
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 

 

Zápisnica 
z prvého zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  7. marca 2011 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Miesto zasadnutia: zasadačke č. 318 MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1 Malacky. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie; 
2. Predstavenie členov komisie; 
3. Predstavenie hlavných oblastí činnosti komisie; 
4. Rôzne; 
5. Záver. 

 

K bodu 1 -  Otvorenie 

Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov 
komisie. 

K bodu 2 – Predstavenie členov komisie 

 Predseda komisie informoval členov, že riešenie otázok ochrany verejného poriadku si 
vyžaduje mať v komisii odborníkov z rôznych oblastí, ktorých sa daná téma dotýka. 
Z uvedeného dôvodu boli mestským zastupiteľstvom za členov komisie zvolení odborníci 
z oblastí bezpečnosti, požiarnej ochrany, práce s mládežou a seniormi, mediácie ako aj 
z oblasti práce s užívateľmi návykových látok. Členovia komisie sa následne osobne 
predstavili, priblížili oblasti, v ktorých pôsobili a v súčasnosti pôsobia a v čom môžu byť v 
komisii pre obyvateľov Malaciek prínosom.                                  

K bodu 3 – Hlavné oblasti pôsobnosti               

Na základe informácie zástupcov mestského úradu, predseda komisie informoval 
členov, že mesto Malacky nemá samostatnú právnu normu, ktorou by bola definovaná 
problematika verejného poriadku, čím nie je presne definovaný ani okruh oblastí, ktoré je 
potrebné v rámci ochrany verejného poriadku riešiť.  

Z uvedeného dôvodu a zmysle rokovacieho poriadku predseda komisie predstavil 
nasledovné hlavné úlohy komisie:   

1. Príprava stanovísk k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom; 
2. Návrhy riešenia konfliktov medzi spoluobčanmi a predchádzania susedských sporov;  
3. Aktívne hľadanie riešení sociálno-patologických javov v meste. 

 
 

 



K bodu 4 - Rôzne 

Členovia sa nevenovali materiálom, ktoré  budú prerokúvané na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 17. marca 2011, nakoľko tieto boli k dispozícii až v deň rokovania komisie. 
Predseda komisie preto požiadal členov o zaslanie pripomienok a návrhov k uvedeným 
materiálom elektronickou formou. 

 
V Malackách, dňa 8. marca 2011  
 
 
Zapísala:  

 

Natália Truchlá 
tajomníčka 

Komisie pre ochranu verejného poriadku 

 

Schválil: 

 

Ing. Jozef Halcin 
 predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku 

 

 
 
 
 
         
 

 

  

 


