
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 

Zápisnica z 19. zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, 
konaného dňa  28.11.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Miesto zasadnutia: zasadačka č. 318 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. 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  

      14. 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. 
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K bodu 3 -  Informácia o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste Malacky z pohľadu 
MsP v Malackách  
K uvedenému bodu sa vyjadril  náčelník MsP Mgr. Jurkovič, ktorý informoval prítomných 
o tom, že naďalej sú vyčlenené kritické miesta, ktoré sú pravidelne hliadkou MsP 
monitorované a kontrolované. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa odchytu a kŕmenia 
túlavých mačiek náčelník MsP informoval, že odchyt bol pozastavený, nakoľko bol odchyt 
túlavých mačiek vypustený z VZN o chove a držaní zvierat. Tieto sú však premnožené a sú 
nosičmi rôznych chorôb. 
 
Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
                     2. Komisia odporúča MsZ  novelizovať Všeobecne záväzné nariadenie 

o chove a držaní zvierat v súvislosti s kŕmením a odchytom túlavých psov 
a mačiek. 

 
K bodu 4 -  Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 
Ing. Adamovič uviedol, že v predloženom návrhu je zohľadnený princíp zvyšovania 
miestnych daní a poplatku o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, okrem 
pozemkov, kde sa mení len sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.  
 
Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu  5 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2011 o dotačnej a 
grantovej politike mesta  

K uvedenému materiálu sa vyjadril Ing. Adamovič, s tým že uvedeným návrhom VZN sa 
mení a dopĺňa VZN č. 16/2012 o dotačnej a grantovej politike mesta a spočíva v zmene 
prílohy č. 1, s tým že uvedené zmeny majú viesť k prepracovanejšiemu a ešte 
transparentnejšiemu prideľovaniu dotácií pre športové kluby.  

Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu 6 - Návrh na rozhodnutie o protestoch prokurátora proti Všeobecne záväzným 
nariadeniam mesta Malacky  

JUDr. Dóczi sa vyjadril, že prokurátor podal protesty proti Všeobecne záväzným nariadeniam 
mesta Malacky. Oddelenie právne si vyžiadalo od spracovateľa VZN a odborného garanta 
vecné stanovisko k uvedeným protestom a zaujalo právne stanovisko k jednotlivým protestom 
prokurátora, k čomu je aj vypracovaný rozsiahly materiál na rokovanie MsZ.  

Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu 7 - Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 - 2015  

Uvedený materiál predkladá Ing. Adamovič, ktorý vysvetlil, že uvedený návrh rozpočtu mesta 
Malacky na roky 2013 – 2015 vychádza zo záverov prijatých v uzneseniach  MsZ č. 132/2012 
a 133/2012 zo dňa 8.11.2012, ktorými bol pripomienkovaný pracovný návrh rozpočtu mesta 
Malacky na roky 2013 – 2015. Zároveň  bol predložený návrh  upravený hlavne v textovej 
časti o niektoré zámery, ktoré sa v pracovnom návrhu rozpočtu nenachádzali. 
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Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
2. Komisia odporúča MsZ pri najbližšej zmene rozpočtu v roku 2013 
vyčleniť 500 € na realizáciu preventívnych aktivít iniciovaných komisiou pre 
ochranu verejného poriadku.  

 

K bodu 8 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu mesta na roky  2013 - 
2015  

Ing. Čikošová uviedla, že stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu  na rok 2013 
a viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2015 je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu 
rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, na 
identifikáciu rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov ako aj hospodárnosť 
a efektívnosť rozpočtovaných prostriedkov. Stanovisko Hlavného kontrolóra na predložený 
návrh rozpočtu na rok 2013 odporúča schváliť predložený návrh v uvedenej podobe. 
 
Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu 9 -  Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.10.2012 a návrh na zmenu rozpočtu 
mesta Malacky na rok 2012  

Ing. Adamovič uviedol, že východiskom predkladaného materiálu je zapracovať do rozpočtu 
mesta zmeny  v rozpočtovom hospodárení mesta tak, aby čo najpresnejšie odzrkadľovali 
skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu 
k 31.12.2012. 

Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu 10 - Návrh rámcového plánu práce MsZ na rok 2013  

Uvedený návrh predkladá Ing. Vavrinec, s tým, že podotkol, že uvedený Návrh rámcového 
plánu práce MsZ na rok 2013 obsahuje harmonogram zasadnutí MsZ a jeho orgánov, termíny 
pre predkladateľov a expedovanie materiálov ako i vybrané oblasti problematík v kompetencii 
MsZ. 

Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu  11 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku  
2013   

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 je zameraná na následné finančné 
kontroly tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov v rozpočtových organizáciách 
mesta zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy za obdobie r. 2012 s porovnaním roku 
2011 a to konkrétne ZŠ Štúrova, Dr. J. Dérera, Záhoracka, Školské jedálne a školské kluby pri 
ZŠ Štúrova, Dr. J. Dérera, Záhorácka, ZUŠ, CVČ a MŠ Kollárova. 
K uvedenému návrhu plánu  kontrolnej činnosti bolo predsedom komisie navrhnuté, či by 
nebolo dôležitejšie vykonať kontrolu správy majetku na Hlbokej ul. a mestské byty na 
Skuteckého ul., s tým že by sa časť návrhu plánovanej kontrolnej činnosti z I. polroka 
presunula na II. polrok.  
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Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
                     2. Komisia odporúča MsZ zaradiť sociálne bývanie v lokalite Hlboká ul. 

a mestské byty na Skuteckého ul. do  plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra  v I. polroku 2012. 

 
K bodu 12 - Informácie o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie 
 
Ing. Prokop podotkol k realizácii uvedeného projektu, že stavebné práce prebiehajú podľa 
harmonogramu prác. Rozkopané cesty  sa pravidelne kontrolujú a dosýpajú. Po usadení 
materiálu  bude v jarných mesiacoch opravený asfalt. 
 
Uznesenie:  1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
  
K bodu 13 – Rôzne 
 
Aktuálny stav situácie na Kollárovej ulici 
 
KOVP navrhuje, aby MsÚ pri riešení sťažností obyvateľov na rôzne prevádzky, napr. ako 
v prípade Kollárovej ul.,  využíval služby mediátora. 
 
K bodu 14 – Záver 
 
Predseda komisie pán Ing. Jozef Halcin poďakoval všetkým členom a prizvaným za aktívnu 
účasť na komisii. 
 
 
V Malackách, dňa  28. novembra 2012  
 
 
Zapísala:                                    
Denisa Bebčáková                            
tajomníčka                                     
Komisie pre ochranu verejného poriadku           
 
Schválil: 
Ing. Jozef Halcin 
Predseda 
Komisie pre ochranu verejného poriadku  
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