
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica zo 6. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 
3.10.2011  

 
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. Záver 
 

K bodu l – Otvorenie 
 
 Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov 
komisie. 
 
K bodu 2  –  Materiály predkladané na rokovanie  MsZ 
 
 Ing. Eva Sokolová informovala členov komisie o predkladaných materiálov na MsZ  - 
- č. mat. Z 143/2011 – Prezentácia projektu „Mínus 3%“- uvedený projekt je realizovaný na 
zníženie energetických nákladov mesta Malacky vo verejných budovách a na verejnom 
osvetlení. Do uvedeného projektu bolo zúčastnených 6 štátov. Mesto Malacky  sa podieľa na  
spolufinancovaní uvedeného projektu 25 %, čo predstavuje sumu 7.342,75 €.  
- č. mat. Z 145/2011 – Informácia  o realizácií projektu „Záhorie, Malacky – 
odkanalizovanie“ – k uvedenému materiálu bolo skonštatované, že boli predložené na 
Ministerstvo životného prostredia SR na vyjadrenie a schválenie nové súťažné  podklady. 
Žiadosti o účasť v užšej súťaži sa predkladali do 16.5.2011, proces vyhodnocovania splnenia 
podmienok účasti bol ukončený a boli zaslané výzvy na predkladanie ponúk. Lehota  na 
predkladanie ponúk je stanovená na 12.10.2011.Po vyhodnotení ponúk budú uchádzači 
o výsledku vyhodnotenia informovaní. Uvedený materiál mal skôr informatívny charakter. 
 
Uznesenie:  

1. Komisia vzala uvedený materiál na vedomie. 
 

Ing. Ladislav Adamovič informoval členov komisie o predkladanom materiály č. 
Z 144/2011 – Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Malacky k 30.6.2011 – 
k uvedenému materiálu bolo skonštatované, že uvedené podklady k projektovému rozpočtu 
dávajú jednotliví správcovia kapitol. Uvedená monitorovacia spáva je predkladaná v štruktúre 
programového rozpočtu. Priebežné  plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov, 
podprogramov a prvkov vypracovali príslušní pracovníci mesta podľa svojich kompetencií 
k 30.6.2011. Uvedená monitorovacia správa obsahuje čerpanie jednotlivých častí 
programového rozpočtu. 
           
Uznesenie:  

1. Komisia vzala uvedený materiál na vedomie. 



 
 

 
Čo sa týka činnosti komisie bolo na záver skonštatované, že dňa 11.10.2011 o 18.00 

hod. bude mimoriadne zasadnutie KOVP, z dôvodu zjednotenia  riešenia sťažností občanov. 
 
 
  

V Malackách, dňa  4. júla 2011 
 
 
Zapísala:                                                                            Schválil: 
 
 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 
 
 


