
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské 

záležitosti 
konanej dňa 10.4.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 11.4.2013 

Prítomní : p. Ivan Madola, p. Jozef Švec, p. Ing. Peter Lisý, p. PaedDr. Dušan Husár, 
p. Jozef Tonkovič, PhDr. Marián Takáč 

Pozvaní: p. Ing. Peter Lednár, CSc., p. Mgr. Maria Lénárt, Eva Opálená 
Ospravedlnený: 

Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2012 
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 

polície 
5. Nový organizačný poriadok Mestskej polície Zlaté Moravce 
6. Informácia referenta CO Mestského úradu Zlatých Moravciach 
7. Rôzne 
8. Záver 

K bodu č. 1. 

Komisiu otvoril a prítomných privítal komisie p. Ivan Madola. 

K bodu č. 2. 

Predseda komisie p. Ivan Madola informoval prítomných s programom zasadnutia 
komisie, pričom dal návrh aby bod 6 programu nasledoval za bodom 2. Následne dal 
hlasovať za prijatie tohto programu. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za prijatie 
programu komisie. 



K bodu č. 3. 

Referentka CO a obrany na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach Eva Opálená 
informovala komisiu o stave na úseku civilnej ochrany. Písomná správa o stave tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Následne komisiu informovala o opatreniach pri povodniach. Eva 
Opálená uviedla, že vedúcim mestskej povodňovej komisie je primátor mesta, ďalej že 
mesto má vypracované podklady k zabezpečeniu krízovej situácie (povodne, zosuv 
pôdy). 

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. uviedol, že počas vel'konočných sviatkov 
on osobne skontroloval viac krát stav povodňovej situácie v meste, pritom bol v spojení 
s príslušnými orgánmi. On sám však nedostal žiadnu konkrétnu sťažnosť od obyvatel'ov. 
Počas celého dňa povodňovú situáciu kontrolovala aj hliadka mestskej polície. Tiež 
uviedol, že voda sa na Tekovskú ulicu vylievala z parku mládeže, ktorý je v majetku cirkvi. 

Prednosta úradu uviedol, že pre takéto okolnosti v meste neexistuje žiadna stála 
služba. Preto je potrebné zabezpečiť stálu 24 hodinovú služby mestskej polície, aby bolo 
možné v krízových situáciách využívať hliadku mestskej polície aj na monitorovanie 
povodňovej situácie. 

Člen komisie Jozef Tonkovič uviedol , že v mestskej časti Chyzerovce došlo k 
vyliatiu sa Zlatňanky z koryta rieky a to pod vinohrady a došlo k zaplaveniu viacerých 
viničných domčekov. K tejto situácii došlo preto, že na koryte sú zábrany, ktoré boli 
spustené a tieto bránili v riadnom prietoku rieky. Ďalej uviedol, že je treba zistiť, kto 
spravuje uvedené zábrany a upozorniť ho na tieto skutočnosti . 

Predseda komisie Ivan Madola uviedol , že je nutné listom vyzvať majitel'a parku 
mládeže, aby vykonal potrebné opatrenia na zabránenie podobných situácií. Ďalej 
uviedol, že je potrebné vytypovať problémové lokality. 

Člen komisie Ing. Peter Lisý uviedol, že takisto je potrebné listom vyzvať povodie 
na zabezpečenie vyčistenia koryta rieky a tiež na upozornenie na vznik možných škôd na 
majetku fyzických a právnických osôb. 

Prednosta úradu Mgr. Mario Lénárt uviedol, že mesto napíše oba tieto listy a tiež 
že sa pokúsi zistiť , kto spravuje uvedené zábrany. Taktiež mesto následne vytypuje 
problémové lokality. 

Člen komisie Jozef Tonkovič uviedol , že opakovane boli spodnou vodou vytápané 
ulice Ľ. Podjavorinskej a B.S. Timravy na pravej strane, kde sú vytápané pivnice a šachty 
a že je nutné prekopať jarok do koryta rieky. Na toto reagoval primátor mesta, ktorý 
uviedol , že jarok sa prekope ak bude lepšie počasie a pôda trochu vyschne. 

Člen komisie PaedDr. Husár uviedol, že on videl ako riadite!' technických služieb 
Varga spolu s Hlavatým počas vel'konočnej nedele krompáčom čistili kanálové vpuste 
na ulici 1. mája, kde sa vylievala voda. Preto uviedol , že je potrebné častejšie čistiť 

kanálové vpuste. 

K bodu č. 4. 

Náčelník MsP predložil komisii Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých 
Moravciach za rok 2012. Informoval o celkovom počte policajtov, uviedol skutočnosti 
o náraste oznámení od občanov a stručne informoval o štatistických údajoch v správe. 
Tiež komisiu informoval o jednotlivých problémoch s počtom príslušníkov /nemožnosť 
zabezpečiť 24 hodinovú službu/ a o iných skutočnostiach ohl'adom chodu mestskej 
polície. Informoval o novom príslušníkovi , ktorý je prijatý od 2.4.2013 na zastupovanie 
dlhodobo chorého príslušníka MsP Zlaté Moravce. 



Člen komisie PaedDr. Dušan Husár uviedol, že čítal správu o činnosti MsP za rok 
2012, nemá k tejto správe pripomienky a nárast oznámení od občanov má súvislosť so 
zriadením linky 159, na ktorú si už obyvatelia mesta zvykli . 

Člen komisie Ing. Peter Lisý uviedol, že podľa neho je nutné zabezpečiť viac 
finančných prostriedkov pre chod mestskej polície, nakoľko je potrebné aby v meste 
nepretržite fungovala mestská polícia. 

Člen komisie Jozef Tonkovič sa vyjadril k potrebe zvýšiť počet policajtov, aby títo 
mohli častejšie vykonávať obchôdzku v mestskej časti Chyzerovce. Celú situáciu okolo 
neprispôsobivých občanov v tejto mestskej časti je potrebné riešiť, nakoľko je veľká 
migrácii týchto osôb v tejto časti mesta. 

Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. uviedol, že o tejto situácii hovoril aj 
s riaditeľom 00 PZ Zlaté Moravce a tiež žiadal o zvýšenie kontroly zo strany PZ SR. Na 
toto reagoval Jozef Tonkovič, že aj on hovoril s riaditeľom 00 PZ Zlaté Moravce a žiadal 
o to isté. 

Predseda komisie Ivan Madola uviedol, že bude treba zvážiť pridelenie tejto 
mestskej časti do starostlivosti niektorému mestskému policajtovi tzv. „okrskárovi". 
Náčelník MsP uviedol, že situáciu prehodnotí, avšak vzhľadom na skutočnosť , že väčšina 
príslušníkov na mestskej polície už pracuje dlhodobo, sú im pomery v tejto mestskej časti 
známe, a preto nie je problém žiadnemu príslušníkovi riešiť vzniknuté problémy. 

Predseda komisie Ivan Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala Správu 
o činnosti mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2012 na vedomie a či ju 
doporučuje predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva . Všetci prítomní členovia 
komisie hlasovali za a odporučili uvedenú správu predložiť na najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva . 

K bodu č. 5. 

Náčelník MsP informoval komisiu o proteste prokurátora proti VZN 3/1991 
o organizačnom poriadku mestskej polície. Uviedol , že na základe protestu mestské 
zastupiteľstvo tomuto vyhovelo. Ostatné skutočnosti sú uvedené v dôvodovej správe, 
ktorú spracovala JUDr. Vozárová právnička mestského úradu. 

Predseda komisie Ivan Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala návrh na 
dodatok č. 2 k VZN Mesta Zlaté Moravce č . 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej 
polície na vedomie, a či ho doporučuje predložiť na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za a odporučili uvedený 
dodatok predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 

K bodu č. 6. 

Náčelník MsP informoval komisiu o návrhu organizačného poriadku mestskej 
polície. Uviedol, že na základe predchádzajúceho bodu je nutné vypracovať nový 
organizačný poriadok mestskej polície, ktorý schváli mestské zastupiteľstvo nie však ako 
VZN mesta. Ostatné skutočnosti sú uvedené v dôvodovej správe, ktorú spracoval 
náčelník MsP. Ďalej uviedol, že organizačný poriadok odsúhlasila aj právnička Msú 
JUDr. Vozárová. 

Predseda komisie Ivan Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala návrh na 
organizačný poriadok mestskej polície na vedomie a či ho doporučuje predložiť na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva . Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za 
a odporučili uvedený návrh predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 



K bodu č. 7. 

Člen komisie Jozef švec požiadal o meranie rýchlosti na Dlhej ulici v Zlatých 
Moravciach a tiež požiadal o častejšie kontrolovanie dodržiavania zákazu odbočenia zo 
Župnej ulici na parkovisko pri OD Tesco. Na požiadavku reagoval náčelník MsP ktorý 
uviedol , že požiada riaditeľa 00 PZ o vykonanie merania rýchlosti na Dlhej ulici 
a k druhej časti požiadavky uviedol, že uvedený zákaz sa priebežne kontroluje hliadkami 
mestskej polície. 

Poslanec Jozef Tonkovič požiadal o častejšiu kontrolu dodržiavania rýchlosti pri 
vjazde do mestskej časti Chyzerovce z cesty 1/65. Náčelník MsP uviedol, že požiada 
riad iteľa 00 PZ Moravce o častejšiu kontrolu dodržiavania rýchlosti na tomto mieste. Tiež 
upozornil na dodržiavanie zákazu vjazdu nákladných vozidiel do Chyzeroviec. 

Predseda komisie Ivan Madola sa informoval čo bude s neporiadkom, ktorý je na 
sídliskách po zime a hlavne upozornil na psie exkrementy. Požiadal o zvýšenie kontroly 
mestskej polície na tomto úseku. Tiež sa informoval, že či sa nebudú občanom dávať 
sáčky na exkrementy. Na toto reagoval prednosta Msú Mgr. Mario Lénárd , ktorý uviedol, 
že v rozpočte na rok 2013 sa nerátalo s takýmito výdavkami. Následne uviedol, že sa 
dajú vypracovať nejaké cenové ponuky. Primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. uviedol , 
že technické služby mesta sa pokúsia vyrobiť niekoľko odpadkových košov na tieto 
exkrementy a tieto budú následne rozmiestnené v meste. 

Člen komisie Ing. Peter Lisý uviedol , že on má sám psa, že neporiadok po psoch je 
hlavne o ľuďoch a že obdobné problémy majú aj iné mestá a obce. On sám bol svedkom 
toho, že majitelia psov neupratujú exkrementy po svojich psoch. 

Prednosta Msú Mgr. Mario Lénárd informoval komisiu o ME vo futbale hráčov do 
17 rokov, ktoré sa budú konať na Slovenku. Informoval o zápasoch ktoré sa odohrajú 
v dňoch 5.5., 8.5. a 11.5.2013 na štadióne FC Vion . Uviedol, že bude nutné zabezpečiť 
hliadku mestskej polície, avšak nie zvýšenú nakoľko sa jedná len o zápasy hráčov do 17 
rokov. 

K bodu č. 8. 

Nakoľko komisia vyčerpala program, predseda komisie Ivan Madola poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

zapísal PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 

lvand~J. predse/ J7 's/ 
// Prezenčná listina 

Vyhodnotenie ročného plánu Mesta Zlaté Moravce pri plnení úloh 
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany 
obyvateľstva a správy materiálu v roku 2012 
Správa o činnosti mestskej polície v Zlatých Moravciach za roku 2012 
Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/1 991 
o organizačnom poriadku mestskej polície 
Návrh organizačného poriadku mestskej polície 


