
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 
 

Zápisnica z 13. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 
17.5.2012  

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

1. Otvorenie 
2. Informácia o príprave správy o bezpečnostnej situácii v meste Malacky (uzn. č. 

15/2012 zo dňa 16.2.2012) 
3. Informácia o stave riešenia problému na Kollárovej ul.  – Caffé-bowling spol. s.r.o. 

      4.   Záver 
 

 
K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin a privítal prítomných členov komisie.  
 
K bodu 2 - Informácia o príprave správy o bezpečnostnej situácii v meste Malacky (uzn. 
č. 15/2012 zo dňa 16.2.2012) 
 
Informáciu o príprave správy o bezpečnostnej situácii v meste Malacky predložil náčelník 
MsP Mgr. Ivan Jurkovič, s tým, že zhodnotil činnosť mestskej polície za rok 2011. Taktiež 
uviedol, že bola obnovená kontrola kamerového systému pomocou chránenej dielne, na ktorú 
sú využití telesne postihnutí občania.  
Náčelník mestskej polície oznámil, že sa spojil aj s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ 
v Malackách a riaditeľom Hasičského záchranného zboru, ktorí taktiež prisľúbili 
vypracovanie  informácií o bezpečnostnej situácii z ich oboru, k vyhotoveniu komplexnej 
správy. 
 
Uznesenie: Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie.  
 
                           . 
K bodu 3  –  Informácia o stave riešenia problému na Kollárovej ul. – Caffé-bowling 
spol. s.r.o. 
 
K uvedenému bodu sa dostavil Martin Bolf, manželia Režný, poslankyne Mgr. Trenčanská 
a Mgr. Berkešová, Viera Baňovičová a Mgr. Ivan Jurkovič.  
 
Pani Baňovičová, pracovníčka odboru Územného rozvoja a životného prostredia informovala 
na základe požiadavky, ktorá vyplynula zo zasadnutia komisie dňa 28.3.2012, že v zmysle § 3 
zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach je usporiadateľ verejného 
kultúrneho podujatia povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území 
ktorej sa má podujatie konať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom 
prípade možno oznámenie prijať  i v kratšej lehote. Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má 
konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie 
alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie 



obyvateľstva. Podujatie možno zakázať i z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci 
alebo by bolo v rozpore s uvedeným zákonom. V zmysle § 5 VZN č. 2/2005 verejné kultúrne 
podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov – koncerty, hudobné  a tanečné 
produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, môžu byť poriadané len 
v rámci prevádzkového času stanoveného Mestom Malacky. Vo všeobecnosti sa pojem 
prevádzkového času vysvetľuje tak, že je to čas kedy je prevádzkareň sprístupnená 
spotrebiteľovi k predaju príslušnej komodity alebo poskytovaniu služieb. Po uplynutí 
prevádzkového času sa v prevádzke nemajú zákazníci zdržiavať. V prípade prevádzky  Caffé-
bowling, ak sa po „záverečnej“ zdržujú zákazníci v prevádzke, čo sa považuje za porušenie 
prevádzkového času.  
Pán Jurkovič – náčelník MsP informoval, že počas monitorovania prevádzky Caffé bowling  
dochádza k pravidelnému nedodržiavaniu prevádzkových hodín, čím prevádzkovateľ porušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2005. Hliadka zasahovala dňa 17.3.2012 
o 00,45 hod., po telefonickom oznámení, že pred prevádzkou je neprimeraný hluk. Hluk 
z prevádzky prenikal pri otváraní a zatváraní vchodových dverí do ulice. Uvedenej 
skutočnosti sa nedalo zabrániť, nakoľko bola prevádzka otvorená a zákazníci neustále 
používali vchod. Hliadka vykonala opakovane kontrolu o 01.30 hod., pričom situácia pred 
prevádzkou bola nezmenená a do prevádzky Caffé-bowling stále prichádzali návštevníci. 
Caffé-bowling bol v prevádzke aj v čase o 02.24 hod., a tým  prišlo k nedodržaniu 
prevádzkových hodín,  v tomto čase sa vo vnútri prevádzky  nachádzalo asi 80 ľudí a vonku 
postávala skupina 20-30 ľudí, pričom prichádzalo pred prevádzkou k hlasnej vrave, hliadka 
nariadila ukončiť hudobnú produkciu a uzatvoriť prevádzku. Čašníčka odmietla vec vyriešiť 
blokovou pokutou a uviedla, aby hliadka uvedenú vec riešila s majiteľom Martinom Bolfom. 
Obdobná situácia sa zopakovala aj dňa 24.3.2012, 26.3.2012, 14.4.2012, 21.4.2012, 
22.4.2012, 1.5.2012, kedy neustále dochádzalo k nedodržiavaniu prevádzkového času. 
V priebehu tohto obdobia bola p. Bolfovi uložená jedna bloková pokuta vo výške 30 €, ktorá 
nesplnila výchovný účel, nakoľko k porušovaniu prevádzkového času dochádza pravidelne. 
Na základe toho bude daná vec v ostatných prípadoch odovzdaná na riešenie obci, v zmysle 
zákona o Obecnom zriadení.  
Majiteľ prevádzky Martin Bolf uviedol, že povolenie na predĺženie prevádzkových hodín 
nemá, Mestskú políciu po tom nič nie je a je si vedomý spáchania priestupkov, ale nechce  
prísť o zákazníkov a tržbu. 
Manželia Režný sa vyjadrili, že situácia na Kollárovej ul., vzniknutá prevádzkovaním 
zariadenia Caffé-bowling, sa po prerokovaní sťažnosti v komisii pre ochranu verejného 
poriadku  čiastočne zlepšila. Manželia Režný sa vyjadrili, že nemajú záujem aby bola 
prevádzka uzatvorená, ide im, tak ako aj ostatným obyvateľom uvedenej ulice o koncenzus, 
aby oni mohli v pokoji žiť vo svojich domoch a pán Bolf prevádzkovať svoj podnik. 
 
Pán Bolf potvrdil, že opakovane nedodržiava prevádzkovú dobu, nakoľko on zo svojich 
zákazníkov „žije“. Z uvedeného dôvodu žiadal o predĺženie prevádzkových hodín nad rámec 
doterajšieho predĺženia, čo mu nebolo zo strany mesta doteraz povolené. 
 
Uznesenie: Komisia vzala uvedené informácie na vedomie a odporúča : 
 

1.) primátorovi mesta Malacky uložiť v zmysle Zákona o obecnom zriadení, v dôsledku 
nedodržania ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005 pokutu 
prevádzkovateľovi Caffé-bowling spol. s.r.o. vzhľadom na opakované porušovanie 
prevádzkových hodín zistených Mestskou políciou v Malackách; výšku pokuty 
stanoviť vyššiu s ohľadom na opakované porušovanie prevádzkového času 
zdokumentované mestskou políciou; 



2.) predložiť na najbližšie riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Malackách  
novelu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005, z dôvodu potreby jeho 
aktualizácie, 

3.) zrušiť udelenie výnimky pre prevádzku Caffé bowling z doby neurčitej na dobu 
určitú, a to v trvaní jedného mesiaca pre danú prevádzku s možnosťou opakovaného 
udeľovania výnimky v trvaní jedného mesiaca na základe pravidelného overovania 
situácie MsP, 

4.) odporúča primátorovi neudeľovať jednorázové predĺženie prevádzkového času 
prevádzke Caffé bowling, ul. Jána Kollára č. 891/14 Malacky. 

 
 
 
 
V Malackách, dňa  23. mája  2012 
 
 
Zapísala:                                                                     Schválil: 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 
 
 


