
KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU 
pri MsZ v Malackách 

Radlinského ul. č. 2751/1, 901 01  Malacky 
 

P o z v á n k a 
 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať 
 
 

v  utorok  21. októbra  2014 o 17.30 hod. 
v zasadačke č. 203  na I. poschodí MsÚ, Radlinského č. 1 v Malackách 

 
 
Program: 
 

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 VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
            a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o miestnych daniach    

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 – 
Z91/2014 

      5.   Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
            Návrh  na   bezodplatný prevod  majetku  vo vlastníctve Natálie Kimličkovej, Bernolákova 
            2423, Malacky  darovaním – 3 parkovacích miest na Radlinského ulici  v prospech mesta   
            Malacky, v k.ú. Malacky. – Z93/2014 
      6.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií   
            v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017            

–   Z94/2014 
       7. Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti        

mesta Malacky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 – Z96/2014 
       8.  Žiadosť o schválenie dotácie na dofinancovanie ústavnej pohotovostnej zdravotnej            

starostlivosti   – Z95/2014 
       9.  Návrh rozpočtov príspevkových organizácii mesta na roky 2015-2017  
            a) MsCSS  - Z97/2014 
            b) AD-HOC – Z98/2014 
            c) MCK – Z99/2014 
       10. Rôzne 
 
 
 
 



KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU 
pri MsZ v Malackách 

Radlinského ul. č. 2751/1, 901 01  Malacky 
 

 
 
Pozvaní hostia:       v čase     17.40 hod. – 18.00 hod. -  Ing. Čikošová (bod 6) 
                                                18.00 hod. – 18.10 hod. -  Ing. Vavrinec (bod 8) 

                                          18.10 hod. – 18.30 hod. -  JUDr. Dóczi   (bod 5) 

                                          18.30 hod. – 19.30 hod. –  Ing. Adamovič (bod 4a,7,9) 

                                          19.30 hod. –                       Mgr. Jurkovič (bod 3) 

                                           

                                         
S pozdravom 
 
                                                                               Ing.  Jozef Halcin   
                                                                                predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


