
Zápisnica z 25. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  02.12.2013 
 

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 schválenie rozhodujúcich kritérií Mestskej parkovacej politiky mesta  
Malacky –  Ing. Ševerová (Z 128/2013) 

      5.   Informácie o možnostiach implementácie projektu viacúrovňového bývania pre   
obyvateľov ohrozených   sociálnym vylúčením na území mesta Malacky – Mgr. 
Kmecová  (Z 134/2013) 

      6.   Čerpanie rozpočtu mesta k 31.10.2013 a návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2013 –  
Ing. Adamovič ( Z 122/2013) 

      7.   Návrh rozpočtu mesta Malacky na roky a rozpočtových organizácií zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Malacky 2014 – 2016 –  Ing. Adamovič (Z 124/2013) 

      8.   Správa o výsledku NFK nájomných vzťahov bytov osobitného určenia na Hlbokej ul. 
od roku 2006 –  Ing. Čikošová (Z 113/2013) 

      9.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014-2016 – Ing. 
Čikošová (Z 123/2013) 

    10.   Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 2014 – Ing. 
Čikošová  (Z 129/2013) 

    11.   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.  
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Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie.                      

K bodu 4 -  Návrh na schválenie rozhodujúcich kritérií Mestskej parkovacej politiky 
mesta  Malacky –  Ing. Ševerová (Z 128/2013) 
 
 Ing. Ševerová objasnila, že v uvedenom návrhu sú určené kritériá pre spracovanie 
Mestskej parkovacej politiky s vyhradením  regulovaného parkovania, dobou spoplatnenia 
a organizačným zabezpečením parkovania. 
 

Uznesenie:  Komisia vzala predložený návrh na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať také riešenie parkovacej politiky, ktoré nevytvorí predpoklady na 
zhoršenie susedských vzťahov napr. neumožnením zaparkovať v blízkosti bydliska najmä vo 
veľmi exponovaných lokalitách mesta a to minimálne pre jeden automobil na jednu 
domácnosť, ako aj ďalším finančným zaťažovaním iba určitej skupiny obyvateľov žijúcich v 
niektorých lokalitách nášho mesta. Komisia preto zároveň odporúča realizovať intenzívnu 
vysvetľovaciu kampaň vo vzťahu k dotknutej cieľovej skupine obyvateľov mesta.  

 

K bodu  5 – Informácie o možnostiach implementácie projektu viacúrovňového bývania 
pre   obyvateľov ohrozených   sociálnym vylúčením na území mesta Malacky – Mgr. 
Kmecová  (Z 134/2013) 

 
Mgr. Kmecová informovala, že uvedená implementácia projektu viacúrovňového 

bývania pre obyvateľov  ohrozených sociálnym vylúčením na území mesta Malacky 
predpokladá v prvom rade fungovanie najnižšieho stupňa bývania, čiže definované ako 
dočasné a krízové bývanie. Riešením  uvedenej problematiky bývania sociálne slabých skupín 
obyvateľov je možné predísť ich sociálnemu vylúčeniu zo spoločnosti.  
  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu jasne definovať cieľovú skupinu ľudí, pre ktorú je tento projekt určený. 

 

K bodu 6 - Čerpanie rozpočtu mesta k 31.10.2013 a návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 
2013 –  Ing. Adamovič ( Z 122/2013) 

 K uvedenému bodu sa vyjadril Ing. Adamovič s tým, že súčasťou materiálu je plnenie 
príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.10.2013, čo slúži ako jeden zo základných 
zdrojov pri zostavovaní návrhu zmeny rozpočtu.  

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

 

K bodu 7 - Návrh rozpočtu mesta Malacky na roky a rozpočtových organizácií 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky 2014 – 2016 –  Ing. Adamovič (Z 124/2013) 

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 je štrukturálne rozčlenený na príjmovú 
a výdavkovú časť. Každá z týchto častí rozpočtu je podrobnejšie rozpísaná a zdôvodnená 
v predloženom materiály.  

Uznesenie:  Komisia vzala predložený materiál na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu vziať uvedený materiál na vedomie. 
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K bodu 8 - Správa o výsledku NFK nájomných vzťahov bytov osobitného určenia na 
Hlbokej ul. od roku 2006 –  Ing. Čikošová (Z 113/2013) 

Ing. Čikošová uviedla, že  cieľom uvedenej kontroly bolo preverenie dodržiavania všeobecno 
záväzných predpisov (VZN č. 4/2001), ktorými sa regulujú podmienky nájmu bytov určených 
na bývanie sociálne slabým obyvateľom mesta za obdobie od roku 2006.  

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

 

K bodu 9 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014-2016 
– Ing. Čikošová (Z 123/2013) 

Ing. Čikošová  konštatovala, že predložený návrh rozpočtu na rok 2014 odporúča MsZ  
schváliť. 

Uznesenie:  Komisia vzala predložené stanovisko  na vedomie a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu vziať uvedený materiál na vedomie. 

 

K bodu 10 - Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok roku 
2014 – Ing. Čikošová  (Z 129/2013) 
 
V uvedenom materiály Ing. Čikošová, ako hlavný kontrolór mesta predložila návrh plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2014. 

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

 

K bodu 11 – Záver 

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

V Malackách, dňa  2. decembra 2013  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


