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Zápisnica z 14. zasadnutia  
Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 5.6.2012  

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

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ 

a) Návrh na prerokovanie platu primátora mesta (Z85/2012) – Ing. Dušan Vavrinec 
b) Návrh na schválenie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 

(Z69/2012) – Ing. Dušan Prokop 
c) Návrh realizácie systému špeciálneho  bývania  (Z 68/2012) – JUDr. Erik Dóczi 
d) Správa o bezpečnostnej situácii v meste v súčinnosti s komisiou VP a ORPZ 

(Z79/2012) – Mgr. Ivan Jurkovič 
e) Informácia o stave riešenia problému na Kollárovej ulici – Mgr. Ivan Jurkovič, Ing. 

Dušan Prokop, Baňovičová Viera, 
      3.   Záver 
 

 
K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných hostí a členov 
komisie. 
 
 
K bodu 2  –  Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ   
 
a) Návrh na prerokovanie platu primátora mesta (Z85/2012) – Ing. Dušan Vavrinec, 
prednosta MsÚ v Malackách 

 
K uvedenému  bodu bol  prizvaný pán Ing. Vavrinec, ktorý uviedol, že návrh na prerokovanie 
platu primátora sa predkladá na základe § 4 ods. 4 novely zákona č. 253/94 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest účinnej od 1.6.2011. Podľa 
§ 4 ods. 1 vyššie uvedeného zákona primátor mesta Malacky je zaradený do 6. platovej 
skupiny a patrí mu plat, ktorý nemôže byť nižší ako 2,53 násobok priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠtÚ SR za 
predchádzajúci kalendárny rok. Na základe uvedeného plat primátora je potrebný prerokovať 
mestským zastupiteľstvom.  
 
Uznesenie: 

Komisia vzala predkladaný materiál na vedomie. 
 
 
b) Návrh na schválenie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) 
(Z69/2012) – Ing. Dušan Prokop, vedúci oddelenia územného rozvoja a životného 
prostredia 

 
K uvedenému bodu bol prizvaný pán Ing. Prokop, ktorý informoval, že k vypracovaniu 
Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský 
kraj predchádzalo vypracovanie socio-ekonomickej analýzy mesta. Na základe výsledkov 
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tejto analýzy bola pre túto stratégiu vybraná mestská oblasť Malacky Juh. Realizácia projektu 
predpokladá vytvorenie centrálnej zóny mestskej oblasti Malacky Juh, čím sa vytvorí nový 
estetický a ucelený priestor pre obyvateľov tejto časti mesta. Projekt bude mať dopad na 
všetky vekové kategórie. Riešené územie bude realizované ako jeden ucelený komplex, 
pričom prvky revitalizácie sú koncepčne navrhnuté tak, aby boli navzájom prepojené 
a zosúladené. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, upravenie 
a obnova verejného priestoru vrátane verejnej zelene. Obnovené bude dláždenie peších plôch, 
vytvorené dostatočne dimenzované chodníky a dobre fungujúce verejné plochy. Verejná zeleň 
bude zachovaná a doplnená novými vzácnejšími druhmi stromov a záhonmi.  
V tejto súvislosti pán Prokop informoval o záujme riešiť aj dopravnú situáciu v tejto mestskej 
oblasti, ktorá sa bude riešiť od budúceho roku (2013) v rámci iného projektu a to Dopravného 
generelu mesta Malacky.  
 
Uznesenie: 

1. Komisia vzala predkladané materiály na vedomie. 
2. Komisia navrhuje v súvislosti s realizáciou ISRMO riešiť aj úpravu dopravného 

značenia pre umožnenie parkovania pri základnej škole Štúrova.  
 
c) Návrh realizácie systému špeciálneho  bývania  (Z 68/2012) – JUDr. Erik Dóczi, 
vedúci oddelenia právneho 

 
Pán JUDr. Erik Dóczi oznámil, že vypracovanie uvedeného materiálu vychádzalo z prijatých 
uznesení Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 21/2012 zo dňa 16.2.2012, č. 178/2011 zo 
dňa 30.11.2012. Svojím obsahom dopĺňa materiál č. Z20/2012, ktorý bol spracovaný na MsZ 
konané dňa 16.2.2012. Predložený materiál obsahuje tri alternatívne riešenia.  
Realizácia „Špeciálneho bývania“ v podmienkach mesta Malacky má za cieľ podporiť 
sociálne slabšie osoby zavedením osobitného systému „Špeciálneho bývania“ ako najnižšej 
formy bývania pre sociálne slabých obyvateľov. Realizáciou tohto systému sa vytvoria 
podmienky na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť 
riadny samostatný život, na podporu ich integrácie do spoločnosti. 

 
Uznesenie: 

1. Komisia vzala predkladaný materiál na vedomie s pripomienkami. 
2. Komisia žiada pred najbližším rokovaním MsZ v Malackách doplniť do 

materiálu špecifikáciu cieľovej skupiny, v rátane kritérií, ktoré by mali tieto 
osoby spĺňať pre zaradenie do špeciálneho bývania a počtu takýchto osôb v meste 
Malacky. 
 
 

d)  Správa o bezpečnostnej situácii v meste v súčinnosti s komisiou VP a ORPZ 
(Z79/2012) – Mgr. Ivan Jurkovič, náčelník MsP v Malackách 
 
Pán Mgr. Ivan Jurkovič predstavil predkladanú správu o bezpečnostnej situácii, ktorá bola 
spracovaná za obdobie I. štvrťroka 2012 a predstavuje zhrnutie informácií obsiahnutých 
v jednotlivých materiáloch spracovaných Mestskou políciou Malacky, Okresným 
riaditeľstvom  PZ SR Malacky a Okresným riaditeľstvom HaZZ Malacky.  
Mesto Malacky je posledným väčším mestom na ceste do Českej republiky. Budovaním 
priemyselných parkov a vytváraním podmienok pre podnikateľskú činnosť sa tu postupne 
mení i sociálno-ekonomická situácia.  Zamestnáva sa tu stále viacej občanov SR, ktorí nie sú 
obyvateľmi mesta. Uvedené faktory majú vplyv i na spoločenský život v meste. V dôsledku 
geografickej polohy mesta je možné rátať aj s organizovanou trestnou činnosťou 
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s medzinárodným prvkom. Policajno-bezpečnostnú činnosť na území mesta Malacky 
zabezpečujú prioritne príslušníci Obvodného oddelenia PZ  v Malackách. Nepretržitú činnosť 
výhradne v meste Malacky vykonávajú príslušníci Mestskej polície Malacky. Služba je 
zabezpečená nepretržite po celých 24 hodín. Situácia v meste je stabilizovaná, nedochádza 
k zvýšeniu trestnej činnosti. 
 
Uznesenie: 

1. Komisia vzala predkladaný materiál na vedomie. 
2. Komisia odporúča MsP priebežne monitorovať danú situáciu a raz ročne 

predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Malackách Správu 
o bezpečnostnej situácii v meste Malacky za predchádzajúci kalendárny rok, 
ktorej súčasťou bude aj Informácia o činnosti MsP v Malackách za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

 
 
e) Informácia o stave riešenia problému na Kollárovej ulici – Mgr. Ivan Jurkovi č, Ing. 

Dušan Prokop, Baňovičová Viera 
 

Náčelník MsP Mgr. Ivan Jurkovič informoval, že ihneď  po zasadnutí komisie dňa  17.5.2012 
bola zo strany Mestskej polície spracovaná správa o situácii  v zariadení Caffé – bowling spol. 
s.r.o., so sídlom v Malackách na Kollárovej ulici, z ktorej je dostatočne preukázateľné, že 
uvedená prevádzka opakovane nedodržaním prevádzkových hodín porušuje VZN mesta 
Malacky č. 2/2005. Uvedená správa bola postúpená MsÚ Malacky k ďalšiemu konaniu. Ďalej 
uviedol, že uvedená  prevádzka je naďalej monitorová a sústavne tu dochádza k porušovaniu 
prevádzkových hodín. Na upozorňovanie Mestskou políciou personál nereaguje. Mestská 
polícia si zadovážila prístroj na meranie hluku, pomocou ktorého bol skúšobne hluk na 
uvedenej ulici meraný. Intenzita hluku bola meraná v nočných hodinách hlavne po 22.00 hod. 
a dosahovala intenzitu 50 decibelov a viac.  
Pani Baňovičová uviedla,  že majiteľ prevádzky p. Bolf bol upozornený na porušovanie 
prevádzkových hodín a z toho dôvodu mu udelená výnimka na predĺženie prevádzkových 
hodín bude zrušená. 
 
Uznesenie: 

1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
2. Komisia navrhuje vypracovanie nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorý 

bude riešiť určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb, a ktorým sa 
zruší aktuálne platné VZN 2/2005 a to aj z dôvodov úpravy správneho konania, 
pokút a definovania pojmov. 

 
 
K bodu 3 – Záver 
Predseda komisie pán Ing. Jozef Halcin poďakoval všetkým členom a hosťom za aktívnu 
účasť na komisii. 
 
V Malackách, dňa  6. júna  2012 
 
Zapísala:                                                                     Schválil: 
Denisa Bebčáková                                                      Ing. Jozef Halcin 
tajomníčka                                                                    predseda    
Komisie pre ochranu verejného poriadku                    Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 


