
Zápisnica z 27. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  07.04.2014 
 

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. Správa o plnení opatrení uložených hlavnou kontrolórkou  mesta Malacky   

vyplývajúcich zo Správy o výsledku vykonanej Následnej finančnej kontroly 
nájomných vzťahov bytov osobitného určenia na Hlbokej ulici  od roku 2006 – 
Z13/2014 – Ing. Vavrinec 

5.   Návrh VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z15/2014 – Ing.  
Ševerová 

      6.   Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste – Z28/2014 – Mgr. Jurkovič 
      7.   Informácie: o podaných projektoch mesta a o stave  ich realizácie a implementácie – 

Z29/2014 – Ing. Ševerová  
      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. 

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 -  Správa o plnení opatrení uložených hlavnou kontrolórkou  mesta Malacky   
vyplývajúcich zo Správy o výsledku vykonanej Následnej finančnej kontroly nájomných 
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vzťahov bytov osobitného určenia na Hlbokej ulici  od roku 2006 – Z13/2014 – Ing. 
Vavrinec 
 Na základe Správy o výsledku vykonanej NFK nájomných vzťahov bytov osobitného 
určenia na Hlbokej ul. od roku 2006 bola spoločnosť Termming, a.s. písomne upozornená na 
realizáciu opatrení vyplývajúcich z vykonanej kontroly s dôrazom na plnenie povinností 
vyplývajúcich z platnej Mandátnej zmluvy. V súlade s uznesením MsZ bol prehodnotený 
zmluvný vzťah so spoločnosť Termming, a.s. Zmluvné strany navrhujú ponechať v platnosti 
existujúcu Mandátnu zmluvu, ktorú je potrebné aktualizovať dodatkom, v ktorom budú 
upravené jednotlivé ustanovenia Mandátnej zmluvy so zámerom zintenzívnenia vzájomnej 
komunikácie medzi mandantom a mandatárom, urýchliť a spresniť procesy týkajúce sa najmä 
vzniku nájmu, hospodárenia s bytmi počas trvania nájmu a ukončenia nájmu a nastaviť 
kontrolný mechanizmus čerpania zvláštneho účtu mandanta.  
 

Uznesenie:  1) Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

                                2) KOVP odporúča MsZ, aby prijala uznesenie, ktorým bude zabezpečená 
dôsledná kontrola v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
 
K bodu  5 –   Návrh VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – 
Z15/2014 – Ing.  Ševerová 
 
 Ing. Ševerová sa vyjadrila, že nové VZN bolo spracované tak, aby bolo v súlade 
s platnými právnymi predpismi. Prílohou materiálu je priložený aj návrh informačnej tabule, 
ktorá nie je súčasťou schvaľovaného VZN. 
 

Uznesenie:  Komisia vzala predložený návrh na vedomie bez pripomienok.  
 

K bodu 6 -   Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste  
 
 Ing. Jurkovič objasnil, že uvedený materiál - Správa o bezpečnostnej situácii je 
spracovaná za rok 2013 a predstavuje zhrnutie informácií obsiahnutých v  materiáloch 
spracovaných Mestskou políciou Malacky, Okresným riaditeľstvom PZ SR Malacky a 
Okresným riaditeľstvom HaZZ Malacky. Cieľom činnosti Okresného riaditeľstva PZ 
v Malackách, jeho jednotlivých útvarov a služieb, ako i pracoviska Mestskej polície Malacky 
je naďalej chrániť základné práva a  slobody občanov, eliminovať trestnú a inú 
protispoločenskú činnosť takým spôsobom, aby sa znížil počet obetí a škodlivé následky, boj 
proti kriminalite, ochrana verejného poriadku a spolupráca s právnickými  a fyzickými 
osobami.  
 

Uznesenie:  Komisia vzala predložený návrh na vedomie bez pripomienok 

K bodu 7 - Informácie: o podaných projektoch mesta a o stave  ich realizácie 
a implementácie 

Ing. Ševerová uviedla, že konečným cieľom prípravy projektov je získavanie 
nenávratných finančných prostriedkov, prípadne výhodných úverov na realizáciu projektov 
mesta a tým zabezpečenie ich realizácie a následný rozvoj mesta, zlepšenie životného 
prostredia, cestovného ruchu a v konečnom dôsledku i majetku mesta.  

Uznesenie:  Komisia vzala predložený návrh na vedomie bez pripomienok 
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K bodu 8 – Záver 

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

V Malackách, dňa  7. apríla 2014  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


