
Zápisnica z 23. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  09.09.2013 
 

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 - Mgr. Jurkovič  

4. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
a) Návrh VZN o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku v Malackách 
– Z80/2013 

5. Aktuálna kapacitná situácia v MŠ Malacky – Z91/2013 
      6.  Informácie: 

a) o realizácii projektu Záhorie – odkanalizovanie – Z93/2013 
b) o parkovacej politike mesta – Z95/2013 
c) o možnosti upokojenia ul. Radlinského, dobudovania prepojenia  Partizánska – 
Kukučínova a upokojenia prieťahu cesty I/2 – Z96/2013 

 

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. MsP neeviduje v súčasnej  dobe zhoršenie bezpečnostnej 
situácie v meste.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 
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K bodu 4 -  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  

a) Návrh VZN o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku 
v Malackách  

Uvedený bod KOVP  neprerokovávala. 

 

K bodu  5 – Aktuálna kapacitná situácia v MŠ Malacky – Z91/2013 – Mgr. Hudecová 
K uvedenému bodu sa vyjadrila riaditeľka MŠ Mgr. Hudecová, ktorá podotkla, že 
v uvedenom materiály bola rozpracovaná kompletná analýza aktuálnej skladby detí, analýza 
potrebných miest v MŠ, dĺžka prevádzky v jednotlivých budovách, možnosti rozdelenia MŠ, 
spôsob zverejňovania prijatých a neprijatých detí a doplnenie kritérií prijímania detí do MŠ. 

 
Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu. 

 

K bodu 6 - Informácie: 

a) o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z93/2013 Ing. 
Ševerová 

Uvedenú informáciu podala Ing. Ševerová, ktorá objasnila aktuálny stav realizácie 
uvedeného projektu, s tým že zhodnotila doterajší stav za uspokojivý. 

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

 

b) o parkovacej politike mesta – Z95/2013 – Ing.  Ševerová 

  K uvedenému materiálu sa vyjadrila Ing. Ševerová, pričom podotkla, že sa jedná 
o informatívny materiál na základe dopravnej štúdie s názvom Malacky – koncepcia  
parkovania, ktorá je podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie  parkovacej 
politiky mesta Malacky.  

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

 

c) o možnosti upokojenia ul. Radlinského, dobudovania prepojenia  Partizánska – 
Kuku čínova a upokojenia prieťahu cesty I/2 – Z96/2013 – Ing. Ševerová 

Ing. Ševerová uviedla, že sa jedná o informatívny materiál s návrhom alternatívnych 
riešení, ako aj predpokladaným návrhom cien následných projektových prác. Uvedené 
riešenia môžu priamo poslúžiť ako ideový podklad pre vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie. 

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

 

 



Komisia pre ochranu verejného poriadku pri MsZ v Malackách 
 

 3 

K bodu 7 – Záver 

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

V Malackách, dňa  9. septembra 2013  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


