
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica z 9. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 
7.12.2011  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 213 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ 

a) Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Malacky na rok 2011 (Z171/2011) 
b) Návrh Rozpočtu Mesta Malacky na roky 2012-2014 (Z172/2011) 

- Ing. Adamovič 
 

c) Informácia: o realizácii projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie (Z180/2011) 
                  -  Ing. Danišíková 
        

3.   Informácie MsP o dotejajšom využití kamerového monitorovacieho systému (KMS)   
a aktuálny stav riešenia novej etapy KMS – Mgr. Jurkovič  
4.   Zaver 
 
 
 

K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov komisie. 
 
K bodu 2  –  Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ   
 
                  a) Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Malacky na rok 2011 (Z171/2011) 
  
K uvedenému  bodu bol prizvaný Ing. Ladislav Adamovič – ktorý uviedol, že pri zmene 
rozpočtu dochádza k presunu finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách. Čo sa týka 
Mestskej polície nedochádza k zmene rozpočtu. Bolo dokončené verejné obstaranie 
kamerového systému, ktorý mesto kofinancovalo z vlastných prostriedkov.  
 

b) Návrh Rozpočtu Mesta Malacky na roky 2012-2014 (Z172/2011) 
 

Ing. Adamovič uviedol, že rozpočet na uvedené obdobie sa pripravuje na základe potrieb 
jednotlivých správcov kapitol. Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový je schodkový, 
s tým že prebytok pokrýva  kapitálový schodok. Jednotlivé položky rozpočtu sa v priebehu 
roka môžu upravovať presunom finančných prostriedkov. Realizuje sa to zmenou rozpočtu.  
 Čo sa týka MsP, náčelník predložil požiadavky a po vzájomnej  dohode sa upravili 
jednotlivé položky rozpočtu. Bola požiadavka na obstaranie motorového vozidla, s tým, že by 
táto požiadavka mohla byť zrealizovaná v priebehu roku 2013. Rozpočet nerieši ani 
personálne rozšírenie MsP a ani sa neuvažuje o zvýšení platov zamestnancov.  
Príjem do rozpočtu mesta za pult centrálnej ochrany predstavuje čiastku 50.000,- € ročne, čo 
pokryje náklady MsP na tovary a služby.   



c) Informácia: o realizácii projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie  
(Z180/2011) 

 
Uvedenú informáciu prišla predložiť spracovateľka materiálu Ing. Sokolová. Verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa je v uvedenom projekte pred ukončením, s tým, že sa čaká na 
súhlas ministerstva k procesu verejného obstarávania a následne bude podpísaná zmluva so 
zhotoviteľom. Predpokladaný začiatok projektu je v mesiaci február – marec 2012 a to hlavne 
z dôvodu poveternostných podmienok. Termín ukončenia je  október 2012. Podľa grantovej 
zmluvy je možné uvedený termín predĺžiť. Do tohto projektu boli zahrnuté časti mesta, ktoré 
nie sú odkanalizované Stupavská ul., Padzelek, oblasť Rádek, časť za železnicou a taktiež 
Družstevná ul.  V súčasnom období  beží súťaž na stavebný dozor.  

 
Uznesenie: 
Komisia vzala predkladané materiály na vedomie. 
 
 
K bodu 3 - Informácie MsP o dotejajšom využití kamerového monitorovacieho systému 
(KMS)   a aktuálny stav riešenia novej etapy KMS . 
 
Mgr. Ivan Jurkovič objasnil využitie kamerového systému  s tým, že signál z kamier 
prechádza do operačného strediska (mestskej polície), kde je monitorovaný a nahrávaný. 
Videozáznam sa uchováva  7 dní. Na základe kamerového systému sa dokázalo odhaliť 4136 
priestupkov. Jednotlivé kamery sleduje na monitore obsluha, pričom podľa potreby je možné 
požadovanú kameru zobraziť na hlavný monitor, popr. sa dá riadiť chod kamery podľa 
potrebných požiadaviek. Pri obsluhe kamerového systému sa využívali uchádzači 
o zamestnanie vykonávajúci absolventskú prax na základe dohody medzi Mestom Malacky 
a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2009-2011 bola obsluha zabezpečená 
prostredníctvom zamestnancov chránenej dielne. Od októbra 2011 je uvedená obsluha 
zabezpečovaná príslušníkom Mestskej polície, ktorý má stálu službu, ale vzniká tu problém, 
že uvedený príslušník musí plniť aj ďalšie úlohy (vybavovať klientov, administratívnu 
činnosť v súvislosti s objasňovaním priestupkov, obsluha pultu centrálnej ochrany, 
koordinovať činnosť príslušníkov pri zásahu a pod. Z toho dôvodu  nie je 100% sledovanosť 
kamerového systému, čiže sa nedá vždy zabrániť páchaniu trestnej činnosti a pod.  
 
Uznesenie: 
Komisia zobrala na vedomie informáciu náčelníka MsP a odporúča hľadať okamžité 
riešenie na personálne obsadenie, z dôvodu zabezpečenia 100% sledovanosti kamerového 
systému, nie však na úkor príslušníkov MsP a následne po zistení nákladov na mzdy zvýšiť 
rozpočet o mzdové prostriedky. 
 
 
V Malackách, dňa  8. decembra  2011 
 
 
Zapísala:                                                                     Schválil: 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 
 



 


