
Zápisnica z 24. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  07.11.2013 
 

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 na zmenu formy predkladania materiálov na rokovanie komisií a mestského   
zastupiteľstva  – Z107/2013 – Mgr. Michaela Janotová 

      5.   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. 

 

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. 

                      

K bodu 4 - Návrh na zmenu formy predkladania materiálov na rokovanie komisií 
a mestského   zastupiteľstva   

 Uvedený návrhu predkladá Mgr. Janotová, ktorá uviedla, že dôvodom spracovania 
a predloženia tohto materiálu je snaha o zníženie nákladov a zefektívnenie organizovania 
zasadnutí MsZ. Tlač materiálov na rokovanie MsZ znamená značné finančné náklady a preto 
by bolo efektívne predkladanie materiálov v elektronickej podobe, pričom pri nákupe 
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elektronických zariadení by sa náklady v priebehu  jedného až dvoch  rokov vrátili, záležalo 
by to od typu zariadenia.   

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v zmysle uvedeného materiálu, s tým, že by bolo vhodné 
zakúpenie tabletov až v novom volebnom období. 

 

K bodu 5 – Rôzne 

 a) KOVP odporúča MsÚ rokovať s príslušnými útvarmi policajného zboru 
a predstaviteľmi Vyššieho územného celku a súkromným sektorom s cieľom umožniť prejazd 
nákladnej doprave po Továrenskej ulici v smere von z mesta (smer Plavecký štvrtok) a 
vytvoriť tak prirodzený obchvat mesta, ktorý odľahčí dopravnú situáciu v meste. 

 b) KOVP odporúča MsÚ vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti doriešiť osvetlenie na 
Zámockej ulici a na Brnenskej ul.  pri autobusovej zastávke a chodník smerom ku Kauflandu. 

K bodu 6 – Záver 

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

V Malackách, dňa  7. novembra 2013  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


