
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské 

záležitosti 
konanej dňa 14.04.2014 

V Zlatých Moravciach dňa 15.04.2014 

Prítomní : Ivan Madola, Jozef švec, Jozef Tonkovič, PhDr. Marián Takáč 

Pozvaný: 
Ospravedlnení: Ing. Peter Lisý, PaedDr. Dušan Husár 

Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 

K bodu č. 1. 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti Mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2013 
4. Informácia o štatistických údajoch z merača rýchlosti na ulici SNP 

za IV. štvrťrok 2013 a 1. štvrťrok 2014 
5. Informácia o nákupe odevných zvrškov pre príslušníkov MsP za 

rok 2013, plánovaný predpokladaný nákup na 2014 
6. Rôzne 
7. Záver 

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola. 

K bodu č . 2. 
Predseda komisie Madola informoval prítomných s programom zasadnutia 

komisie. Následne dal hlasovať za prijatie programu komisie. Všetci prítomní členovia 
komisie hlasovali za prijatie programu komisie. 

K bodu č. 3. 
Náčelník MsP predložil na komisiu Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých 

Moravciach za rok 2013. Informoval o celkovom počte policajtov, uviedol skutočnosti 
o počte oznámení od občanov a tiež stručne informoval o štatistických údajoch v správe. 
Tiež komisiu informoval o jednotlivých problémoch s počtom príslušníkov a iných 
skutočnostiach ohľadne chodu mestskej polície. 



Predseda komisie Madola poďakoval mestskej polícii za prácu počas roku 2013. 
Následne dal slovo členom komisie, pričom žiaden členov komisie nemal zásadný návrh 
resp . otázku k predloženej Správe o činnosti mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 
2013. Následne dal hlasovať za predloženie uvedenej správy na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v predloženej forme . Všetci prítomní hlasovali za , pričom komisia odporúča 
správu o činnosti predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva . 

K bodu č. 4. 
Predseda komisie Madola dal slovo náčelníkovi MsP. Ten informoval komisiu 

o štatistických údajoch /počet motorových vozidiel , ktoré prešli úsekom; počet vozidiel 
ktoré prekročili maximálnu povolenú rýchlosť a počet vozidiel , ktoré neprekročili 
maximálnu povolenú rýchlosť/ získaných z preventívneho meraču rýchlosti umiestneného 
na ulici SNP. Jednalo sa o štatistické údaje za IV. štvrťrok roku 2013 a 1. štvrťroku roku 
2014. Taktiež uviedol, že tieto získané údaje budú zaslané na ďalšie využitie na Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Okresný dopravný inšpektorát. 

Predseda komisie Madala dal hlasovať , že komisia berie informáciu predloženú 
náčelníkom MsP na vedomie . Všetci prítomní členovia hlasovali za. 

K bodu č. 5. 
Predseda komisie Madola dal slovo náčelníkovi MsP. Ten informoval komisiu 

o nákupe odevných zvrškov pre príslušníkov mestskej polície v roku 2013 a tiež 
informoval komisiu o plánovanom nákupe na rok 2014. Komisia zobrala túto informáciu 
na vedomie . 

K bodu č. 6. 
Predseda komisie sa opýtal , či niekto z prítomných chce uviesť n1eco v bode 

rôzne, pričom sám uviedol , že na základe požiadaviek občanov žiada o umiestnenie 
fotopasce na ulici Staničnej pri odbočke na ulicu Rovňanovú a to k stanovišťu kontajnerov 
na komunálny odpad , kde dochádza k vyhadzovanie odpadu z motorových vozidiel. 

Poslanec Tonkovič požiadal , aby štatistické údaje získané z preventívneho merača 
rýchlosti boli zaslané aj do komisii dopravy. Tiež požiadal o zvýšenie kontroly rómskych 
spoluobčanov v mestskej časti Chyzerovce, ktorí znečisťujú verejné priestranstvá. 

K bodu č. 7. 
Nakoľko komisia vyčerpala program, predseda komisie Ivan Madola poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

Zapísal : PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 
Prezenčná listina 
Správa o činnosti mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 
štatistické údaje z preventívneho meraču rýchlosti na ul. SNP 
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