
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v     Malackách  

Zápisnica z 10. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku,
konaného dňa 8.2.2012 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Miesto zasadnutia: zasadačka č. 219 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ

• Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta Malacky  za rok 
2011 (Z 4/2012) – Ing. Čikošová

• Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malac-
ky (Z 6/2012) – Ing. Prokop

• Návrh VZN o mestskej polícii (Z 7/2012) – Mgr. Jurkovič
• Informácie o činnosti MsP v r. 2011 (Z 14/2012) – Mgr. Jurkovič
• Informácie o príprave a spracovaní materiálu alternatívneho návrhu riešenia otázky 

občanov ohrozených sociálnym vylúčením (Z 20/2012) – Ing. Vavrinec
3. Záver

K bodu l – Otvorenie
Rokovanie  Komisie  pre  ochranu  verejného  poriadku  pri  MsZ  v  Malackách  (ďalej  iba 
„komisia“) otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných členov komisie.

K bodu 2  –  Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ  

• Správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta Malacky za rok 
2011 (Z 4/2012)

K uvedenému  bodu  bola   prizvaná  hlavná  kontrolórka  pani  Ing.  Ľubica  Čikošová,  ktorá 
uviedla,  že  uvedená  správa  o vybavovaní  sťažností  je  predkladaná  raz  za  rok  mestskému 
zastupiteľstvu  a to  ako  komplexná  informáciu  o prijatých  a vybavovaných  sťažnostiach 
a petíciách za predchádzajúci rok. Na základe Zásad vybavovania sťažností útvar hlavného 
kontrolóra  odstupoval  jednotlivé  sťažnosti  a petície  podľa  kompetencií  na  vybavenie 
príslušným  oddeleniam.  V celkovom  vyčíslení   došlo  oproti  roku  2010  k nárastu  počtu 
prijatých  sťažností  a petícií.  Táto  správa  má  informatívny  charakter  a  je  spracovaná  na 
základe podkladov jednotlivých dotknutých útvarov mestského úradu.

V rámci  diskusie  členovia  komisie  poukázali  na nepresné a  nejednotné  formulácie  (ktorý 
orgán a aké boli prijaté opatrenia) v časti prijaté opatrenia pri petícii 38/2012 a odporúča ich 
hlavnej kontrolórke pred predložením mestskému zastupiteľstvu zosúladiť so skutočnosťou.  



Uznesenie:
Komisia  odporúča  hlavnej  kontrolórke  zapracovať  komisiou  vznesené  pripomienky.  Po 
zapracovaní  uvedených  pripomienok  odporúča  komisia  mestskému  zastupiteľstvu  zobrať 
materiál na vedomie.

• Návrh  VZN,  ktorým  sa  upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov  v meste 
Malacky (Z 6/2012) 

K uvedenému bodu bol prizvaný vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia 
pán Ing. Dušan Prokop, ktorý informoval, že vzhľadom na novelu zákona č. 282/2002 Z.z. sa 
upravujú  niektoré podmienky držania psov v meste Malacky. Na základe uvedeného prišlo 
k vypracovaniu  nového VZN, v ktorom sa upravili  podmienky adopcie psov z karanténnej 
stanice,  ktoré  sú  zahrnuté  v  §  9  Adopcia.  Adopcia  psov  pre  mesto  Malacky  bude 
zabezpečovať  OZ  MAJME  SRDCE,  z toho  dôvodu  bolo  potrebné  upraviť  a  zrušiť 
ustanovenia,  ktoré  pojednávajú  o prevzatí  psa  z karanténnej  sanice  novým  majiteľom. 
Občianske združenie MAJME SRDCE je zamerané na pomoc túlavým a týraným zvieratám 
a ich následnú adopciu. Taktiež boli doplnené a zvýšené sadzby pokút za porušenie novely 
zákona ča. 282/2002 Z.z.

V rámci diskusie sa členovia komisie zaujímali  najmä o spôsob stanovenia výšky pokút a 
termíny  kedy  budú  fyzicky  označené  a  vymedzené  detské  a  športové  ihriská  v  rámci 
minuloročne schválenej pasportizácie, ktorá má prispieť k jednoznačnému označeniu lokalít 
kde je vstup z domácimi zvieratami zakázaný.  

Uznesenie:
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať materiál na vedomie bez pripomienok a 
schváliť predkladané VZN.

• Návrh VZN o mestskej polícii (Z 7/2012)

K uvedenému bodu bol prizvaný náčelník Mestskej polície v Malackách pán Mgr. Ivan Jur-
kovič, ktorý informoval o dôvodoch predkladania daného materiálu.

Uznesenie:
Komisia odporúča vzhľadom na nevznesené pripomienky Okresnej prokuratúry v Malackách 
mestskému  zastupiteľstvu  zobrať  predložený  materiál  na  vedomie  a  schváliť  predkladané 
VZN bez pripomienok.

• Informácie o činnosti mestskej polície v r. 2011 (Z 14/2012)

K uvedenému  bodu  bol  prizvaný  náčelník  Mestskej  polície  v  Malackách  pán  Mgr.  Ivan 
Jurkovič, ktorý oboznámil komisiu s predkladaným materiálom, ktorý je možné rozdeliť do 
troch základných skupín a/ preventívna činnos, b/ činnosť v oblasti objasňovania a riešenia 
priestupkov a iných skutkov a  c/  iná  činnosť.  Mestská polícia  sa  podieľa pri  objasňovaní 
rôznych priestupkov, ktoré je oprávnená prejednať v blokovom konaní. V uvedenej informácii 
je vyčlenený presný počet priestupkov. Uvedený počet je špecifikovaný ako boli  uvedené 
priestupky vyriešené. Taktiež v uvedenej informácii je uvedené prevádzkovanie kamerového 
systému, pričom bola poskytnutá informácia, že k sledovaniu kamerového systému budú od 
marca prijatí noví civilní pracovníci.



V rámci diskusie bol k prerokovaniu materiálu prizvaný aj vedúci oddelenia výkonu služby a 
objasňovania  priestupkov  MsP  pán  Tomáš  Chmela.  K  predloženému  materiálu  bolo 
vznesených  viacero  pripomienok  a  odporúčaní,  ktoré  boli  zamerané  na  sprehľadnenie 
materiálu,  na porovnanie s  predchádzajúcimi rokmi,  na vyhodnotenie  dosiahnutých cieľov 
mestskej polície, na vyhodnotenie súčasného stavu bezpečnostnej situácie v našom meste a 
stanovenie  nových cieľov pre nasledujúce obdobie.  Členovia  komisie  ponúkli  náčelníkovi 
mestskej polície pomoc pri vypracovaní takejto správy. 
Zástupcovia mestskej polície požiadali členov komisie o predloženie návrhov a odporúčaní,čo 
by  mala  správa  o  činnosti  obsahovať.  Odporúčania  pre  mestskú  políciu  boli  predsedom 
komisie  odoslané  v  elektronickej  forme  náčelníkovi  a  členom komisie  na  druhý  deň  po 
rokovaní (9.2.2012).   

Uznesenie:
Komisia odporúča náčelníkovi mestskej polície dopracovať materiál v zmysle pripomienok a 
odporúčaní a žiada opätovne predložiť materiál na rokovanie komisie. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu:

1) už v tomto roku vzhľadom na dôležitosť materiálu predkladať informáciu o 
činnosti  mestskej  polície  na  rokovanie  mestského  zastupiteľstva  ako 
samostatný  bod  rokovania  (nie  ako  informatívny  materiál)  s  uznesením, 
ktorého súčasťou by mali byť aj merateľné ciele pre nasledujúce obdobie.

2) po  zapracovaní  odporúčaní  a  pripomienok  opätovne  predložiť  materiál  na 
rokovanie komisie a až následne predložiť materiál  na rokovanie mestského 
zastupiteľstva.  

• Informácie  o príprave  a spracovaní  materiálu  alternatívneho  návrhu  riešenia 
otázky občanov ohrozených sociálnym vylúčením (Z 20/2012)

K uvedenému bodu bol prizvaný prednosta mestského úradu pán Ing. Dušan Vavrinec, ktorý 
uviedol,  že  uvedený  materiál  má  informatívny  charakter  a bol  spracovaný  vzhľadom  na 
pretrvávajúce negatívne dopady na životné prostredie a medziľudské vzťahy na Družstevnej 
ulici,  opakované porušovanie nariadení mesta neprispôsobivými obyvateľmi bývajúcimi na 
Družstevnej  ul.  č.  25.  Materiál  je  rozdelený  do  ôsmych  častí  a obsahuje  taktiež  návrhy 
možných  lokalít  pre  špeciálne  bývanie.  V materiály  je  rozpracovaná  genéza  problému, 
súčasný stav,  ktorý  prevláda  na  Družstevnej  ulici,  realizáciu  prijatých  opatrení,  realizácia 
opatrení v prípade prijatia akýchkoľvek alternatív riešenia pre občanov ohrozených sociálnym 
vylúčením, stav pohľadávok k občanom z Družstevnej ulici – pričom bol porušený stavebný 
zákon, zákon o odpadoch, neboli uhradené poplatky za KO a za psov, evidencia žiadateľov 
o pridelenie bytu a model možného riešenia eliminácie počtu bývajúcich na Družstevnej ul. 
Taktiež bola poskytnutá informácia, že s Úradom vlády SR bola v decembri 2011 podpísaná 
Zmluva o poskytnutí dotácie. Súčasťou materiálu je aj popísaný stav na Skuteckého ul., ktorý 
sa týka neplatičov. 

V diskusii  predseda komisie  upozornil,  že komisia  navrhla už v septembri  minulého roka 
(6.9.201,  http://www.malacky.sk/docs/msz/komisie/110906_komisia_ovp_zapisnica.pdf) 
riešenie, ktoré už v tom čase upozorňovalo na nutnosť riešenia sociálnoprávnej ochrany detí 
dotknutých rodín (ktorý v zmysle predkladaného materiálu začal následne riešiť ÚPSVaR až 
4.102011). Komisia 6.9.2011 zároveň navrhla vzhľadom na vtedajší 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 prijať riešenie, v zmysle ktorého by sa v tom čase rodina 

http://www.malacky.sk/docs/msz/komisie/110906_komisia_ovp_zapisnica.pdf


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 komisia podmieňovala 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 mala byť podľa vtedajšieho 
návrhu komisie  aj  časť o okamžitom ukončení nájmu napr. v prípade dosťahovania iných 
osôb,  nedodržiavania  hygienických  podmienok,  nedodržiavania  školskej  dochádzky, 
narušovania susedských vzťahov a pod. 

Uznesenie:
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu:

1) zobrať predkladaný materiál na vedomie s tým aby mestským zastupiteľstvom zvolené 
riešenie  riešilo  danú problematiku  komplexne  vrátane  úzkej  spolupráce  pri  riešení 
sociálnoprávnej  ochrany  detí,  aby  zohľadňovalo  záujem  o  zmiernenie  čo  najviac 
napätia  na  Družstevnej  a  zároveň  aby  zohľadňovalo  záujem nevytvárania  ďalších 
potenciálnych ohnísk, kde by mohlo dôjsť k nelegálnemu prisťahovaniu a nelegálnym 
stavbám.

2) zvolené riešenie podmieniť princípom zásluhovosti, tak ako to komisia odporúčala už 
6.9.2012.

3) apelovať na zmenu legislatívy najmä v oblasti udeľovania trvalého pobytu na príslušné 
štátne orgány prostredníctvom mestského zastupiteľstva a v spolupráci so ZMOS-om 
tak, aby nebolo možné (ako v prípade Družstevnej) aby na 47 m2 mali prihlásený v 
tom istom čase trvalý pobyt takmer 40 ľudia.

K bodu 3  – Záver
V závere predseda komisie poďakoval členom a prizvaným hosťom za aktívnu účasť.

V Malackách, dňa  8. februára  2012

Zapísala:                                                                     Schválil:
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin
tajomníčka                                                                    predseda   
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku 


