
Zápisnica z 28. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  10.06.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miesto zasadnutia: zasadačka č. 203 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. Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.04.2014 a návrh zmeny rozpočtu Mesta  

Malacky na   rok 2014 – Z65/2014 
      5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroku roku 2014 – Z66/2014 
      6.   Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
             a) Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny č.5 – Z36/2014 
             b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky o podmienkach        nájmu 

bytov určených na  bývanie sociálne slabých obyvateľov mesta Malacky – 
Z 37/2014 

       7.  Návrh na schválenie dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi 
spoločnosťou TERMMING, a.s. a Mestom  Malacky dňa 01.05.2005 v znení dodatkov 
– Z 53/2014  

      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. 

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.  

K bodu 4 -  Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.04.2014 a návrh zmeny rozpočtu 
Mesta  Malacky na   rok 2014 – Ing. Adamovič 
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K bodu  5 –   Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polroku roku 2014 – Ing. 
Čikošová 
 
K bodu 6 -    Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  

a) Návrh na schválenie Zadania územného plánu zóny č.5 – Ing. Ševerová  
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky o podmienkach        

nájmu bytov určených na  bývanie sociálne slabých obyvateľov mesta 
Malacky – JUDr. Dóczi 

 

K bodu 7 - Návrh na schválenie dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi 
spoločnosťou TERMMING, a.s. a Mestom  Malacky dňa 01.05.2005 v znení dodatkov – 
JUDr. Dóczi 

 

K uvedeným bodom programu sa vyjadrili jednotliví predkladatelia, ale vzhľadom na 
skutočnosť, že Komisia pre ochranu verejného poriadku nebola uznášania schopná, nebolo 
možné prijať žiadne z uznesení. 

K bodu 8 – Záver 

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

V Malackách, dňa  10. júna 2014  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


