
Zápisnica z 26. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  10.02.2014 
 

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  
3. Informácia o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste Malacky z pohľadu MsP 

v Malackách  
      4.   Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
            VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z2/2014 
      5.   Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste  
      6.   Informácie: o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta Malacky  za  rok 

2013 – Z9/2014  
      7.   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 príslušník MsP  p. Chmela, 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 VZN mesta Malacky a interné právne normy: VZN o návštevnom 
poriadku Zámockého parku v Malackách  
 
 Ing. Janíková spolu s Ing. Gajdárovou objasnili, že v uvedenom návrhu sú určené 
podmienky a spôsob využitia areálu Zámockého parku v Malackách jeho návštevníkmi. 
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Uznesenie:  Komisia vzala predložený návrh na vedomie s pripomienkami:  
a) v grafickom zobrazení  parku priložiť jednoznačný výklad k piktogramom 
b) v záujme zvýšenia bezpečnosti občanov použiť piktogram, že Zámocký park je 

monitorovaný kamerovým systémom 
c) výklad piktogramov musí byť súčasťou VZN 
d) v predkladanom VZN jednoznačne definovať podmienky ne/požívania 

alkoholických nápojov v areáli Zámockého parku 
e) neodporúča zákaz prechodu cyklistov 
f) žiada MsP k pripomienkovaniu uvedeného predkladaného materiálu 
 
 

K bodu  5 –  Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste  
 
Uvedený materiál  nebude predkladaný na rokovanie MsZ, z toho dôvodu nebol ani 
prerokovaný na zasadnutí Komisie pre ochranu verejného poriadku.  
 
 
K bodu 6 –   Informácie: o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta 
Malacky  za  rok 2013  

K uvedenej informácii sa vyjadrila Ing. Čikošová s tým, že objasnila postupnosť 
vybavovania sťažností a petícií a ich následné vybavenie. 

Uznesenie: 1) Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

                   2) KOVP odporúča MsZ, aby požiadalo primátora mesta zaujať konkrétne 
stanovisko k jednotlivým závažným zisteniam kontrolóra mesta v súvislosti so ZŠ 
Záhoráckou. 

 

K bodu 7 – Záver 

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

V Malackách, dňa  10. februára 2014  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


