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Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica z 5. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku,  
konaného dňa 6.9.2011  

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

1. Otvorenie 
2. Materiály predkladané na rokovanie MsZ 
3. Riešenie sťažností Termming a.s., Rozália Kulošťáková a Dr. Jozef a Ľudmila 

Naništoví 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
K bodu l – Otvorenie 
 
 Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov 
komisie, ako i náčelníka MsP Mgr. Ivana Jurkoviča a vedúceho oddelenia územného rozvoja 
a životného prostredia Ing. Dušana Prokopa. 
 
K bodu 2  –  Materiály predkladané na rokovanie MsZ 
 

Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia Ing. Dušan Prokop 
k materiálu Z 135/2011 – Návrh riešenia lokality a poskytovania dočasného bývania pre 
rómske obyvateľstvo na Družstevnej ul. v Malackách – uviedol, že Mesto Malacky 
neustále hľadá lokality z pohľadu územného plánu na doriešenie uvedenej problematiky. 
Navrhovaných je 5 alternatív a to priemyselný park Eurovaley, objekt Záchrannej brigády 
Ministerstva vnútra, objekt bývalej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – avšak uvedené 
objekty nie sú vo vlastníctve mesta a trvalo by dlhú dobu na doriešenie majetkovo-právnych 
vzťahov. Ďalšou alternatívou je objekt Včelnice, ktorý nie je vhodný na bývanie. Poslednou 
alternatívou  je Hlboká ulica. Ing. Prokop informoval komisiu, že mestský úrad intenzívne 
pracuje na odstránení uvedeného problému. V súvislosti s poslednými udalosťami Mgr. Ivan  
Jurkovič informoval, že 5.9.2011 sa jedna rodina rómov nelegálne presťahovala na Hlbokú 
ulicu, odkiaľ boli za prítomnosti Mestskej polície vysťahovaní. Následne boli na nelegálne 
zabranom objekte vymenené dvere a zámok. Jednalo sa o rodinu Romana Galbu, ktorý žije 
s družkou a s 9 deťmi. Mgr. Ivan Jurkovič zároveň dodal, že objekt Záchrannej brigády sa 
dostal do materiálov na základe návrhu poslancov na Mestskom zastupiteľstve. Na to 
podotkol veliteľ Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách Ing. Emil 
Horváth, že príprave daného materiálu mala predchádzať komunikácia spracovateľa materiálu 
s dotknutými inštitúciami, v tomto prípade konkrétne aj so Záchrannou brigádou. 

 
Členovia komisie poukázali na ďalší veľký problém, ktorým je stanovisko Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré nemá výhrady k životu uvedených rodín v danom 
nevyhovujúcom prostredí a to aj napriek tomu, že na uvedenom mieste žije až 18 detí. 
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Vzhľadom na aktuálny stav a potrebu pomôcť obyvateľom dotknutej lokality zmierniť 
čo najviac napätie v danej lokalite a zároveň v záujme nevytvárania ďalších potenciálnych 
ohnísk, kde by mohlo dôjsť k nelegálnemu prisťahovaniu a nelegálnym stavbám 
neprispôsobivých obyvateľov komisia pre ochranu verejného poriadku odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať nasledujúce riešenie, v zmysle ktorého by sa rodina Romana Galbu (v 
počte 11 osôb) presťahovala na Hlbokú ulicu, rodina Václava Galbu (v počte 3 osôb) na 
Skuteckého ulicu a posledná rodina Galbovcov by zostala na Družstevnej ulici. Uvedené 
riešenie musí byť podmienené pravidelným uhrádzaním nájmu a uzavretím dôkladných zmlúv 
o nájme napr. na dobu 6 mesiacov s možnosťou predĺženia nájmu v prípade, že budú 
dodržané zmluvné podmienky. Súčasťou zmlúv musí byť aj časť o okamžitom ukončení 
nájmu napr. v prípade dosťahovania iných osôb, nedodržiavania hygienických podmienok, 
nedodržiavania školskej dochádzky, narušovania susedských vzťahov a pod. 
 

Komisia zároveň odporúča v záujme ďalšieho nevyhrocovania situácie, ktorá môže 
komplikovať riešenie daného problému: 

• poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníkom mestského úradu nahlasovať 
nezákonný obsah médií, pokiaľ vyjadrenia obsahujú výroky podporujúce 
neznášanlivosť, prejavy extrémizmu a rasizmu v súvislostiach s témou Družstevná a to 
na www.stopline.sk a Policajný zbor, 

• nevyužívať pred realizáciou dohodnutých záväzne prijatých opatrení ku kauze 
Družstevná ich medializáciu bez podania informácií v súvislostiach. 

 
Uznesenie:  

             1. Komisia vzala informácie Ing. Prokopa a Mgr. Jurkoviča na vedomie. 
             2. Komisia navrhuje aby sa rodina Romana Galbu presťahovala na Hlbokú ulicu, 
rodina Václava Galbu na Skuteckého ulicu a posledná rodina Galbovcov by zostala na 
Družstevnej ulici za vyššie uvedených podmienok. 
 
 Komisia sa zaoberala z predkladaných materiálov materiálom Z 110/2011 – 
Prezentácia štúdie Swedspan Slovakia s.r.o. Náčelník Mestskej polície Mgr. Ivan Jurkovič  
oboznámil prítomných členov o tom, že bola vyhotovená inšpektorátom životného prostredia 
správa o tom, že uvedená firma má 3 komíny, z toho jeden hlavný má filtračné zariadenie, dva 
bočné ho nemajú. Firma Swedspan Slovakia s.r.o. tvrdí, že používa len hlavný komín 
s filtráciou, avšak Mestskou políciou bolo zistené, že dva bočné bývajú pravidelne aspoň raz 
za týždeň púšťané do prevádzky a značne znečisťujú prostredie. Taktiež sa z uvedenej 
prevádzky šíri rušivý zvuk, čo je v nočných hodinách veľmi rušivé. 
 

Uznesenie: 
 Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu trvať na bezodkladnom vysvetlení zistení 
mestskej polície a ich odstránení firmou Sweedspan Slovakia s.r.o.   
 
K bodu 3 - Riešenie sťažností Termming a.s., Rozália Kulošťáková a Dr. Jozef 
a Ľudmila Naništoví 
 
 Na základe informácií Ing. Prokopa komisia konštatuje, že predložené sťažnosti už 
boli riešené na jednotlivých prislúchajúcich oddeleniach mestského úradu.  
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Uznesenie: 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu poveriť prednostu, prípadne hlavnú 

kontrolórku aby sa k sťažnostiam zasielaným na mestský úrad vyjadrovali ešte pred ich 
prerokovaním v komisii vždy, včas (najmenej 7 dní pred rokovaním komisie) a písomne 
najprv tie útvary mestského úradu, do ktorých kompetencie zasahuje problematika uvedená 
v sťažnostiach, prípadne aby boli vyžiadané mestským úradom stanoviská od iných 
dotknutých inštitúcií. 

  
K bodu 4 - Rôzne: 
 Riaditeľ organizácie Spoločne proti kriminalite pán Bc. Miroslav Schlesinger 
v spolupráci s komisiou pre ochranu verejného poriadku vypracovali a predložili na 
distribúciu pre školské a predškolské zariadenia v Malackách podklady (letáky) pre 
informačnú kampaň v oblasti prevencie kriminality zameranú na nasledujúce témy: 7 rád na 
cesty; 10 rád ak zistíte drogy v rodine; Grafit a Tag je ako chorobopis; Lebo zlodej to vie; 
Kým niekoho pozvete do školy; Ako riešiť šikanovanie v škole; Máte v triede šikanovanie?; 
Marihuana nie je iba cigaretka; Nová pomoc pre Vás a Vašich blízkych. 
 

Uznesenie: 
Komisia žiada mestský úrad o zabezpečenie distribúcie uvedených podkladov všetkým 

školským a predškolským zariadeniam v Malackách. 
 
K bodu 5 - Záver 

Predseda komisie Ing. Jozef Halcin poďakoval všetkým prítomných za ich aktívnu 
účasť a navrhol aby ďalšie rokovanie komisie samostatne zamerané na návrh systémového 
riešenia sťažností bolo v čo najskoršom období. 

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


