
Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách 
Radlinského ul. č. 2751/1, 901 01  Malacky 

 
P o z v á n k a 

 
Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať 

 
v  stredu  28. novembra 2012 o 17.00 hod. 

v zasadačke č. 318  na II. poschodí MsÚ, Radlinského č. 1 v Malackách. 
 
Program: 

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. Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2013 – Z126/2012  
5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej 

politike mesta - Z128/2012  
6. Návrh na rozhodnutie o protestoch prokurátora proti Všeobecne záväzným 

nariadeniam mesta Malacky.– Z149/2012   
7. Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 - 2015 – Z136/2012  
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu mesta na roky  2013 -15 – 

Z137/2012  
9. Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.10.2012 a návrh na zmenu rozpočtu mesta 

Malacky na rok 2012 – Z138/2012  
10. Návrh rámcového plánu práce MsZ na rok 2013 – Z144/2012  
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok roku  2013  - 

Z145/2012  
12. Informácie:   a) o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – 

Z147/2012 

                            b) o čerpaní rozpočtu mesta – Z148/2012 

      13. Rôzne  

Pozvaní hostia: v čase     17.15 hod. – 17.30 hod.  Mgr. Jurkovič (bod 3,7) 

                                                17.30 hod. – 17.50 hod.  Ing.  Vavrinec (bod  10) 
                                                17.50 hod. – 18.00 hod.  JUDr. Dóczi (bod  6)     
                                                18.00 hod. -  18.30 hod.  Ing. Čikošová (bod 8,11) 

      18.30 hod. -  19.15 hod.  Ing. Adamovič (bod 4,5,7,9,12b) 
      19.15 hod. -  19.30 hod.  Ing. Prokop (bod 12a) 

                                         
S pozdravom 
 
                                                                               Ing.  Jozef Halcin   
                                                                                predseda komisie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


