
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica zo 8. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 
2.11.2011  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 213 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Návrh systému riešenia susedských sporov v meste Malacky – Ing. Ľubica Čikošová 
3. Plán preventívnych aktivít na roky 2011/2012 v meste Malacky – Mgr. Ivan Jurkovič, 
náčelník  MsP 
4. Realizácia ďalšej etapy kamerového monitorovacieho systému v meste Malacky – Mgr. 
Ivan Jurkovič, náčelník MsP 
5. Projekt vybudovania detského dopravného ihriska - právne oddelenie, Ing. Zuzana 
Danišíková  
6. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ 
7. Zaver 
 

 
K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov komisie. 
 
K bodu 2  –  Návrh systému riešenia susedských sporov v meste Malacky  
K uvedenému  bodu bola prizvaná Ing. Ľubica Čikošová – hlavná kontrolórka – ktorá uviedla, 
že všetky sťažnosti, ktoré sú podané na MsÚ eviduje a následne na to, ich postupuje na 
vybavenie  jednotlivým oddeleniam. V prípade, že  sťažnosť je adresovaná priamo na komisiu 
ochrany verejného poriadku, by podľa názoru hlavnej kontrolórky mala uvedenú sťažnosť 
vyriešiť komisia. Komisia by mala vystupovať ako zmierovací orgán a zmierovať konflikty 
medzi občanmi.  Členovia komisie predstavili Ing. Čikošovej návrh riešenia konfliktov 
a sporov z hľadiska možných kompetencií KOVP ako poradného, iniciatívneho 
a kontrolného orgánu MsZ v Malackách, s tým že navrhla aby k riešeniu sťažností bol 
prizývaný kompetentný člen komisie, nakoľko sú tu odborníci z rôznych oblastí. 
 
Uznesenie: 
Komisia zobrala na vedomie návrhy riešenia danej problematiky a odporučila predsedovi 
komisie predložiť hlavnej kontrolórke návrh systémového riešenia konfliktov. 
 
K bodu 3 - Plán preventívnych aktivít na roky 2011/2012 v meste Malacky  
K preventívnym aktivitám vystúpil pred členov komisie Mgr. Vladislav Kunák, ktorý 
oboznámil komisiu o prevencii, ktorá sa vykonáva v jednotlivých materských školách, 
základných školách, osemročnom gymnáziu a detskom domove. V poslednom rade sa 
prednášky vykonávajú aj pred seniormi. Uvedené prevencie sa  vykonávajú na úrovni 
prislúchajúcej k veku poslucháčov. Každá škola má svojho aktivistu, ktorý je v kontakte 
s deťmi (telefonicky)  a v prípade, že by mali problém akéhokoľvek druhu je možné aby 
kontaktovali uvedeného aktivistu. 
 



Uznesenie: 
Komisia vzala preventívnej opatrenia na vedomie s pripomienkami. 
 
K bodu 4 - Realizácia ďalšej etapy kamerového monitorovacieho systému v meste 
Malacky 
Mgr. Ivan Jurkovič  náčelník MsP podal informáciu, že v meste sa nachádza 7 kamier, ktoré 
monitorujú priestory križovatky, dolného kostola, Mierové nám, Zámocký park, Nádražná ul., 
Juh a Pribinovú ul. V súčasnej dobe sa realizuje projekt na rozšírenie kamerového systému, 
s tým, že by boli zachytené aj ostatné oblasti mesta. Taktiež  občania môžu na stránku MsP 
zasielať podnety a upozorňovať na problémy, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom MsP. 
 
Uznesenie: 
Komisia vzala realizáciu kamerového monitorovacieho systému na vedomie, bez 
pripomienok. 
 
 
K bodu 5 -   Projekt vybudovania detského dopravného ihriska 
 
K uvedenému bodu bola  prizvaná Ing. Danišíková, táto sa z dôvodu choroby ospravedlnila 
a podala písomné vyjadrenie k uvedenému projektu. Tento komisia vzala na vedomie.  
 
 
 
V Malackách, dňa  3. novembra 2011 
 
 
Zapísala:                                                                            Schválil: 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 
 
 


