
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 

 

Zápisnica 
z tretieho zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  9. júna 2011 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Miesto zasadnutia: MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1 Malacky (zasadačka č. 318). 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie; 
2. Poďakovanie; 
3. Informácia MsP o jej aktuálnych aktivitách; 
4. Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ; 
5. Záver. 

 

K bodu 1 -  Otvorenie 

Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov komisie 
a náčelníka MsP Mgr. Ivana Jurkoviča. 

K bodu 2 – Poďakovanie 

 Predseda komisie poďakoval náčelníkovi MsP p. Jurkovičovi, p. Trenčanskému a  
p. Horvátovi za zorganizovanie, spoluprácu a bezpečné zabezpečenie osláv medzinárodného dňa 
detí, ktoré sa konali v júni na viacerých miestach nášho mesta.                                   

K bodu 3 – Informácie MsP o jej aktuálnych aktivitách 

 Náčelník MsP Mgr. Jurkovič informoval o skončení akcie preventívnych aktivít na MŠ a 
ZŠ. Ďalej komisiu oboznámil o nákupe motorového vozidla určeného na odchyt túlavých zvierat, 
na kúpu ktorého sú už aj schválené finančné prostriedky. Ďalej hovoril o akcii „JUNIOR“, ktorá sa 
zaoberá kontrolou požívania alkoholických nápojov mladistvými na verejných priestranstvách 
a v reštauračných zariadeniach. Členovia komisie prejavili záujem zúčastniť sa danej akcie.  

K bodu 4 – Prerokovanie materiálov predkladaných na zasadnutie MsZ 

K materiálom predkladaným rokovanie MsZ a na komisi prezentovanými pánom Říhom 
a pánom Ondrovičom, komisia na odporúča, aby MsZ prerokovalo a prijalo nasledovné návrhy:   

1. Rokovací poriadok  (poslanec MsZ p. Říha) 

Uznesenie:  

Komisia odporúča prijať MsZ predkladaný materiál po zapracovaní pripomienok podľa 
prílohy. 

2. Zásady odmeňovania (poslanec MsZ p. Říha) 



Z diskusie komisie s predkladateľom vyplynula požiadavka na presné stanovenie pravidiel 
spolupráce MsÚ s VŠ (príspevok do 30 € na zviazanie prác študentom, ktorí budú robiť záverečnú 
prácu, ktorá môže byť užitočná pre mesto). Dôvodom bolo nedoriešenie otázky vlastníctva a tým 
využiteľnosti záverečných diplomových prác študentov zo strany mesta. 

Uznesenie:  

Komisia odporúča prijať MsZ predkladaný materiál s pripomienkou. 

3. Posilnenie transparentnosti a otvorenosti mesta (poslanec MsZ p. Říha) 

Uznesenie:  

Komisia odporúča prijať MsZ predkladaný materiál. 

4. VZN o ihriskách na území mesta - materiál č. Z 63/2011 (poslanec MsZ p. Ondrovič) 

Z diskusie vyplynuli pripomienky uvedené v prílohe a vzhľadom na nedostatok detských 
a športových ihrísk aj požiadavka na sprístupnenie aj školských dvorov pre verejnosť 
s definovaným prevádzkového poriadku. 

Uznesenie:  

Komisia odporúča prijať MsZ predkladaný materiál po zapracovaní pripomienok podľa 
prílohy. 

5. Zámer výstavby skateparku v Malackách – Z 103/2011 (poslanec MsZ p. Ondrovič) 

Z diskusie komisie s predkladateľom vyplynuli nezodpovedné otázky týkajúce sa oblasti 
bezpečnosti predkladaného zámeru. Predkladateľ z pohľadu bezpečnosti predstavil členom 
komisie, ako jednu z výhod umiestnenia navrhovaného zámeru, aj cieľ kontrolovať mládež 
využívajúcu túto plochu (vzhľadom na špecifickosť danej skupiny mládeže) okoloidúcimi 
obyvateľmi navštevujúcimi Zámocký park.  

V zmysle záverov komisie materiál neobsahuje jednoznačné vyjadrenie správcu cestnej 
komunikácie a správcu nadchodu (slimák) k otázkam bezpečnosti takto navrhnutého zámeru. 
Materiál neobsahuje deklaratórne vyjadrenie občanov bývajúcich priamo ako aj blízko 
navrhovaného umiestnenia skateparku. 

Vzhľadom na uvedené bezpečnostné riziká komisia vyjadrila jednohlasný nesúhlas komisie 
s umiestnením skateparku na pozemku uvádzanom v materiáli.  

Uznesenie:  

Komisia neodporúča prijať MsZ predkladaný materiál a navrhuje predkladateľovi nájsť iný, 
vhodnejší priestor na umiestnenie daného zámeru alebo MsZ využiť navrhované finančné 
prostriedky na realizáciu rekonštrukcií súčasných detských a športových ihrísk, ktoré mnohé sú 
v zlom technickom stave.  

6. Návrh na spoluprácu a prenájom pozemku za účelom výstavby RD podľa projektu na 
vybudovanie podporovaného bývania - materiál č. Z 72/2011 

Uznesenie: 



Komisia neodporúča výstavbu podporovaného bývania podľa alternatívy I. (v zmysle 
predloženého materiálu), ale odporúča aby sa v zmysle uznesenia 20/2011 vybudovalo na 
tomto pozemku detské dopravné ihrisko; 

 

K bodu 6 - Záver 

 Záver vykonal predseda komisie a poďakoval sa členom a hosťom za aktívny prístup 
k riešeným témam. 
 
 
V Malackách, dňa 15. júna 2011  
 
 
Zapísala:  

 

Natália Truchlá 
zapisovateľka  

Komisie pre ochranu verejného poriadku 

 

Schválil: 

 

Ing. Jozef Halcin 
 predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku 

 

  

 


