
Zápisnica z 22. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  10.06.2013 
 

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 mesta Malacky, ktorým sa mení VZN č. 7/2012 o pravidlách času 

predaja     v obchode a času  prevádzky služieb na území mesta Malacky – 
Z48/2013 

b) Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku mestskej polície – Z50/2013 
c) Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Malacky –   

Z51/2013 
 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroku r.2013 – Z58/2013 
 
      6.   Návrh projektu viacúrovňového bývania pre skupiny občanov ohrozených sociálnym 

vylúčením  – Z70/2013  
      7.  Informácie: o prevádzke nízko nákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ul. 

5001 v Malackách - Z73/2013 
      8.   Rôzne 
 

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. 
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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.  

Mestská polícia naďalej pokračuje vo vykonávaní kontrol v zariadení Caffé-bowling 
spol. s.r.o., nakoľko Mesto Malacky neudelilo písomný súhlas s osobitnou prevádzkovou 
dobou. Bola udelená poriadková pokuta v dôsledku porušenia tejto prevádzkovej doby. 

Na Družstevnej ulici je situácia pravidelne monitorovaná MsP i MsÚ. V poslednej 
dobe neboli zaznamenávané oznamy o porušovaní verejného poriadku. 

Mestská polícia zistila na Hlbokej ulici čiernu stavbu o čom bol informovaný MsÚ.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

                      

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

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN č. 7/2012 o pravidlách času 
predaja   v obchode a času  prevádzky služieb na území mesta Malacky – Z48/2013 

 
 Ing.  Vavrinec informoval, že uvedený návrh nariadenia určuje prevádzkovú dobu pre 
exteriérové sedenie v dňoch sobota a nedeľa v čase od 12.00 hod. do 19.00 hod. s možnosťou 
hudobnej produkcie, čo v súčasnosti platné VZN č. 7/2012 neumožňuje.  

Uznesenie:  

1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

2. Komisia žiada predkladateľa dopracovať materiál tak, aby prevádzkovanie 
prevádzky z dôvodu konania neverejnej - uzavretej akcie nad rámec 
všeobecnej prevádzkovej doby podľa § 4 ods. 4 tohto VZN sa mestu Malacky 
len neoznamovalo, ale aby podliehalo odsúhlaseniu. Takto dopracovaný 
materiál následne komisia žiada predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva ako alternatívu na rozhodnutie k pôvodnému materiálu. 

 

b) Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku mestskej polície – Z50/2013 

Mgr. Jurkovič uviedol, že na základe predloženej zmeny organizačného poriadku 
mestskej polície sa ruší pracovné miesto technického zamestnanca a zriaďuje sa pracovné 
miesto technika na polovičný úväzok. 

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

    c) Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Malacky –   
Z51/2013 

Na základe hodnotenia transparentnosti 100 najväčších miest SR za rok 2012 
odporučila nezisková mimovládna organizácia TIS prijať Etický kódex voleného 
predstaviteľa samosprávy mesta Malacky. Vzhľadom na neprítomnosť pozvanej 
predkladateľky materiálu pani Baligovej nebolo možné odkonzultovať uvedený materiál 
s predkladateľkou.    
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Uznesenie: Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu prijať obsah predloženého 
materiálu a jeho uznesenie.  
 

K bodu  5 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroku r.2013 – 
Z58/2013 

 Ing. Čikošová uviedla, že nakoľko z časového hľadiska nebola vykonaná kontrola v  
r.o.m. ZUŠ plánovaná na I. polrok r. 2013, táto sa uskutoční v II. polroku. Okrem uvedenej 
kontroly v ZUŠ navrhuje vykonať kontrolu nájomných vzťahov bytov osobitného určenia na 
Hlbokej ul. a kontrolu plnenia uznesení za obdobie I. polroku r. 2013. 

Uznesenie:  

1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

2. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, s tým, že 
uvedená kontrola na Hlbokej ulici bude vykonávaná za obdobie od poslednej 
uskutočnenej kontroly hlavnej kontrolórky v roku 2003. 

 

K bodu 6 - Návrh projektu viacúrovňového bývania pre skupiny občanov ohrozených 
sociálnym vylúčením  – Z70/2013  

Mgr. Kmecová k predkladanému návrhu uviedla, že uvedený návrh projektu 
viacúrovňového bývania pre obyvateľov je určený obyvateľom ohrozených sociálnym 
vylúčením na území mesta Malacky. Je zameraný na systémové riešenie problematiky 
bývania sociálne slabých skupín obyvateľov, zvýšenie motivácie zadlžených klientov 
k splácaniu existujúcich dlhov na nájomnom, nakoľko zavedením systému vznikne priestor 
pre presun dlžníkov do nižších kategórií bývania. Z materiálu ako ja z diskusie vyplynula 
potreba dopracovania daného návrhu projektu o finančné, personálne, organizačné a časové 
a iné podmienky nevyhnutné pre realizácia samotného projektu. 

Uznesenie:  Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu pred samotnou realizáciou 
projektu predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie detailný projekt obsahujúci 
najmä harmonogram projektu, finančnú náročnosť projektu, personálne zabezpečenie 
projektu, stanoviská partnerov a analýzu vhodnosti umiestnenia jednotlivých stupňov 
viacúrovňového bývania. 

 

K bodu 7 – Informácie: o prevádzke nízko nákladového sociálneho bývania v areáli na 
Hlbokej ul. 5001 v Malackách - Z73/2013 

JUDr. Dóczi uviedol, že v prevádzke sociálneho bývania stále zotrváva problém 
úhrady nájomného a platieb spojených s užívaním bytu zo strany 4 nájomcov. Ich 
vysťahovanie je však podmienené súdnemu príkazu. Kontrolou bolo zistené, že ubytovacie 
kapacity sa nerozšírili, ale za obdobie 8. mesiacov od poslednej kontroly počet užívateľov 
vzrástol o 5 osôb  a to 1 dospelá osoba a 4 deti.  

Uznesenie:  

1. Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

2. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyžiadať si od mestského úradu 
doplnenie materiálu o: 

• konkrétne podmienky, ktoré sú stanovené za účelom pridelenia nájmu 
bytov určených na bývanie sociálne slabým obyvateľom mesta,  ktoré 
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musí splniť žiadateľ o pridelenie nájomného bytu v lokalite Hlboká 
5001. 

• konkrétnu analýzu splnenia (nesplnenia) vyššie uvedených podmienok 
jednotlivými uchádzačmi pre získanie nájmu bytov určených na 
bývanie sociálne slabým obyvateľom mesta v lokalite Hlboká 5001 

K bodu 10 – Záver 

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

 

V Malackách, dňa  10. júna 2013  

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


