
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 

Zápisnica zo 16 zasadnutia 
Komisie pre ochranu verejného poriadku, konaného dňa 16.10.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 219 MsÚ Malacky, Radlinského č. 2751/1, Malacky 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie záverov a odporúčaní komisie pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v 
Malackách - tajomníčka komisie 
3. informácia o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste Malacky z pohľadu MsP v 
Malackách - Mgr. Jurkovič 
4.  Informácie o:  
a) o aktuálnom stave riešenia problému na Družstevnej ulici – Mgr. Jurkovič, Mgr. Kmecová  
b) o aktuálnom stave riešenia problému na Kollárovej ulici - JUDr. Dóczi, Mgr. Jurkovič 
c) o aktuálnom stave realizácie analýzy nájomných vzťahov na Hlbokej ulici - JUDr. Dóczi  
d) o aktuálnom stave realizácie projektu Záhorie Malacky - odkanalizovanie (bod programu 
MsZ Z116/2012) – Ing. Prokop  
e) o činnosti oddelenia marketingu a mestských médií s vyčíslením nákladov na činnosť 
mestských médií a ich organizačné zabezpečenie (bod programu MsZ Z118/2012) – Mgr. 
Janotová 
 
3. Rôzne 
4. Záver 
 
 
K bodu l – Otvorenie 
Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Jozef Halcin, privítal prítomných prizvaných hostí a 
členov komisie. 
 
K bodu 2 -  Vyhodnotenie záverov a odporúčaní komisie pre ochranu verejného 
poriadku pri MsZ v Malackách  
 
Tajomníčka komisie informovala členov komisie so závermi uznesení, ktoré vyplynuli z 
posledného zasadnutia komisie konaného dňa 18.9.2012. 
 
K bodu 3 -  Informácia o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste Malacky z pohľadu 
MsP v Malackách  
 
K uvedenému bodu sa vyjadril zástupca náčelníka MsP p. Chmela, ktorý informoval 
pritomných o aktuálnych aktivitách MsP a kritických miestach, ktoré sú pravidelne hliadkou 
MsP monitorované a kontrolované. 
 
Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
 
 
 
 



Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 

K bodu 4a -  Informácia  o aktuálnom stave riešenia problému na Družstevnej ulici  
 
K uvedenému bodu boli prizvaní pani Mgr. Kmecová a náčelník MsP Mgr. Jurkovič. Mgr. 
Kmecová podrobne popísala sociálne a rodinné pomery obyvateľov na Družstevnej ul. 
Taktiež bol prebratý problém zamestnanosti, problém záškoláctva a problém nízkej úrovne 
vzdelania a nedostatočného právneho vedomia daných obyvateľov. 
Zástupca náčelníka MsP p. Chmela podotkol, že MsP vykonáva asistencie pri uvedených 
kontrolách uskutočňovaných zamestnancami MsÚ na Družstevnej ulici. V poslednom období 
hliadka MsP počas vykonávania asistencií pracovníkov odboru sociálnych vecí a odboru 
životného prostredia nezaznamenala výskyt žiadnych negatívnych javov. Taktiež pri 
kontrolných miestach, ktoré sa vykonávajú 1 – krát v dobe dennej a 1 – krát v dobe nočnej 
nezaznamenala žiaden negatívny jav v uvedenej lokalite.  
 
Uznesenie: 1.Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

        2.Komisia odporúča MsZ vyžiadať si od prednostu MsÚ informáciu o 
priebehu zamestnávania a ďalších zámeroch vo vzťahu k zamestnávaniu 
obyvateľov Družstevnej 25. 

 
K bodu 4b – Informácia o aktuálnom stave riešenia problému na Kollárovej ulici 
 
Zástupca náčelníka MsP p. Chmela sa vyjadril, že v uvedenej prevádzke neustále dochádza k 
porušovaniu prevádzkových hodín. Hliadky MsP na uvedenej ulici vykonávajú pomocou 
hlukomera merania hluku, ktorých hodnoty sú nad povolenú hranicu. 
 
Uznesenie: 1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
 
K bodu 4c) - Informácia o aktuálnom stave realizácie analýzy nájomných vzťahov na 
Hlbokej ulici  
 
K uvedenému bodu bol prizvaný pán JUDr. Dóczi, ktorý predložil správu z vykonanej 
kontroly nájomných vzťahov nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ul. 
5001 v Malackách. Na základe uvedeného boli zistené závažné nedostatky, ktoré je potrebné 
zo strany Termmingu a.s., ktorý je na základe mandátnej zmluvy správcom bytového domu na 
Hlbokej ul. odstrániť.  
 
Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
                     2.KOVP odporúča MsZ uložiť prednostovi MsÚ úlohu uskutočniť 

rokovania s Termmingom a.s., za účelom odstránenia závad zistených v 
predloženej správe. 

 
K bodu 4d) - Informácia o aktuálnom stave realizácie projektu Záhorie Malacky - 
odkanalizovanie (bod programu MsZ Z116/2012)  
 
Uvedenú informáciu podal Ing. Prokop, ktorý objasnil aktuálny stav realizácie uvedeného 
projektu, s tým že zhodnotil doterajší stav za uspokojivý. 
  
Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
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K bodu 4e) - Informácia o činnosti oddelenia marketingu a mestských médií s vyčíslením 
nákladov na činnosť mestských médií a ich organizačné zabezpečenie (bod programu 
MsZ Z118/2012)   
 
K uvedenému bodu bola prizvaná Mgr. Janotová, ktorá  predstavila činnosť oddelenia 
marketingu a mestských médií. Komisia po diskusii na uvedenú tému odporúča MsZ prijať 
nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie: 1.Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

        2.Komisia odporúča MsZ uložiť vedúcej oddelenia marketingu úlohu  
vypracovať opatrenia na zvýšenie pozitívnej propagácie mesta Malacky. 

 
 
K bodu 3 – Záver 
 
Predseda komisie pán Ing. Jozef Halcin poďakoval všetkým členom a prizvaným za aktívnu 
účasť na komisii. 
 
V Malackách, dňa 16. októbra 2012 
 
Zapísala:                                    
Denisa Bebčáková                            
tajomníčka                                     
Komisie pre ochranu verejného poriadku           
 
Schválil: 
Ing. Jozef Halcin 
Predseda 
Komisie pre ochranu verejného poriadku  
 


