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Zápisnica z 15. zasadnutia  
Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 18.9.2012  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 219 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o pravidlách času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky (bod programu MsZ 
Z91/2012) – Ing. Prokop 

3. Správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici 
(bod programu MsZ Z96/2012) – JUDr. Dóczi 

4. Správa o vymáhaní pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (bod 
programu MsZ Z97/2012) – Ing. Adamovič 

5. Správa o stave súdnych sporoch mesta (bod programu MsZ Z98/2012) – JUDr. Dóczi 
6. Informácie o: 

a. o stave riešenia problému na Družstevnej ulici – Mgr. Jurkovič, Mgr. Kmecová 
b. o stave realizácie projektu Záhorie Malacky - odkanalizovanie (bod programu 

MsZ Z100/2012) – Ing. Prokop 
c. o činnosti oddelenia marketingu a mestských médií s vyčíslením nákladov na 
činnosť mestských médií a ich organizačné zabezpečenie (bod programu MsZ 
Z101/2012) – Mgr. Janotová 

d. o vykonaných opatreniach „ závodu na výrobu vakcín“ (bod programu MsZ 
Z102/2012) – Ing. Prokop 

7. Rôzne 
8. Záver 
 

K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných prizvaných hostí a 
členov komisie. 
 
 
K bodu 2 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky (bod programu 
MsZ Z91/2012)  
 
K uvedenému bodu boli prizvaní pán Ing. Prokop, pani  Baňovičová a pán JUDr. Dóczi. 
Na základe diskusie so spracovateľmi komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať 
nasledovné uznesenie:    
 
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča MsZ vziať predkladaný materiál na vedomie. 
2. Komisia odporúča MsZ nasledovné úpravy: 
- § 3 ods. 1 písm. d) vynechať text „herne, hotely a prevádzky, ktoré sú ich 

súčasťou“; 
- § 4 bod 5 písm. g) vypustiť; 
- § 4 bod 4 upraviť tak, aby prevádzkovanie prevádzky z dôvodu konania 

neverejnej – uzavretej akcie nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby bolo 
podmienené písomným súhlasom mesta Malacky. 
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K bodu 3 - Správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na 
Hlbokej ulici (bod programu MsZ Z96/2012) 
 
K uvedenému bodu bol prizvaný pán JUDr. Dóczi, ktorý predstavil predkladaný materiál. 
Členovia komisie sa nestotožnili so závermi predkladateľa materiálu, ktorý napriek 
zdokumentovaným nedostatkom a porušeniam právneho stavu za obdobie od sprevádzkovania 
bytov na Hlbokej 5001 v oblastiach „čiernych“ stavieb, nelegálneho odberu elektrickej 
energie, neodborného zapojenia elektrických prístrojov, neschváleného spôsobu vykurovania 
príslušným stavebným úradom, ale aj napriek dlhodobému neplateniu nájomného zo strany 
niektorých nájomcov, hodnotí celkovú súčasnú situáciu na Hlbokej 5001 ako pokojnú, bez 
závažných rušivých momentov a ako uspokojivú. 
Z uvedených dôvodov komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať nasledovné 
uznesenie:    
 
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča vziať predkladaný materiál na vedomie. 
2. Komisia odporúča MsZ vyžiadať si na najbližšie rokovanie MsZ predloženie 

správy zameranej na kontrolu nájomných vzťahov, ktorú odporúča komisia pre 
MsZ doplniť o konkrétne návrhy a opatrenia, ktorými MsÚ odstráni doteraz 
zistené nedostatky a bude predchádzať ich ďalšiemu vzniku. Konkrétne 
opatrenia odporúča komisia MsZ doplniť o konkrétne termíny a zodpovednosť 
za ich realizáciu.  

 
 
K bodu 4 - Správa o vymáhaní pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad (bod programu MsZ Z97/2012) 
 
K uvedenému bodu bol prizvaný pán Ing. Adamovič, ktorý predstavil predkladaný materiál.  
Komisia odporúča MsZ prijať nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča MsZ vziať predkladaný materiál na vedomie. 
2. Komisia odporúča MsZ vyžiadať si od príslušných útvarov MsZ vypracovanie 

a realizáciu preventívnych opatrení smerujúcich k obmedzeniu tvorenia ďalších 
pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 
K bodu 5 - Správa o stave súdnych sporoch mesta (bod programu MsZ Z98/2012) 
 
K uvedenému bodu bol prizvaný pán JUDr. Dóczi, ktorý predstavil predkladaný materiál.  
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča MsZ vziať predkladaný materiál na vedomie. 
 
K bodu 6 a) – Informácie o stave riešenia problému na Družstevnej ulici – Mgr. 

Jurkovi č, Mgr.  Kmecová 
 
K uvedenému bodu boli prizvaní pán Mgr. Jurkovič, pán JUDr. Dóczi a pani Mgr. Kmecová, 
ktorí konštatovali, že po tom čo skončili 24 hodinové hliadky policajného zboru na 
Družstevnej ulici, mestská polícia pravidelne monitoruje uvedenú ulicu. V prítomnosti 
hliadky nedochádza k narúšaniu verejného poriadku, ale sú hlásené potýčky medzi 
obyvateľmi Družstevnej 25 navzájom. Mgr. Kmecová podotkla, že najviac vyhrocuje situáciu 
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rodina Romana Galbu. Bola aj snaha mesta vybaviť suché WC, ktoré by bola financované 
z rozpočtu mesta, ale Roman Galba odmietol osadenie WC na dvore. Taktiež sa vyskytujú 
problémy s prípravou detí do školy. Pani Kmecová konštatovala, že sociálne šetrenia zo 
strany mesta nezabránia správaniu dotknutej rodiny. 
Zo strany prizvaných bolo členom komisie konštatované, že MsÚ a MsP polícia vykonáva 
všetky opatrenia, ktoré sú v ich kompetencii na riešenie uvedeného problému. Na základe 
pokynu prednostu (od kedy, od ktorého dátumu) MsÚ boli opatrenia MsÚ a MsP v tejto 
súvislosti ešte viac zintenzívnené.    
 
Uznesenie: 

1. Komisia vzala predkladanú ústnu informáciu na vedomie. 
2. Komisia žiada prednostu MsÚ predložiť písomnú informáciu o výsledkoch 

zintenzívnených opatrení v tejto súvislosti na najbližšie rokovanie komisie.  
 
K bodu 6 b) – Informácie o stave realizácie projektu Záhorie Malacky - odkanalizovanie 

(bod programu MsZ Z100/2012) 
 
K uvedenému bodu bol prizvaný pán Ing. Prokop, ktorý komisii podal informáciu o tom, že 
dňa 5.6.2012 bolo odovzdané stavenisko a zároveň sa začalo s čistením kanalizácie. Zároveň 
sa vykonával monitoring potrubia. 10.7.2012 zhotoviteľ zahájil realizáciu kanalizácie na 
uliciach Hviezdoslavova, Kozia a Tillnera. Plánovaná dĺžka trvania prác na jednotlivých 
úsekoch je približne jeden mesiac v závislosti od počasia. Po dokončení prác na jednotlivých 
uliciach budú jamy a rozkopané cesty zasypané. Po usadení sa budú pravidelne dosýpať a po 
zimnom období bude opravený asfalt a ulice dané do pôvodného stavu. Pán Prokop komisiu 
informoval o spôsobe pripájania obyvateľov prípojkami na kanalizáciu, ako aj o aktivitách 
MsÚ pri riešení tých častí mesta, ktoré nie sú projektom Záhorie Malacky – odkanalizovanie 
riešené.   
 
Uznesenie: 

1. Komisia vzala predkladanú ústnu informáciu na vedomie. 
 
 
K bodu 6 c) – Informácia o činnosti oddelenia marketingu a mestských médií s 

vyčíslením nákladov na činnosť mestských médií a ich organizačné 
zabezpečenie (bod programu MsZ Z101/2012) – Mgr. Janotová 

 
K uvedenému bodu bola komisiou prizvaná pani Mgr, Janotová, ktorej neúčasť na rokovaní 
komisie ospravedlnila pani Mgr. Búbelová, ktorá taktiež podotkla, že nevie z akých zdrojov 
Mgr. Janotová pri tvorbe materiálu vychádzala, preto nepozná východiská aké vyplývajú 
z uvedeného materiálu. 
Vzhľadom na nevysvetlenie, nekonkrétnosť a tým nízku výpovednú hodnotu materiálu 
členovia komisie odporúčajú MsZ prijať nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania MsZ 
a prepracovaný materiál doplnený najmä o konkrétne údaje o činnosti 
a financovanie aktivít predložiť na najbližšie MsZ. 

 
K bodu 6 d) – Informácia o vykonaných opatreniach „ závodu na výrobu vakcín“ (bod 

programu MsZ Z102/2012)  
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K uvedenému bodu bol komisiou prizvaný Ing. Prokop, ktorý informoval o tom, že mesto 
Malacky zrealizovalo všetky potrebné opatrenia, ktoré vyplývali z uznesenia č. 57/2012 zo 
dňa 31.5.2012 a mali smerovať k vyriešeniu problémov okolo výstavby závodu na výrobu 
vakcín v Malackách. Výsledkom bolo odtajnenie všetkých informácií o výstavbe závodu, ako 
aj zastavenie stavebných prác na uvedenej stavbe. V súčasnej dobe sú práce na uvedenej 
stavbe pozastavené a vláda SR prehodnocuje ďalšie využitie dotknutej stavby. 
 
Uznesenie: 

1. Komisia odporúča MsZ vziať predkladaný materiál na vedomie. 
 
K bodu 3 – Záver 
Predseda komisie pán Ing. Jozef Halcin poďakoval všetkým členom a prizvaným za aktívnu 
účasť na komisii. 
 
V Malackách, dňa 19. septembra 2012 
 
Zapísala:                                    
Denisa Bebčáková                            
tajomníčka                                     
Komisie pre ochranu verejného poriadku           
Schválil: 
Ing. Jozef Halcin 
Predseda 
Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 


