
Zápisnica z 30. zasadnutia  

Komisie pre ochranu verejného poriadku, 

konaného dňa  21.10.2014 
 

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 - 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 
       
 

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. 
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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 uviedol, že  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:  
               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 

 
 Mesto Malacky  predkladá  návrh VZN o    miestnych daniach  a o miestnom poplatku 
pre   rok 2015 v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a o miestnom  poplatku   
za  komunálne  odpady a  drobné  stavebné  odpady. V roku 2015 k  podstatným zmenám  
sadzieb nedochádza, s výnimkou dane zo stavieb na bývanie a dane za byty, ktorá sa zvyšuje 
o 0,01 €.  
 

Uznesenie:  Komisia vzala predložený návrh VZN na vedomie bez  pripomienok  
 

K bodu  5 –  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
                     Návrh  na   bezodplatný prevod  majetku  vo vlastníctve Natálie 

Kimli čkovej,     Bernolákova 2423, Malacky  darovaním – 3 parkovacích 
miest na Radlinského ulici  v prospech mesta  Malacky, v k.ú. Malacky – 
Z93/2014 

 
K uvedenému materiálu sa vyjadril JUDr. Dóczi, ktorý objasnil, že pani Natália 

Kimli čková sa rozhodla vybudované parkovacie miesta darovať mestu v nadobúdacej cene 
 2 200,-€ bez DPH. Hlavným dôvodom jej žiadosti je skutočnosť, že parkovacie miesta 
využíva predovšetkým verejnosť, ktorej ich využitie viac prospeje. 
 
K bodu 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 

 
 Ing. Čikošová písomne oznámila, že uvedený materiál bude predložený priamo na 
Mestské zastupiteľstvo, nakoľko návrh rozpočtu v úplnom znení, na ktoré mala vypracovať 
odborné stanovisko získala od spracovateľa jeden deň pred termínom distribúcie materiálov 
a z toho dôvodu nebol  uvedený materiál predložený na KOVP.  

Uznesenie:  Komisia vzala predloženú informáciu na vedomie. 

K bodu 7, 9 - Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií                             
v zriaďovateľskej  pôsobnosti        mesta Malacky na rok 2015 s výhľadom 
na roky 2016 a 2017 – Z96/2014 

                  -    Návrh rozpočtov príspevkových organizácii mesta na roky 2015-2017  
                       a) MsCSS  - Z97/2014 
                       b) AD-HOC – Z98/2014 
                       c) MCK – Z99/2014 
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Návrh rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017 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, s tým že odporúča 
mestskému zastupiteľstvu  účelovo viazať finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 
194.300 € na rekonštrukciu a modernizáciu budov škôl a školských zariadení v zriaďovacej 
pôsobnosti mesta Malacky. 

 

K bodu 8 -   Žiadosť o schválenie dotácie na dofinancovanie ústavnej pohotovostnej  
zdravotnej   starostlivosti   – Z95/2014 

 
Následky obmedzenia resp. zrušenia poskytovania ÚPS,  by mali negatívny dosah 

nielen na obyvateľov mesta ale aj okresu – na pacientov. Mesto má záujem zachovať ÚPS 
v Nemocnici v Malackách, preto požiadalo Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) 
o finančnú dotáciu na dofinancovanie ÚPS. Po schválení dotácie BSK mestu Malacky 
na ÚPS a poukázaním finančných prostriedkov na účet mesta, bude možné tieto prostriedky 
poskytnúť Nemocničnej a.s. formu poskytnutia mimoriadnej dotácie. 
 
 Uznesenie: Komisia vzala predložený materiál na vedomie a odporúča prizvať 
starostov dotknutých obcí a poslancov VÚC a predkladateľov tohto  návrhu zo strany VÚC na 
rokovanie MsZ konané dňa  30.11.2014 
 

K bodu 9 – Záver 

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

 

V Malackách, dňa  21. októbra 2014  

 

Zapísala:                                    

Denisa Bebčáková                            

tajomníčka                                     

Komisie pre ochranu verejného poriadku           

 

Schválil: 

Ing. Jozef Halcin 

predseda 

Komisie pre ochranu verejného poriadku  


