinou nízkej životnej úrovne obyvateľov Družstevnej ulice.  
Východiskový  stav odzrkadľoval : 

• nízku životnú úroveň rómskych obyvateľov v danej lokalite, 
• problém nezamestnanosti, 
• problém znečisťovania životného prostredia, 
• problém záškoláctva,  
• problém občianskeho spolunažívania, 
• nízku úroveň vzdelávania a nedostatočné právne vedomie.  

Vzhľadom na uvedené fakty bolo v záujme riešiť existujúce problémy prostredníctvom terénnych 
sociálnych pracovníkov, mediátora a zabezpečením základných hygienických potrieb – prenájmu 2 
mobilných WC.  

1. Sociálni terénni pracovníci – činnosť sa zameriavala na poradenstvo v sociálnej oblasti, 
v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a voľno-časových aktivít detí a mládeže, na pomoc pri 
riešení životných situácií, sprostredkovanie kontaktu s úradmi, samosprávou a inštitúciami 
(škola, lekár a iné). Pracovníci sa  zameriavali taktiež na plnenie a kontrolu povinnej 
školskej dochádzky, resp. na možnosť ďalšieho vzdelávania rómskych detí. Boli 
zamestnávaní na dohodu o vykonaní práce. 

2. Mediátor, ako hlavný komunikačný prostriedok na riešenie susedských sporov a konfliktov 
za účelom dosiahnutia kompromisu k spokojnosti zainteresovaných strán, pôsobil pri 
zmierňovaní konfliktných a problémových situácií v oblasti občianskeho spolunažívania. 
Pracoval na zmluvu o výkone mediácie. 

3. Vzhľadom na skutočnosť, že obytný dvor dotknutých občanov bol zanesený ľudskými či 
zvieracími výkalmi, ktoré následne znepríjemňovali život susedným obyvateľom, bolo 
nevyhnutné zabezpečenie hygienických zariadení (prenosné WC), ktoré slúžili na 
osvojovanie si základných návykov a elimináciu ďalšieho šírenia výkalov po okolí. 

Projekt bol určený pre skupinu obyvateľov žijúcich v jednom spoločnom dvore na Družstevnej ulici 
v Malackách, konkrétne rómsku komunitu a obyvateľov v priamom susedstve k nim, čo je približne 
40 osôb. Termín realizácie projektu bol január – marec 2012. 
 
Dňa 17. 01. 2012 vedúcu KC prostredníctvom služobného mobilného telefónu o 16,27 h oslovil za 
rodinu G. a D. Roman G., ktorý tlmočil a následne vyhlásil, že zmenili svoj názor a postoj 
a súhlasia s umiestnením mobilných WC na adrese Družstevná ulica č. a taktiež aj súhlasia, že budú 
spolupracovať na realizácii celého projektu: „Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice“, ktorý bol schválený ÚV SR v záujme mesta 
Malacky riešiť nepriaznivú situáciu obyvateľov na Družstevnej ulici. Následne bolo k predmetnej 
veci dohodnuté stretnutie na stredu 18. 01. 2012. 
 
Dňa 18. 01. 2012 prišli menovaní vyjadriť písomný súhlas s umiestnením mobilných WC a súhlas 
k spolupráci na realizácii projektu: „Poskytovanie služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie obyvateľov Družstevnej ulice“. 
 
Nakoľko v záujme mesta Malacky bolo danú problematiku naďalej systematicky riešiť,  
vo februári 2012 podalo nadväzujúci projekt na terénnu sociálnu prácu prostredníctvom dotácie 
z Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice.“ Cieľom projektu bolo 
prostredníctvom poskytovania čiastkových sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu 
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Zmluva 
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medzi mestom Malacky a BSK bola podpísaná 21. 06. 2012 a projekt sa realizoval do novembra  
2012. Zo záverečnej správy terénneho sociálneho pracovníka zo dňa 03. 12. 2013, cit:  
„Cieľom terénnej sociálnej práce na základe zmluvy o poskytovaní sociálno-poradenských služieb 
bolo v rámci výkonu práce zamerať sa na nasledovné oblasti:  

- problém zamestnanosti, 
- problém záškoláctva, 
- problém nízkej úrovne vzdelávania a nedostatočného právneho vedomia, 
- prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania. 

Vyššie uvedené skutočnosti sa realizovali za pomoci kombinácií nasledovných činností: 
- poskytovaním základných informácií (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a za-

bezpečuje potrebné sociálne služby. 
- po dohode s klientom navrhnutím formy sociálnej intervencie a plánu ďalších krokov 

riešenia jeho sociálneho problému.  
- poskytnutím individuálnej a skupinovej konzultácie, distribuuje klienta príslušným 

odborníkom a inštitúciám. Na vyžiadanie klienta, sprevádzanie klienta do jednotlivých 
inštitúcií, konanie v jeho záujme.  

- spoluprácou a sprostredkovávaním informácií medzi klientmi a inštitúciami v lokalite 
(obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a 
ďalšie štátne, verejné).  

- vedením spisovej dokumentácie klientov, 
- vedením motivačných rozhovorov, 
- mapovaním lokality – zbieranie demografických údajov, analyzovaním potreby lokality  

a určovaním cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte; aktivity koordinované  
s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými. 

Počas projektu sa za podarilo: 
- zmierniť problém záškoláctva (vymiznutie – deti dodržiavajú školskú dochádzku), 
- zvýšiť úroveň nedostatočného právneho vedomia prostredníctvom sociálnej asistencie, 
- sčasti riešiť problém zamestnanosti (počas projektu klienti sa zapájali do brigádnickej 
činnosti), 

- skvalitniť domáce prostredie (udržiavaním si poriadku okolo seba), 
- uskutočniť prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania (znížením 

rušenia nočného pokoja).“ 
 

Dňa 21. 02. 2012 mesto Malacky – referát sociálnej pomoci KC vykonalo sociálne prešetrenie 
na Družstevnej ul. č. v Malackách zamerané na kontrolu zdravotnej starostlivosti detí na základe 
telefonického oznámenia sociálnej sestry z detského oddelenia nemocnice Kramáre, ktorá nám 
oznámila, že Erika  G. porodila v ich nemocnici šieste dieťa Rudolfa a údajne nemá zabezpečenú 
zdravotnú starostlivosť detskou lekárkou v Malackách, nakoľko bývala v Rohožníku, tak všetku 
zdravotnú dokumentáciu jej ostatných piatich detí má detská lekárka v Rohožníku. S menovanou 
sme sa dohodli o postupe riešenia danej situácie, aby jej všetky deti boli ošetrované detskou 
lekárkou MUDr. G., ktorá má zriadenú detskú ambulanciu v Malackách.  
 
Dňa 07. 03. 2012 sa uskutočnilo na pôde mesta Malacky pracovné stretnutie so zástupcami Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z dôvodu potreby riešenia narušených susedských 
vzťahov občianskeho spolunažívania.  
 
Na základe žiadosti o pribratie osoby k výkonu exekúcie – vypratanie nehnuteľnosti, ktorá bola dňa 
26. 03. 2012 doručená  na mesto Malacky z Exekútorského úradu súdneho exekútora JUDr. Ing. 
Štefana H., sa ako poverená osoba za mesto Malacky spolu s MsP v Malackách dňa 28. 03. 2012 
o 11 h. zúčastnila  výkonu predmetnej exekúcie na Družstevnej ulici č.  v Malackách p. Antónia M. 
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Predmetom exekúcie bolo odstránenie čiernej stavby. Mesto Malacky poskytlo rodine Romana G. 
(spolu 11 osôb – z toho 9 detí) prístrešie na Hlbokej ul. č. 5001. 
 
Dňa 17. 04. 2012 prišiel list z Úradu splnomocnenca vlády SR  pre rómske komunity na 
vysvetlenie vo veci výkonu exekučných konaní vo vzťahu k obyvateľom Družstevnej ul. č... , dňa 
24. 05. 2012 mesto Malacky zaslalo na uvedený list odpoveď.   
 
Dňa 18. 04. 2012  na podnet Úradu vlády splnomocnenca SR pre rómske komunity sme aktualizovali 
Zoznam obyvateľov na Družstevnej ul. č.  v Malackách (sociálne pomery – zamestnanosť) 
Rozdelenie obyvateľov Družstevnej č. podľa rodín 
1) Eva G. matka (vdova, dôchodkyňa) – vlastníčka nehnuteľnosti 
- poberá dôchodok 
Alena G. dcéra slobodná – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
Viera G. dcéra slobodná – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
Jozef G. syn slobodný – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2) Tomáš G.  – vo výkone trestu 
Erika G. - na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok) 
Ich deti: Timea G., Jakub G., Tomáš G., Klaudia G., Annamária G.,Dominika G. 
3) Mária D. rod. G. (dcéra Evy G.), vydatá 
Jozef D. manžel = obaja spoluvlastníci nehnuteľnosti, poberajú DHN 
a ich 5 detí 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4) Linda G. (dcéra Márie a Jozefa D.),  
- na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok) 
Zdeno D. druh,  (trvalý pobyt Záhorácka 2081/96, Malacky), 
nezamestnaný, nepoberá DHN a ich 2 deti 
5) Václav G. (syn Evy G.) – od 01. 04. 2012 zamestnanec mesta 
Malacky ako robotník od 01.04.2012 na dobu určitú 
Rozália S. družka – nezamestnaná a ich syn 
6) Roman G. (syn Evy G. ) – od 01.04.2012 zamestnanec mesta 
Malacky od 01.04.2012 ako robotník (ukončil pracovný pomer k 30. 04. 2012) 
Petronela S.- družka a ich 9 detí 
Spolu prihlásených na trvalý pobyt 36 osôb. 
 
Dňa 11. 04. 2012 počas výkonu terénnej sociálnej práce v rámci realizácie projektu vedúca KC 
spolu s terénnou sociálnou pracovníčkou navštívila riaditeľku Spojenej ZŠ v Malackách (z jej 
podnetu) z dôvodu overenia si skutočností k plneniu povinnej školskej dochádzky detí 
z Družstevnej č., zvlášť detí Romana G. a Petronely S.. Stav plnenia povinnej školskej dochádzky 
sa mierne zlepšil, avšak zhoršila sa hygiena školopovinných detí Romana G. a Petronely S. a ich 
príprava  do školy.  
Následne bola vykonaná kontrola a pohovor s obyvateľmi Družstevnej ul. č... . V tom čase bola 
situácia pokojnejšia, na dvore relatívny poriadok, nakoľko mesto zabezpečilo kontajner v rámci 
vývozu TKO a v rámci projektu zabezpečilo mobilné WC (Johny Servis). Sociálne konflikty so 
susedom podľa vyjadrenia p. D. po odchode rodiny Romana G. utíchli, taktiež utíchli aj vzájomné 
rodinné konflikty. Obyvatelia Družstevnej ul. č...  preukázali i samostatné aktivity pri vybavovaní si 
zamestnania (nielen za vedenia a účasti terénneho sociálneho pracovníka). V ten istý deň bola 
vyššie uvedenými osobami vykonaná  i návšteva Romana G. a Petronely S. na Hlbokej ul. č. 5001. 
Menovaní obývali jednu ubytovaciu bunku  (predsieň + 1 miestnosť + sociálne zariadenie). Bol 
zastavení prívod elektrickej energie, nakoľko neboli doriešené formálne záležitosti (stále sa tento 
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stav kvalifikoval ako prístrešok). Matka Petronela používala na varenie plynovú bombu, vedúca KC  
v súvislosti so starostlivosťou o deti a ich hygienu ponúkla možnosť prania v zariadení sociálnych 
služieb ako možnosť využitia služby. Deti boli v škole okrem jedného, mal zdravotné problémy. 
Terénna sociálna pracovníčka sa dohodla s touto rodinou, že bude nápomocná pri ospravedlňovaní 
detí v škole (písomnou formou) a skontaktuje sa s ÚPSVaR v Malackách o možnosti získania 
príspevku na obedy pre ich deti a taktiež  možnosti návštevy školského klubu detí pri Spojenej škole 
(pre deti v hmotnej núdzi). Na ÚPSV a R v Malackách sme však zistili, že rodina nie je evidovaná, 
matka Petronela  je na rodičovskom príspevku, otec Roman nebol evidovaný na ÚPSVaR 
a nepoberá DHN). Pozn.: Roman G. mal možnosť pracovať ako sezónny robotník pod mestom 
Malacky, avšak pracoval len jeden mesiac (od 01. 04. 2012 do  
30. 04. 2012) .     
 
Dňa 17. 04. 2012 vykonali pracovníčky referátu sociálnej pomoci KC opätovnú kontrolu v rodine 
Romana G. a Petronely S. na Hlbokej ul. č. 5001, ktorí so svojimi 9 deťmi, v súvislosti so  situáciou 
náhlej núdze vzniknutej na Družstevnej ul. č. dňa 28.03. 2012, tu boli ubytovaní. Kontrola bola 
vykonaná bez ohlásenia na základe telefonického rozhovoru s riaditeľkou Spojenej základnej školy 
v Malackách, ktorá nám oznámila, že deti Romana G. sú neupravené, špinavé a chodia do školy 
nepripravené bez školských pomôcok. Matka detí Petronela  bola minulý týždeň dňa 11.04. 2012 
upozornená vedúcou KC na nedostatky vo veci starostlivosti o maloleté a školopovinné deti, na 
základe čoho jej vybavila pranie v sociálnom zariadení mesta v automatickej práčke za úhradu. 
Pracovníčka sociálneho zariadenia Mestského centra sociálnych služieb, p.o.m, dňa 12.04.2012 
telefonicky oznámila na referáte sociálnych vecí KC, že  p. S.  do zariadenia neprišla. Pri otázke, čo 
podnikli spolu s manželom na vyriešenie ich bytovej situácie povedala, že si zaobstarajú 
unimobunku a postavia si ju na dvore na Družstevnej ul. č... Pracovníčky upozornili matku, že deti 
musia byť okúpané, mať umyté vlasy a musia chodiť do školy čisté s potrebnými pomôckami. 
Matka im prisľúbila, že deti okúpe a nakúpi im potrebné pomôcky do školy.  
 
Dňa 18. 04. 2012 sa uskutočnilo  u vedúcej KC stretnutie s rodinou Romana G. a Patronely S. vo 
veci ďalšieho riešenia bývania po ukončení stavu náhlej núdze. 
Počas vzájomného rozhovoru menovaní uviedli, že po ukončení stavu náhlej núdze sa vrátia späť na 
Družstevnú ul. č... a svojpomocne si zabezpečia unimobunku s tým, že  Roman G. vybaví 
s vlastníkom pozemku (p. M) jej umiestnenie. Menovaní preukázali záujem o riešenie svojej 
nepriaznivej bytovej situácie po ukončení stavu núdze. V tom čase Roman G. bol od 01.04.2012 
zamestnaný ako robotník pod mestom Malacky.  
 
Mesto Malacky smerovalo a v súčasnosti i naďalej smeruje k tomu, aby sa obyvatelia Družstevnej 
ul. č..., ktorí si svoju bytovú situáciu zapríčinili svojim neuváženým konaním (mesto Malacky už 
viackrát poskytlo týmto obyvateľom pomoc so zabezpečením bývania – naposledy  Gajary – 
nehnuteľnosť zakúpená do osobného vlastníctva), snažili riešiť i vlastnými aktivitami, nielen 
s pomocou mesta. 
Počas posledného aprílového víkendu r. 2012 sa Roman G. s rodinou presťahoval späť na 
Družstevnú ul. č... v Malackách. Menovaný Roman G. spolu s posudzovanými osobami nesplnili 
podmienky na pridelenie nájomného bytu v súlade s § 9 ods. 1) Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 9/207 o úpravách niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve 
mesta Malacky.  
 
Dňa 03. 05. 2012 pracovníčky KC referátu sociálnej pomoci podľa plánu vykonali návštevu 
u obyvateľov Družstevnej ul. č. , zameranú na prešetrenie pomerov vo veci zabezpečenia bývania 
Romana G. s rodinou. Roman G. opäť argumentoval riešenie situácie tým, že si počká pokiaľ mu p. 
H. poskytne „sľúbených“ 3000 € a zakúpi si ubytovaciu bunku a postaví ju na dvore. Roman G. 



 30 

povedal, že p. M. – majiteľ pozemku mu dal ústny prísľub, čiže povolenie na užívanie jeho 
pozemku. Roman G., ktorého zamestnalo mesto Malacky ako sezónneho robotníka, prestal pracovať 
od pondelka 23. 04. 2012, uviedol, že dokáže zarobiť peniaze inde. Václav G. spolu s družkou a 1 
dieťaťom, ktorí taktiež bývali v jednej izbe spolu s matkou Evou G. na Družstevnej u. č.  sa 
presťahovali na Hlbokú ul. č. 5001. Mesto Malacky zamestnalo Václava G. na základe jeho žiadosti 
ako robotníka na sezónne práce na dobu určitú.  
 
Dňa 10. 05. 2012 na podnet riaditeľky Spojenej ZŠ v Malackách pracovníčky KC referátu sociálnej 
pomoci MsÚ vykonali návštevu v rodine Romana G. a Petronely S. na Družstevnej ul. č... 
v Malackách, zameranú na kontrolu dodržiavania hygieny detí (osobná hygiena, čistota šatstva 
a pod.), zdravotnej starostlivosti a prípravu detí do školy. Dcéra Kristína, podľa slov triednej 
učiteľky, už dlhodobo zle vidí na tabuľu, má problémy s čítaním a písaním. Na základe toho bola 
matka upozornená na nutnosť absolvovať s dcérou očné vyšetrenie. Zároveň bola upozornená na 
skutočnosť, že ak sa situácia vo veci starostlivosti o školopovinné deti nezlepší, bude mesto 
Malacky nútené podať podnet na ÚPSVaR vo veci jej zanedbávania. Rodina si vyriešila bývanie 
stavbou dreveného domčeka (1 izba s dverami zariadená posteľami) z rôznych preglejok a dosiek 
bez základov na dvore uvádzanej adresy. Po ukončení návštevy v rodine G. nato prebehlo osobné 
stretnutie so zástupcami Spojenej školy v Malackách.  
 
Dňa 01. 06. 2012 mesto Malacky, MsÚ – KC opätovne požiadalo ÚPSVaR v Malackách o výkon 
inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie DHN (od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012) aj pre 
obyvateľov z Družstevnej ul. č...  v Malackách, nakoľko žiadosť zo dňa 06. 03. 2012 ÚPSVaR 
v Malackách zamietol.   
  
Dňa 04. 06. 2012  prišli  na  MsÚ Malacky - oddelenie územného rozvoja a ŽP susedia obyvateľov 
Družstevnej ul. č. , a to p. Oskar D. st. so svojou sestrou, vo veci podania sťažnosti na rodinu G. 
a D. Sťažovatelia poukázali na skutočnosť, že susedia na svojom dvore majú odpad, že nemajú už 
prenosné toalety iba 1 drevené suché WC, čo je, ako uviedli, nedostatočné pre 34 ľudí tu žijúcich, 
z čoho vyplýva šíriaci sa zápach z výkalov a pod. Zároveň poukázali na stavbu dreveného domčeka, 
ktorý si postavili namiesto zbúraného domu (čierna stavba). Pracovníci vyššie uvedeného oddelenia 
vykonali na základe uvedenej sťažnosti kontrolu dňa 08. 06. 2012 (Zápis o kontrole na oddelení ÚR 
a ŽP).  
 
V súvislosti s riešením situácie súvisiacej s dodržiavaním hygieny a čistoty prostredia obyvateľov 
Družstevnej ul. č...  KC následne komunikovalo s obyvateľmi Družstevnej ul. č...  o návrhu, že 
mesto Malacky zabezpečí prenosné toalety na letné obdobie zo svojho rozpočtu. V rámci rozpočtu 
mesto Malacky vyčlenilo finančné prostriedky a prostredníctvom vedúcej KC objednalo prenosné 
mobilné WC. Aj napriek dohode s obyvateľmi Družstevnej ul. č...  v Malackách o poskytnutí 
mobilných WC, túto možnosť nakoniec zamietli a dňa 09. 07. 2012 mobilné WC do užívania 
neprevzali (Zápisnica zo dňa 09. 07. 2012 o neumiestnení mobilného WC na Družstevnej ul.  
č...  v Malackách ).   
 
Dňa 08. 08. 2012 sa na podnet Oskara D. konalo so zástupcami MsÚ v Malackách stretnutie vo 
veci majetkovo-právneho usporiadania pozemkov formou zámeny pozemkov medzi rodinou O. D. 
a rodinou D. a G., žijúcich v ich susedstve (Zápisnica zo stretnutia zo dňa 08.08.2012). 
 
Dňa 28. 08. 2012 pracovníčky  referátu sociálnej pomoci KC vykonali sociálne šetrenie v rodine 
Romana G. na podnet oznámenia obyvateľov, že rodina obsadila neobývaný dom na Družstevnej ul. 
č...  a že deti majú svrab. Zo záznamu, cit: „Spolu s hliadkou MsP  sme neoznámene išli navštíviť 
rodinu G. na adresu Družstevná č.. Zistili sme,  že všetci boli doma. Roman G., s družkou a deťmi 
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obýva drevenú prístavbu bez okien postavenú na dvore. Z hlavného domu cez komín sa valil hustý, 
smradľavý, štipľavý dym. Kúrili lakovanými lištami. Boli upozornení na znečisťovanie ovzdušia 
a museli komín zvrchu prečistiť za našej prítomnosti. Na dvore za domom je skládka odpadu. 
Matka 9 detí Petronela S. varila obed na dvore. Deti behali po dvore, povyzliekané, síce špinavé ale 
bez svrabu na tele. Pozreli sme aj hlavy detí, nakoľko idú do školy,  matka bola upozornená na 
dôkladnejšiu čistotu detí a šatstva. Deti nám ukázali pripravené školské tašky a školské potreby. 
Peračník, farbičky, nové prezuvky, tenisky, cvičky do telocvične. Všetko bolo novo kúpené.  Matka 
bola upozornená aj na dodržiavanie povinnej školskej dochádzky, v prípade choroby včasného 
nahlásenia  neprítomnosti dieťaťa triednej učiteľke. Evidentne bolo preukázané, že rodina býva 
a funguje  na adrese Družstevná č... a nie na Družstevná č. 38. Pri odchode sme sa spýtali tretej 
susedy, ktorá sedela pred domom, či si nevšimla, žeby rodičia s 9 deťmi sa sťahovali cez deň alebo 
večer cez cestu do neobývaného zruinovaného starého domu. Povedala, že nič také nevidela. To isté 
sme zisťovali aj v pohostinstve u Koňa. Taktiež o ničom nevedeli, nepočuli ani nič nevideli. Spolu s 
MsP sme búchali i na susednom dome, Družstevná č. 34, nikto nebol doma.“  Dané oznámenie sa 
nepotvrdilo ako pravdivé. V tom čase s rodinami na Družstevnej ul. č...  v Malackách systematicky 
pracovala i terénna sociálna pracovníčka (zámer špecifikovaný vyššie v texte).  
 
Dňa 12. 09. 2012 prednosta MsÚ v Malackách zvolal s vedúcimi oddelení MsÚ a náčelníkom MsP 
Malacky operatívnu poradu k zintenzívneniu riešenia nepriaznivej situácie na Družstevnej ul. č. .  
Na základe zintenzívnenia opatrení prijatých na porade prednostu Mestského úradu v Malackách zo 
dňa 12. 09. 2012 bol vydaný Pokyn prednostu č. 4/2012, ktorým sa určil harmonogram 
vykonávania kontroly obyvateľov Družstevnej ul. č...  v Malackách oddelením klientskeho centra 
v súčinnosti s oddelením životného prostredia a územného rozvoja Mestského úradu v Malackách 
(ďalej len „MsÚ) so sprevádzaním MsP Malacky, a to nasledovne. 

Pravidelne každý týždeň prebiehala (naďalej prebieha) kontrola (prešetrenie) sociálnych 
a rodinných pomerov a ochrany životného prostredia obyvateľov Družstevnej ul. č. v Malackách  
určenými pracovníkmi klientskeho centra (referentka sociálnej pomoci) v súčinnosti s určenými 
pracovníkmi oddelenia životného prostredia a územného rozvoja MsÚ. Kontrola obyvateľov 
Družstevnej ul. č.  sa zameriava: 

a) na prešetrenie sociálnych a rodinných pomerov, a to na: 
- životné podmienky 
- plnenie povinnej školskej dochádzky 
- starostlivosti o maloleté a školopovinné deti 
- zamestnanosť 
- vlastné riešenia v oblasti zabezpečenia bývania jednotlivých rodín 
b) na ochranu životného prostredia, a to na: 
- čistotu v priestoroch dvora 
- nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami 
- výskyt hlodavcov a nariadenie deratizácie. 

Dňa 14. 09. 2012 MsÚ Malacky na základe prijatých opatrení mesta Malacky k riešeniu 
problematiky nepriaznivej situácie obyvateľov Družstevnej ul. č.  v Malackách požiadal Spojenú 
ZŠ v Malackách o mesačné hlásenie všetkých detí s týmto trvalým pobytom navštevujúcich 
Spojenú ZŠ, a to o plnení povinnej školskej dochádzky, o ich  hygienických návykoch, či chodia do 
školy upravené, čisté a pripravené na vyučovanie. 
Cieľom opatrení bola a naďalej je snaha o riešenie nepriaznivej situácie obyvateľov Družstevnej 
ulice podľa platnej legislatívy v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami občianskeho 
spolunažívania. Po  dohode  s oddelením  sociálno-právne  ochrany  detí  a  sociálnej  kurately  
odboru sociálnych vecí (ďalej len „SPOD a SK“) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Malackách (ďalej len „ÚPSVaR“) prebieha kontrola raz do mesiaca súbežne s pracovníkmi 
klientskeho centra a oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ.  
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Dňa 02. 10. 2012 sa uskutočnilo stretnutie k riešeniu starostlivosti o školopovinné deti Petronely S. 
a Romana G.  vo veci ich riadneho plnenia si školských povinností, ktoré  iniciovala riaditeľka SŠ 
formou telefonického rozhovoru s vedúcou KC, ktorá navrhla a zároveň sprostredkovala i účasť 
zástupcov ÚPSVaR ako aj terénneho sociálneho pracovníka. Po vzájomnej dohode bol stanovený 
termín stretnutia na 2. októbra 2012 o 11,00 h na pôde Spojenej ZŠ (ďalej SŠ). Zo zápisnice, ktorá 
bola zaslaná riaditeľka SŠ, riaditeľke odboru sociálnych ÚPSVaR, terénnej sociálnej pracovníčke, 
cit: „Dňa 2. októbra 2012 sa v SŠ uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Spojenej školy 
v Malackách, zástupcami MsÚ mesta Malacky, zástupcami odboru sociálnych vecí a rodiny 
ÚPSVaR a terénnej sociálnej  pracovníčky, ktorá poskytuje sociálno-poradenské služby pre mesto 
Malacky v rámci výkonu terénnej sociálnej práce v záujme riešenia nepriaznivej situácie 
obyvateľov Družstevnej ul. č. . Na stretnutie boli písomne prizvaní matka detí a ich otec, ktorý na 
stretnutie neprišiel. Účastníkom stretnutia bola matka. Rodina býva na Družstevnej ul. č... 
v Malackách, má spolu 9 detí z toho 6 detí je školopovinných.  
Riaditeľka SŠ po otvorení pracovného stretnutia objasnila a bližšie špecifikovala jeho zámer a  cieľ. 
Uviedla, že deti R. G. a P. S., ktorí sú žiakmi SŠ, boli síce na začiatku školského roka pripravení 
a vybavení školskými potrebami, ale nie podľa zoznamu školských potrieb a pomôcok, ktoré 
odovzdala deťom triedna učiteľka.  

Referentka sociálnej pomoci KC MsÚ potvrdila, že pred začiatkom školského roka dňa 28. 08. 
2012 bola na kontrole na Družstevnej ul. č...  a deti jej ukázali pripravené školské tašky a školské 
potreby (peračníky, prezuvky, tenisky, cvičky, farbičky a pod.). Všetko bolo zakúpené (uvedené 
i v Zázname zo dňa 28.08.2012). Taktiež doplnila, že upozornila matku na dôkladnejšiu čistotu 
a hygienu detí, vzhľadom na blížiaci sa školský rok, na dodržiavanie plnenia povinnej školskej 
dochádzky, v prípade choroby na včasné nahlásenie neprítomnosti dieťaťa v škole triednej učiteľke.  
Riaditeľka SŠ telefonicky upozornila vedúcu KC MsÚ, že deťom chýbajú zošity, čo s matkou aj 
riešili, ale žiaľ neboli zabezpečené podľa potrieb školy. Tento nepriaznivý stav so školským 
pomôckami a potrebami sa snažil MsÚ napraviť ihneď po dohode s terénnou sociálnou 
pracovníčkou, ktorá nákup spolu s matkou zabezpečí. Matka detí poberá z ÚPSVaR prídavok na 
dieťa (ďalej len „PnD“) na 9 detí, na 5 deti poberá PnD cez inštitút osobitného príjemcu, ktorým je 
určené mesto Malacky. PnD mesto Malacky vypláca zákonnému zástupcovi (matke) formou 
poukážok Asistencia Pass, ktoré sú účelovo viazaná na nákup potravín, ošatenia a školských 
potrieb. V mesiaci október v termíne vyplácania PnD po dohode s matkou terénna sociálna 
pracovníčka pomôže pri nákupoch potrebných  školských pomôcok podľa zoznamu SŠ.  

K otázke plnenia si povinnej školskej dochádzky 6-tich detí navštevujúcich SŠ riaditeľka SŠ 
potvrdila, že zatiaľ sa nevyskytli neospravedlnené hodiny, matka sa snaží v prípade choroby deti 
ospravedlniť. Zároveň dodala, že s týmito deťmi nie sú problémy v oblasti správania a porušovania 
školského poriadku. Problém je však v tom, že deťom nie je zabezpečená dostatočná kontrola 
prípravy na vyučovanie (nemajú zošity, zastrúhané ceruzky, niektorým chýba pero a pod.). Matka 
tvrdila opak, že deti sa snaží kontrolovať. Riaditeľka SŠ navrhla, aby sociálni pracovníci 
zabezpečili kontrolu prípravy detí do školy ráno pred vyučovaním a vo večerných hodinách. Po 
vzájomnej diskusii zúčastnené zástupkyne MsÚ a ÚPSVaR dospeli k záveru, že nie je v ich 
kompetencii zabezpečovať takéto služby. Sociálni pracovníci ako aj terénny sociálny pracovník  
nemôže suplovať úlohy rodičov vo veci starostlivosti o maloleté deti a takýmto spôsobom 
zasahovať do rodičovských povinností, čo potvrdili zástupkyne ÚPSVaR. Možné je zo strany 
ÚPSVaR zabezpečiť asistenta (ako zamestnanec školy, ktorého mzdu by refundoval ÚPSVaR) 
formou absolventskej praxe, ktorý by mohol s deťmi pracovať po skončení vyučovania, aby sa deti 
mohli pripraviť na ďalší vyučovací deň. Túto možnosť riaditeľka SŠ odmietla, pretože SŠ má 
svojich asistentov v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Zástupcovia SŠ nakoniec dospeli k takému 
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záveru, že škola má školský klub detí a deti by sa tam mohli na vyučovanie pripravovať. Otázne 
však je, kto zaplatí školský klub detí pre tieto deti, kto im zaplatí obedy, pretože deti nemôžu byť 
bez stravy do 16,00 h.  

Zástupkyne MsÚ a ÚPSVaR poukázali na  fakt, že v prvom rade je dôležité, aby sa rodina napojila 
na systém sociálnych dávok, pričom apelovali na sľub matky, že otec detí (druh) sa zaeviduje na 
ÚPSVaR, čo doposiaľ neurobil. Vedúca KC MsÚ doplnila, že menovaný mal možnosť pracovať 
ako zamestnanec mesta Malacky ako sezónny robotník, avšak v práci (údržba zelene a verejného 
priestranstva) vydržal asi týždeň. V otázke zaevidovania sa na ÚPSVaR pri stretnutiach so 
zástupcami mesta otec detí vždy tvrdil, že on dokáže rodinu finančne zabezpečiť a evidovať sa 
nebude. V prípade, že rodina by sa posúdila ako rodina v hmotnej núdzi (evidovaná na ÚPSVaR, 
poberajúca dávku v hmotnej núdzi), budú sa môcť deti stravovať v školskej jedálni SŠ za 
symbolický 0,01.-€ a zároveň navštevovať školský klub detí SŠ zdarma, v druhom polroku 
školského roka im môže byť poskytnutý i príspevok na školské pomôcky. 

Všetci zúčastnení sa snažili vysvetliť matke, že otec detí im v podstate svojím neuváženým 
konaním v týchto možnostiach zabraňuje. Terénna sociálna pracovníčka na adresu matky 
zdôraznila, že starať sa o deti a vychovávať ich nemôže len ona sama (v súčasnosti poberá okrem 
PnD aj rodičovský príspevok), pričom zároveň dodala, že komunikácia s otcom je problematická.       

Následne riaditeľka SŠ poukázala na fakt, na základe zistenia triedneho učiteľa, že deti v škole sú 
unavené a nevyspaté, čo je vo veci starostlivosti o deti podstatným zistením. A tu je meritum veci. 
Chýbajú nielen  podmienky na prípravu do školy, ale absentujú základné životné podmienky ako je 
bývanie, posteľ, stôl, stoličky, hygienické zariadenie. Deti bývajú a žijú v nevyhovujúcom 
prostredí. Matka nie je schopná zabezpečiť bez pomoci výchovu detí a základné podmienky pre 
starostlivosť v tomto prostredí. Nestačí len dať deťom najesť (zástupkyne SŠ potvrdili, že deti majú 
každý deň desiatu), ale sa aj o deti postarať v záujme ich potrieb podľa veku, čo súvisí so 
zabezpečením vhodných podmienok pre fyzický, sociálny a psychický vývoj dieťaťa. Rodina žije 
v súčasnosti v drevenom prístrešku (1 miestnosť), bez okien, s vykurovaním na tuhé palivo, kde 
hrozí nebezpečenstvo vznietenia. V miestnosti nie je žiaden nábytok, len postele. S príchodom zimy 
je nemožné, aby deti bývali v takýchto nevyhovujúcich podmienkach. Situácia je vážna, nakoľko 
mesto nariadilo R. G. (ako jednému z účastníkov konania) tento „drevený prístrešok“ do konca 
septembra 2012 odstrániť a uviesť pozemok do pôvodného stavu, čo  doposiaľ nevykonal. 
Zástupkyne mesta a taktiež aj terénna sociálna pracovníčka uviedli, že R. G. už od jari 2012 
neustále sľubuje, že vybaví písomný súhlas majiteľa pozemku (kde stojí drevený prístrešok) na 
umiestnenie obytného kontajnera. Do dnešného dňa žiaden súhlas od majiteľa pozemku podpísaný 
nemá. Túto skutočnosť potvrdila na stretnutí aj matka, pričom sústavne tvrdila, že súhlas od 
majiteľa pozemku získajú.   

Vo veci starostlivosti o školopovinné deti Romana G. a Petronely S. sa zúčastnení dohodli na 
nasledovných opatreniach: 

- naďalej sledovať školskú dochádzku, prípravu detí do školy a starostlivosť o deti, 
v súvislosti s plnením si rodičovských povinností, 

- usmerňovať účelové využitie PnD s pomocou terénnej sociálnej pracovníčky v záujme detí 
a ich potrieb,  

- vplyvom všetkých zainteresovaných subjektov snažiť sa dospieť k tomu, aby sa otec detí 
zaevidoval na ÚPSVaR do systému sociálnej siete a zodpovedal za svoje konanie, 

- stravovania sa detí v školskej jedálni a navštevovanie školského klubu podmieniť finančným 
plnením (výhody pre rodiny v hmotnej núdzi v rámci ÚPSVaR),  

- v prípade negatívnych zistení zo strany zainteresovaných subjektov vo veci starostlivosti 
a výchovy detí Petronely a Romana (škola, mesto, terénna sociálna pracovníčka a pod.) 
okamžite riešiť písomným hlásením na oddelenie SPOD a SK ÚPSVaR v Malackách,  
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- v prípade, že opatrenia nebudú viesť k náprave a rodičia nebudú môcť zabezpečiť 
starostlivosť o deti v primeranom rodinnom prostredí, zodpovedné subjekty sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately podajú podnet na nariadenie ústavnej starostlivosti, a to do 
31. 10. 2012 .“ 

 
Dňa 25. 10. 2012 ÚPSVaR v Malackách ÚPSV odbor sociálnych vecí a rodiny podal návrh na 
Okresný súd v Malackách na vydanie predbežného opatrenia na zverenie detí: Roman S., Michal 
G., Stanislav G., Kristína G., Mária S., Petra G., Lukáš G., Vanesa G., Dominika G., do 
starostlivosti právnickej osobe. 
 

V zmysle  Pokynu prednostu MsÚ Malacky č.4/2012 KC vykonalo do konca roka 2012 
pravidelné kontroly (1x v týždni) na prešetrenie sociálnych a rodinných pomerov obyvateľov 
Družstevnej ul. č.  v súčinnosti s kontrolou s oddelením územného rozvoja a ŽP a raz za mesiac 
aj spolu s ÚPSVaR v Malackách. Kontroly obyvateľov Družstevnej ul. č.   sa zamerali na životné 
podmienky detí, plnenie povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o maloleté deti, zamestnanosť 
a  riešenie bytovej otázky, dodržiavanie čistoty a ochranu životného prostredia 
(14.09.2012,19.09.2012, 25.09.2012, 03.10.2012, 10.10.2012, 18.10.2012, 24.10.2012, 31.10. 2012, 
07.11.2012,15.11.2012, 21.11.201, 28.11.2012, 05.12.2012,12.12.2012)  Dňa 19. 09. 2012 bola 
vykonaná súbežne aj preventívna protipožiarna kontrola podľa § 24, ods.3 zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Oznámenie o nedostatkoch zistených pri 
vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly mesto Malacky, MsÚ- KC zaslalo na ÚPSVaR 
v Malackách.    
 
Zo záznamu zo dňa 15. 11. 2012, cit.: 

„Na základe pokynu prednostu MsÚ č. 4/2012 sme spolu s pracovníčkou oddelenia 
životného prostredia a územného rozvoja,  vedúcou KC Mgr. Alenou K. a s hliadkou MsP vykonali   
sociálne šetrenie v rodine G. a D. na Družstevnej , kde sme prišli skontrolovať čistotu priestorov, 
plnenie povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o maloleté deti, zamestnanosť a riešenie ich 
bytovej otázky.  

Pri príchode na Družstevnú č...  sme zistili, že drevená chatrč je odstránená a na tom 
istom mieste, na pozemku p. M., je postavená obytná bunka v rozmeroch cca 7x 3 m. Bunka 
bola zariadená obývacou stenou s posteľami. Kúrilo sa v nej tými istými kachľami ako v drevenej 
chatrči, ale boli vymenené rúry za azbestové. Komín bol vyvedený cez strechu bunky. V bunke bolo 
čisto, doma bola p. S. so svojimi najmenšími deťmi. Špinavé šatstvo mala namočené vo vaničke. 
Oznámili nám, že od 14.11.2012 sú odpojení od elektrickej energie  
( rodina G. aj D.), nakoľko nespĺňali podmienky a predpisy pripojenia elektriny. Zabezpečili si na 
svietenie prenosnú elektrocentrálu.  
Všetky školopovinné deti boli v škole. Žiadne zo školopovinných detí nemá neospravedlnené 
hodiny, čo znamená, že už tretí mesiac navštevujú školu pravidelne a zameškané hodiny majú 
ospravedlnené. Od budúceho mesiaca by mohli poberať rodinné prídavky priamo cez ÚPSVaR  
v Malackách a nie cez mesto Malacky ako osobitného príjemcu. Otec Roman G. nebol doma, stále 
nie je evidovaný na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie, pracuje na búracích prácach aj 
s ostatnými mužmi bývajúcimi na Družstevnej ulici. Mária D. a stará matka Eva G. nás informovali, 
že v noci pred domom pristálo viac motoriek  a ľudia, čo na nich prišli sa im výkrikmi vyhrážali, že 
v sobotu t.j. v deň pochodu organizovaného p. Oskarom D., je ich koniec, že to bude ich posledný 
deň na Družstevnej ul. a pod. Mali veľký strach a obávali sa, čo bude s ich deťmi, kam ich dajú, kde 
s nimi pôjdu. Snažili sme sa ich upokojiť a vyzvali sme ich, aby zbytočne neprovokovali, 
nevykrikovali, aby nevychádzali von na dvor. V priestoroch dvora nebola žiadna väčšia špina ani 
žiaden iný zložený materiál. Všetci boli upozornení na stále dodržiavanie čistoty  
a poriadku na dvore.“ 
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Pozn.: v  sobotu 17. 11. 2012 sa uvedený pochod konal, nevyskytli sa fyzické útoky na obyvateľov 
Družstevnej ul. č... , bola zabezpečená ochrana  zo strany bezpečnostných zložiek PZ SR. 
 
Dňa 27. 12. 2012 ÚPSVaR v Malackách zaslal na MsÚ Malacky oznámenie (zo dňa  
19. 12.2013) o zamietnutí návrhu na vydanie predbežného opatrenia (Uznesením Okresného 
súdu Malacky) na dočasné zverenie detí Romana G. a Petronely S. do starostlivosti právnickej 
osobe. 
 
Podľa prijatých opatrení mesta Malacky v zmysle  Pokynu prednostu MsÚ č.4/2012 MsÚ Malacky 
naďalej v r. 2013 vykonáva pravidelné  kontroly (1x v týždni) zamerané na prešetrenie sociálnych 
a rodinných pomerov obyvateľov Družstevnej ul. č.  v súčinnosti s kontrolou s oddelením 
územného rozvoja a ŽP a raz za mesiac aj spolu s ÚPSVaR v Malackách. Kontroly obyvateľov 
Družstevnej ul. č.  sa zameriavajú na životné podmienky detí, plnenie povinnej školskej dochádzky, 
starostlivosť o maloleté deti, zamestnanosť a  riešenie bytovej otázky, dodržiavanie čistoty a 
ochranu životného prostredia (10.01.2013, 17.01.2013, 23.01.2013, 30.01.2013, 12.02.2013, 22. 02. 
2013) 
Na základe žiadosti zo dňa 14. 09. 2012 (žiadosť na základe prijatých opatrení – v texte) a na 
základe dohody s riaditeľkou Spojenej ZŠ v Malackách je na MsÚ Malacky Spojenou ZŠ naďalej 
zasielané mesačné hlásenie o školopovinných deťoch s trvalým pobytom Družstevná ul. č. (nielen 
dochádzka, ale aj príprava detí na vyučovanie, stav školských pomôcok, hygiena a úprava 
zovňajška  a  iné).    
 
Podľa hlásenia Spojenej ZŠ v Malackách mesto Malacky uvádza stav dochádzky školopovinných 
detí s trvalým pobytom Družstevná ul. č.  v Malackách   k polroku školského roka 2012/2013:  
Oznámenie neospravedlnenej dochádzky žiakov z Družstevnej ulice č.  podľa polročných 
vysvedčení: 
Mária D. – 0, Kristína G. – 0,Tomáš G. – 0, Klaudia G. – 13, Petra G. – 4, Mária S. – 9, Nikola 
 D. – 0, Anna Mária G.  - 0, Stanislav G. – 51, Michal G. – 52, Roman S. – 22. 
Mesto Malacky v rámci výkonu inštitútu osobitného príjemcu vyplatilo v mesiaci február (za 
január) 2013 oprávneným osobám s trvalým pobytom Družstevná ul. č.  v Malackách PnD formou 
poukážok Asistencia Pass, a to matke Petronele S. na deti: Michala, Stanislava, Romana.                                   
 
Sociálne a rodinné pomery obyvateľov Družstevnej ul. č... – február 2013 
 
1) Eva G. matka (vdova, dôchodkyňa)– vlastníčka nehnuteľnosti 
- poberá dôchodok 
Alena G. dcéra – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
Viera G. dcéra – poberá dávku v hmotnej núdzi („DHN„) 
Jozef G. syn  – vo výkone trestu odňatia slobody 
 
2) Tomáš G.(syn Evy G.)  – evidovaný na ÚPSVaR v Malackách 
Erika G. družka- na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok + prídavky na deti – „PnD“) 
a ich 6 detí 
3) Mária D. rod. G.(dcéra Evy G.),  
Jozef D., manžel = obaja spoluvlastníci nehnuteľnosti, poberajú DHN 
ako spoločne posudzované osoby spolu s 5 deťmi 
4) Linda G. (dcéra Márie a Jozefa D.),  
- na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok + PnD) 
Zdeno D. druh,  (trvalý pobyt Záhorácka č.2081/96, Malacky), 
zamestnaný v práčovni Hammerl, majú 2 deti 
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5) Roman G. (syn Evy G.)– od 01.04.2012 nezamestnaný, nie  je evidovaný na  ÚPSV a R  
v Malackách 
Petronela S., na rodičovskej dovolenke (rod. príspevok + PnD) a ich 9 detí 
- z toho na 5 detí poberá PnD cez inštitút osobitného príjemcu, ktorým je určené mesto Malacky, 
PnD mesto Malacky vypláca zákonnému zástupcovi (matke) formou poukážok Asistencia Pass, 
ktoré sú účelovo viazaná na nákup potravín, ošatenia a školských potrieb.  
V súčasnosti (údaj k 15. 02. 2013) má na adrese Družstevná ul. č...  v Malackách trvalý pobyt 36 
osôb z toho 21 detí do osemnásť rokov veku. 
(Václav G. Rozália S., ich syn Václav S. bývajú na Hlbokej ul. č.5001 v Malackách, trvalý pobyt 
majú na Družstevnej ul. č...  v Malackách). 
Z aktuálneho záznamu zo dňa 12.02.2013 - z prešetrenia sociálnych a rodinných pomerov 
obyvateľov Družstevnej ul. č. , cit: „Na pravidelnej kontrole v rodine Romana G. sme zistili, že 
matka  Petronela S. bola so všetkými deťmi doma, nakoľko v Spojenej škole v Malackách boli 
vyhlásené chrípkové prázdniny do 17.02.2013. Otec Roman nebol doma, bol zháňať drevo na 
kúrenie. Matka nám oznámila, že má Roman vybavené zamestnanie vo Volkswagene ako pomocný 
kuchár, bude pracovať na nočné zmeny. Matka nám ukázala pripravenú detskú výbavičku 
a oznámila nám, že pokiaľ neporodí do 28.2.2013 bude hospitalizovaná v nemocnici a pôrod bude 
urobený cisárskym rezom. Údajne sa takto dohodla so svojím gynekológom. (Pozn.: Petronela S. 
porodí desiate dieťa.) Všetci čakajú na piatkové stretnutie, ktoré sa má uskutočniť s p. H., p. Ř.  
p. D. ml., kde by sa mala riešiť ich bytová situácia. P. D. ml. rodine Romana G.  ponúka pozemok 
za garážami na Brnenskej ceste, kde by si mohli previesť ich unimobunku a neskôr postaviť malý 
domček. V unimobunke Romana G. bolo čisto a teplo. V rodine Márie a Jozefa D. bola situácia 
nezmenená, Jozef si hľadá zamestnanie aj cez ÚPSVaR v Malackách, ale zatiaľ bezvýsledne. Na 
dvore bolo všetko zapadané snehom. Všetci boli  upozornení na stále dodržiavanie čistoty a 
poriadku na dvore a dodržiavanie dobrých medziľudských a susedských vzťahov.“  

V súčasnosti mesto Malacky k riešeniu problematiky obyvateľov Družstevnej ul. č... 
v Malackách pripravuje stretnutie so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity. Taktiež podľa vydaných výmerov na úhrady miestneho poplatku za komunálny odpad 
a daň z nehnuteľnosti (vo fáze prípravy) požiada ÚPSVaR v Malackách o výkon inštitútu 
osobitného príjemcu na vyplácanie DHN a príspevkov k DHN aj pre obyvateľov Družstevnej ul.  
č... , ktorí poberajú DHN a príspevky k DHN, na zabezpečenie úhrad spojených s bývaním (platby 
za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti).  
 
Dňa 06.03.2013 sa na pôde MsÚ v Malackách uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami mesta 
a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity - v záujme vyjasnenia si reálnych možností 
na riešenie nepriaznivej situácie obyvateľov Družstevnej ul. – zástupcovia Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity nás informovali o príprave nového spôsobu dotačnej schémy na 
možnosť čerpania dotácií (projekty); na základe dohody Mesto Malacky dňa zaslalo analýzu 
rodinných a sociálnych pomerov obyvateľov Družstevnej ul.     
 
Dňa 24.05.2013 Mesto Malacky podalo na základe výzvy č. I. ÚSVRK 2013 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky žiadosť o 
poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Projektová dokumentácia na výstavbu 
nízkonákladových bytových jednotiek pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva na Družstevnej 
ulici v Malackách.“   
 
Dňa 14.06.2013 Mesto Malacky na základe výzvy Ministerstva vnútra – Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity zo dňa 10.6.2013 o doplnenie chýbajúcich dokladov požiadalo   
o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov, a to listu vlastníctva predmetnej parcely, na 
ktorej plánuje výstavbu nízko nákladového sociálneho bývania.  



 37 

V zmysle uvedeného prebiehajú rokovania s Ministerstvom obrany SR o možnosti odkúpenia 
nehnuteľností v ich vlastníctve pre výstavbu nízko nákladového sociálneho bývania.   
 
Ďalšie doplňujúce informácie k problematiky obyvateľov Družstevnej ul. – 
február/marec/apríl/máj/jún/júl/august - 2013  

Na základe pokynu prednostu MsÚ č. 4/2012 prebiehajú pravidelné kontroly pracovníčkami 
referátu sociálnej pomoci klientskeho centra s pracovníčkami oddelenia životného prostredia 
a územného rozvoja a s hliadkou MsP (v dohodnutom termíne aj za účasti zamestnankyne 
ÚPSVaRv Malackách). Kontroly sú zamerané na prešetrenie plnenia  povinnej školskej dochádzky, 
nakoľko mesto Malacky je naďalej osobitným príjemcom rodinných prídavkov školopovinných detí 
rodičov P.S. a R.G, starostlivosti o maloleté deti, zamestnanosti dospelých obyvateľov, na 
dodržiavanie čistoty a poriadku v súlade s ochranou životného prostredia. 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 07.08.2013  
 Ing. Dušan Vavrinec 
  prednosta MsÚ 
 
 
   


