
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 

 

Zápisnica 
z druhého zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  11. apríla 2011 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Miesto zasadnutia: MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1 Malacky (zasadačka č. 218). 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie; 
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ; 
3. Informácia MsP o jej aktuálnych aktivitách; 
4. Návrh priorít mesta (najmä v oblasti ochrany verejného poriadku);  
5. Riešenie susedských sporov; 
6. Záver. 

 

K bodu 1 -  Otvorenie 

Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov 
komisie a hosťa náčelníka Mestskej polície v Malackách (ďalej len „MsP“) p. Ivana 
Jurkoviča.  

 

K bodu 2 – Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ 

 K materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Malackách 
(ďalej len „MsZ“) dňa 14.4.2011 členovia konštatovali, že materiál „Dlhodobé 
a strednodobé priority mesta Malacky“ neobsahuje priority a dostatočné opatrenia v oblasti 
ochrany verejného poriadku. Táto problematika sa taktiež nepremietla ani do „Návrhu zmeny 
rozpočtu mesta Malacky na rok 2011“. V tejto súvislosti členovia v tomto bode prerokovali 
zároveň aj bod č. 4 ich zasadnutia „Návrh priorít mesta (najmä v oblasti ochrany verejného 
poriadku)“. 

Členovia komisie v rámci diskusie navrhujú doplniť materiál „Dlhodobé 
a strednodobé priority mesta Malacky“ v zmysle prílohy tohto záznamu. 

Vo vzťahu k materiálu „Návrh zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2011“ členovia 
odporúčajú zapracovať do zmeny rozpočtu aj výdavky súvisiace s predkladanými projektami 
mesta (MsP), ktoré mesto predložilo v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, 
nakoľko tie si v zmysle zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej 
vyžadujú spolufinancovanie vo výške 20% celkových výdavkov projektu. Členovia komisie 
zároveň upozorňujú, že návrh zmeny rozpočtu na rok 2011 by zároveň mal reagovať aj na 
priority, ktoré sa budú schvaľovať na tom istom zasadnutí (14.4.2011) mestským 
zastupiteľstvom.  

 



Uznesenie č. 1/2011 

Komisia pre ochranu verejného poriadku 

A. schvaľuje  

A.1. predložený návrh priorít (podľa prílohy); 

B. odporúča  

B.1. MsZ schváliť priority v zmysle prílohy tohto záznamu; 

B.2. zapracovať do zmeny rozpočtu aj výdavky súvisiace s predkladanými 
projektami mesta vo výške 20% celkových výdavkov projektu, ktoré mesto 
predložilo v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 

K bodu 3 – Informácia MsP o jej aktuálnych aktivitách               

Informáciu predstavil náčelník MsP. V rámci diskusie boli prerokované najmä otázky 
týkajúce preventívnych aktivít MsP na školách a v škôlkach v Malackách, otázky týkajúce sa 
času stráveného príslušníkmi MsP priamo v ich „rajónoch“, otázky zvyšovania dopravnej 
bezpečnosti (početnosť prechodov pre chodcov, spomaľovače, asistencia pri prechádzaní detí 
cez prechody pre chodcov pri školách, nevhodné parkovania) a potreby MsP v oblasti 
personálneho a technického zabezpečenia. V súčinnosti s náčelníkom MsP boli prerokované 
priority, ktoré navrhujú členovia komisie na schválenie MsZ. Na základe predstavenej 
informácie členovia komisie požiadali náčelníka MsP o poskytovanie pravidelných mesačných 
informácií o aktuálnom stave zabezpečovania úloh MsP (na zasadnutiach komisie). Na 
základe požiadaviek členov komisie zároveň náčelník MsP prisľúbil predloženie plánu 
preventívnych aktivít na najbližší školský rok. 

 
Uznesenie č. 2/2011 

Komisia pre ochranu verejného poriadku 

A. berie na vedomie 

A.1.  Informáciu MsP o jej aktuálnych aktivitách; 

B. žiada             

B.1. náčelníka MsP o poskytovanie pravidelných mesačných informácií 
o aktuálnom stave zabezpečovania úloh MsP (vždy na zasadnutí komisie); 

B.2.  náčelníka MsP o predloženie plánu preventívnych aktivít na najbližší školský 
rok. 

 

K bodu 5 - Riešenie susedských sporov 

V súčasnosti mesto Malacky nemá vypracovaný systém riešenia susedských sporov. 
Tento fakt má za následok nie len nesystémové riešenie takýchto podaní adresovaných 
mestskému úradu, ale najmä v konečnom dôsledku nevyriešené susedské spory. Z uvedeného 
dôvodu a po predchádzajúcom definovaní cieľov v tejto oblasti, p. Bieleszová predstavila 
zámer systémového riešenia konfliktov a susedských vzťahov v rámci mesta Malacky formou 



„Zmierovacej rady“. Ide o nový pohľad na spôsoby riešenia konfliktov, ktorý využíva metódy 
a formy, ktoré pomáhajú znižovať napätie medzi občanmi, skupinami, občanmi a inštitúciami. 
Jej členmi by mali byť odborníci z rôznych oblastí pripravení pomôcť pri riešení sporov, 
konfliktov a narušených vzťahov. Od uvedených členov sa očakáva poznanie štandardných fáz 
konfliktu a schopnosť priradiť k nim primeranú stratégiu. 

 
Uznesenie č. 3/2011 

Komisia pre ochranu verejného poriadku 

A. berie na vedomie 

A.1.  Zámer systémového riešenia konfliktov a susedských sporov; 

B. odporúča            

B.1. MsZ schváliť „Systémové riešenie susedských sporov“ ako prioritu mesta 
(v zmysle prílohy), ktorá sa bude realizovať prostredníctvom vypracovania 
mechanizmu riešenia susedských  sporov a následného aktívneho riešenia 
konkrétnych susedských sporov; 

 

K bodu 6 - Záver 

 Záver vykonal predseda komisie a poďakoval sa členom a hosťovi za aktívny prístup 
k riešeným témam. 
 
 
V Malackách, dňa 12. apríla 2011  
 
 
Zapísala:  

 

Natália Truchlá 
tajomníčka 

Komisie pre ochranu verejného poriadku 

 

Schválil: 

 

Ing. Jozef Halcin 
 predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku 
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Skupina aktivít Priorita Opatrenia 

1.1.1. 

Osveta na školách 

- vypracovanie a realizácia 
programu prevencie kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti 
na školách a v školských 
zariadeniach v zriaďovacej 
pôsobnosti mesta  

- spolupráca pri realizácii 
programu s odborníkmi 
pôsobiacimi v jednotlivých 
dotknutých oblastiach 

1.1. 

Zvyšovanie 
informovanosti 

obyvateľov 

1.1.2. 

Osveta vo vzťahu 
k rodičom, seniorom 
a marginalizovaným 

skupinám  

- realizácia verejných prednášok 

- vybudovanie informačných 
panelov (tabúľ) v jednotlivých 
častiach mesta 

- poskytovanie informácií 
prostredníctvom mestských médií 
(web, televízia, printové médiá)  
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1.2. 

Zvyšovanie 
verejného 

poriadku na 
verejných 

priestranstvách 

1.2.1. 

Realizácia opatrení 
na zamedzenie 

kriminalite a inej 
protispoločenskej 

činnosti 

- zvýšenie počtu príslušníkov MsP 
o štyroch policajtov, ktorých 
činnosť bude zameraná na 
problematické lokality mesta 

- vypracovanie, ročná aktualizácia 
bezpečnostnej analýzy za účelom 
definovania lokalít, cieľových 
skupín a príčin a návrh opatrení 
na predchádzanie  kriminalite 
a inej protispoločenskej činnosti 

- prehlbovanie spolupráce MsÚ, 
MsP s Policajným zborom, 
neziskovými organizáciami, 
podnikateľskými subjektmi 
a vzdelávacími inštitúciami v 
oblasti  prevencie kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti 

- priebežná kontrola predaja 
alkoholu reštauračnými 
zariadeniami a požívania 
alkoholu vo vzťahu k deťom 
a mládeži do 18 rokov. 

- vypracovanie a realizácia 
komplexného riešenia drogovej 
problematiky mládeže na území 
mesta  



1.3. 

Zvyšovanie 
dopravnej 

bezpečnosti 

1.3.1. 

Skvalitnenie 
pripravenosti detí 

a mládeže 

- vybudovanie a prevádzka 
dopravného ihriska  
(uz. MsZ č. 20/2011) 

1.3.2. 

Optimalizácia 
bezpečnostných 

prvkov na cestách 

- optimalizovať počet prechodov 
pre chodcov v celom meste 

- optimalizovať počet a zabezpečiť 
dostatočné označenie 
spomaľovačov v celom meste 

- zvýšiť bezpečnosť dopravnej 
premávky tam, kde je ohrozovaná 
nevhodným parkovaním 
dopravných prostriedkov pred 
prevádzkami právnických osôb 
a rodinnými domami  

- na vstupoch do mesta umiestniť 
informačné panely merania 
rýchlosti vozidiel 

 

1.3.3. 

Predchádzanie 
úrazovosti detí 

a mládeže 

- oplotenie existujúcich a novo 
vybudovaných športových 
a detských ihrísk susediacich 
s cestnými komunikáciami  

- kontrola detských ihrísk 

- zabezpečovať asistenčnú činnosť 
MsP na prechodoch pre chodcov 
pred základnými školami od 7:30 
do 8:00 hod. 

1.4. 

Riešenie 
konfliktov a 

susedských sporov 

1.4.1 

Systémové riešenie 
susedských sporov 

- vypracovanie mechanizmu 
riešenia susedských  sporov 

- aktívne riešiť konkrétne susedské 
spory 

1.5.1. 

Aktualizácia VZN 
o ochrane vereného 
poriadku v meste 

Malacky 

- doplniť súčasne platné VZN 
najmä o problematiku používania 
predmetov zábavnej 
pyrotechniky a dodržiavanie 
podmienok nočného pokoja  

 

 1.5. 

Legislatívna 
činnosť 

1.5.2. 

Návrh VZN 
o riešení susedských 

sporov 

- návrh nového VZM, ktoré bude 
systémovo riešiť úlohy 
a zodpovednosti jednotlivých 
útvarov pri riešení susedských 
sporov 



1.6. 

Odborná príprava  

 

1.6.1. 

Zvyšovanie 
odborných 

predpokladov 
zamestnancov mesta 

- realizácia systémového 
vzdelávania príslušníkov MsP 
najmä v oblasti prevencie 
kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti 

- realizácia systémového 
vzdelávania pracovníkov 
klientskeho centra v oblasti 
prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti 

 


