
Zápisnica z 21. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  08.04.2013 
 

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   

4. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  

• a) Návrh VZN o verejnej zeleni – Z27/2013 Ing. Prokop 

• b) Návrh VZN o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta    
Malacky  a návrh  Zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky – 
Z28/2013 Ing. Prokop 

• c) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o mestskej polícii – Z29/2013 Mgr.Jurkovič 

• d) Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku mestskej polície – Z30/2013 Mgr. 
Jurkovič 

5. Návrh na rozhodnutie o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu  
mesta Malacky č. 7/2012  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Malacky – Z31/2013 JUDr. Dóczi 

6. Čerpanie rozpočtu mesta k 28.02.2013 a návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013  
– Z37/2013 Ing. Adamovič 

7.  Návrh na schválenie dotácií  pre športové kluby na rok 2013 – Z39/2013 Ing. 
Adamovič 

8. Návrh na zmenu členov dozornej rady v spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. – Z40/2013 
Ing. Vavrinec 

9.  Informácie: 

            a) o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z41/2013 Ing. Prokop 

            b) o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu a majetku a záväzkov  

                 k 31.12.2012 - Z42/2013 Ing. Adamovič 

            c) o vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2012  - Z43/2013 Ing. Čikošová 

            d) o parkovacej politike mesta – Z44/2013 Ing. Prokop  

10. Rôzne                         
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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. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

 

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.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

                      

K bodu 4 -  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  

a) Návrh VZN o verejnej zeleni – Z27/2013 Ing. Prokop 

Voči Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 o zeleni bol vznesený protest 
prokurátora z dôvodu jeho nezákonnosti. Uvedené VZN obsahovalo povinnosti, ktoré boli nad 
rámec zákona, boli v ňom nevhodne volené definície neoprávnene zaväzujúce fyzické 
a právnické osoby, ako aj ustanovenia, ktoré nad rámec zákona riešili trestné činy, priestupky 
atď. Na základe uvedeného bolo prepracované nové VZN, tak aby bolo v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 

 

b) Návrh VZN o záväzných častiach zmien a doplnkov územného plánu mesta    
Malacky  a návrh  Zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky – Z28/2013 Ing. 
Prokop 

Pri stanovovaní záväzných častí sa vychádzalo z princípu, že záväzné sú tie prvky 
riešenia, ktoré určujú usporiadanie územia a funkčné využívanie územia prostredníctvom 
regulatívov. Ostatné prvky sú smerné. Záväzné časti týchto Zmien a doplnkov sú zapracované 
v predkladanom VZN.  

 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 
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c) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012 o mestskej polícii – Z29/2013 Mgr. Jurkovič 

Mgr. Jurkovič  uviedol, že zmeny v jednotlivých ustanoveniach VZN č. 1/2012 sú 
spracované tak, aby boli v súlade s pripomienkami prokurátora a zmenili sa len tie 
ustanovenia, ktoré boli v rozpore s platnými právnymi predpismi.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 

 

d) Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku mestskej polície – Z30/2013 Mgr. 
Jurkovič 

V zmene organizačného poriadku MsP sa ruší pracovné miesto technického 
zamestnanca a zriaďuje sa pracovné miesto technika na polovičný úväzok. Navrhnutá úprava 
organizačného poriadku zohľadňuje túto zmenu stavu a upravuje systém organizácie tak, aby 
bol dosiahnutý účel zmeny. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 

 

K bodu  5 - Návrh na rozhodnutie o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu  mesta Malacky č. 7/2012  o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Malacky – Z31/2013 JUDr. Dóczi 

JUDr. Dóczi podotkol, že považuje protest prokurátora za dôvodný a žiada, aby MsZ 
na svojom  zasadnutí jednak rozhodlo o vyhovení protestu prokurátora  a zároveň  prijalo 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Malacky tak, aby bolo v súlade s platnými  všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 

 

K bodu 6 - Čerpanie rozpočtu mesta k 28.02.2013 a návrh na zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2013  – Z37/2013 Ing. Adamovič 

Ing. Adamovič uviedol, že východiskom predkladaného materiálu je zapracovať do 
rozpočtu mesta skutočnosti a potreby, ktoré nebolo možné identifikovať ani odhadovať pri 
tvorbe a spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2013. Súčasťou materiálu je plnenie príjmov 
a čerpanie výdavkov rozpočtu k 28.2.2013. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 

 

K bodu 7 - Návrh na schválenie dotácií  pre športové kluby na rok 2013 – Z39/2013 Ing. 
Adamovič   

Ing. Adamovič uviedol, že v zmysle §  6 ods. 2 VZN mesta Malacky č. 16/2011 
o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN mesta Malacky č. 12/2012 rozhoduje na 
základe odporúčania uznesenia príslušnej komisie o poskytnutí dotácie mestské zastupiteľstvo 
v prípade, ak výška dotácie presiahne sumu 3.319,- €. Ak nie je táto výška presiahnutá 
navrhnuté dotácie schvaľuje primátor mesta.  
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Uznesenie:  Komisia vyjadruje vážnu pochybnosť, že prijatím uznesenia MsZ č. 
145/2012 zo dňa 6.12.2012, ktorým sa zmenilo a doplnilo VZN č.16/2011 o dotačnej 
a grantovej politike mesta neprišlo k deklarovanému transparentnejšiemu prideľovaniu 
dotácií pre športové kluby, ale naopak boli vytvorené podmienky, ktoré mohli 
znevýhodniť jednotlivých uchádzačov, ktorí v zmysle ods. 3 § 12 VZN 16/2011 
porušili podmienky poskytnutia dotácie alebo grantu, pri možnosti uchádzať sa 
o dotácie v roku 2013. Z uvedeného dôvodu komisia odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať bezodkladne takú úpravu VZN č.16/2011 o dotačnej a grantovej 
politike mesta, ktoré zjednotí porušenie podmienok ustanovených v § 12 ods. 3 pre 
všetkých žiadateľov bez výnimky toho či ide o dotáciu schválenú mestským 
zastupiteľstvom alebo dotáciu poskytnutú z rezervy primátora mesta.   

 

K bodu 8 - Návrh na zmenu členov dozornej rady v spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. – 
Z40/2013 Ing. Vavrinec 

K uvedenej problematike sa vyjadril JUDr. Dóczi, z dôvodu ospravedlnenia Ing. 
Vavrinca (choroba), s tým že uvedený návrh obsahuje zmenu členov dozornej rady a to 
z dôvodu odvolania p. Dušana Galoviča.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

 

K bodu 9 - Informácie: 

a) o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z41/2013 Ing. 
Prokop 

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 a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu vziať uvedený materiál na vedomie. 

 

b) o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu a majetku 
a záväzkov k 31.12.2012 - Z42/2013 Ing. Adamovič 

Ing. Adamovič uviedol, že Mesto Malacky je v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov povinné vykonať inventarizáciu majetku 
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizácia bola vykonaná v zmysle Príkazu 
primátora č. 2/2012 a výsledky inventarizácie sú uvedené v priloženej správe ÚIK. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu vziať uvedený materiál na vedomie. 

 

c) o vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2012  - Z43/2013 Ing. Čikošová 

K uvedenej informácii sa vyjadrila Mgr. Černá s tým, že objasnila postupnosť 
vybavovania sťažností a ich vybavenie. 

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu vziať uvedený materiál na vedomie. 
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d) o parkovacej politike mesta – Z44/2013 Ing. Prokop  

Ing. Prokop uviedol, že nakoľko problémy so statickou dopravou sa postupne z centra 
mesta rozširujú do vzdialenejších polôh a stávajú sa limitujúcim faktorom zlepšovania kvality 
života v meste. Nakoľko všetky možné plošné rezervy, ktoré mohli byť venované parkovaniu 
sú už skoro vyčerpané, je potrebné vstúpiť do parkovania a odstavovania motorových 
vozidiel.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu vziať uvedený materiál na vedomie. 

 

K bodu  10 -  Rôzne 

Mgr. Róbert Peťko poskytol  predsedovi a členom komisie informáciu o tom, že bola 
primátorom mesta udelená výnimka prevádzke Caffé-bowling spol. s.r.o. v predĺžení 
prevádzkovej doby a to v piatok a v sobotu do 04.00 hod. rannej. Uvedený súhlas bol 
zverejnený zástupcom danej prevádzky na sociálnej sieti.  

Stav problému na Kollárovej ulici je dlhodobo a opakovane monitorovaný komisiou. 
Náčelník MsP Mgr. Jurkovič členov komisie pravidelne informoval, že v uvedenej prevádzke 
neustále dochádzalo k porušovaniu prevádzkových hodín, čím sa opakovane nedodržiavalo 
VZN Malacky č. 2/2005. Hliadky MsP na uvedenej ulici naďalej vykonávajú pomocou 
hlukomera približné merania hluku, ktorých hodnoty sa pohybujú nad povolený rámec. Podľa 
slov náčelníka MsP zmena nenastala a hluk v danej obytnej lokalite naďalej pretrváva. 

Po rozsiahlej diskusii KOVP  sa zhodla na nasledovnom uznesení: 

Uznesenie:   

1. Komisia vyjadrila zásadné rozhorčenie a nesúhlas s udelením súhlasu Mesta 
Malacky, zastúpeného primátorom RNDr. Jozefom Ondrejkom s osobitnou 
prevádzkovou dobou pre prevádzku Caffé-bowling spol.s.r.o., Kollárova ul. č. 
14 v zmysle č. j.  OÚRŽP/4523-107/2013 zo dňa 15.3.2013.  

2. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu požiadať primátora mesta o 
vysvetlenie a o bezodkladné zrušenie daného súhlasu. 

K bodu 10 – Záver 

Predseda komisie poďakoval všetkým členom a prizvaným za aktívnu účasť na 
komisii. 

V Malackách, dňa  8. apríla 2013  

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


