
1. 
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 

ZÁLEŽITOSTI. 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti 

konanej dňa 7.12.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 8.12.2015 · 

Prítomní : Ivan Madola, PaedDr. Dušan Husár, Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová , 
PhDr. Marián Takáč 

Pozvaní: MVDr. Marta Balážová, RNDr. Jozef Paluška 
Ospravedlnený: Ing. Marek Holub 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Správa technika BOZP,PO Msú Mesta Zlaté Moravce 
4. Informácia o schválenej dotácii na zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste 

Zlaté Moravce 
5. Informácia o novej výzve na rok 2016 v oblasti prevencie kriminality 
6. Rôzne 
7. Záver 

K bodu č. 1. 
Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola, zvlášť privítal 

zástupcu primátora MVDr. Martu Balážovú a poslanca mestského zastupiteľstva RNDr. Jozefa 
Palušku. 

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 podľa návrhu predloženej pozvánky. 

K bodu č. 3. 
Predseda komisie Madola dal slovo technikovi BOZP, PO Msú Vaškovičovej . Táto 

uviedla, že spracovala správu technika BOZP, PO Msú Mesta Zlaté Moravce, ktorú predložila 
aj na zasadnutie tejto komisie. V tejto správe poukázala na problémy s kontrolou a čistením 
komínov v štyroch bytovkách na ulici 1. mája (č . 21-27,34-38,52-56,47-49). Uviedla, že čistenie 
komínov prebehlo v mesiaci november 2015. Jednalo sa o 164 komínov. Výsledkom tohto 
čistenia bolo zistenie, že viaceré komíny sú v zlom stave. 

Člen komisie poslanec Husár položil otázku, že prečo sa komíny riešia až v mesiaci 
december 2015, keď takáto vec sa mala riešiť mimo vykurovacej sezóny v lete. Vaškovičová 
uviedla, že od roku 2013 chcela rokovať s vedením mesta o tomto probléme, ale nikto 
nereagoval na jej výzvu na prerokovanie týchto problémov. Až toto vedenie mesta prejavilo dňa 
2.11 .2015 ochotu prerokovať a riešiť jednotlivé problémy. 



Predseda komisie Madola uviedol, že je potrebné, aby boli všetky komíny označené tak, 
aby bolo jasné, ktoré sú v dobrom stave a ktoré je potrebné opraviť resp. ktoré je potrebné 
prepchať. Taktiež uviedol, že v jednotlivých správach od kominára nie je zrejmé, či je závada na 
komíne, na vykurovacom telese alebo na prívode do komína. Tieto skutočnosti je potrebné zistiť 
a to v spolupráci: Službyt, kominár, hliadka MsP a zástupca mesta. Je potrebné pri tejto kontrole 
písomne upozorniť jednotlivých nájomcov na konkrétne závady. Navrhol, aby boli jednotlivé 
úlohy boli zabezpečené nasledovne: 

- Technik BOZP,PO- Vaškovičová , osloviť spoločnosti ohľadne cenovej ponuky na 
vykonanie fyzickej kontroly všetkých komínov na uvedenej ulici, 
Službyt- Sendlai - upozorniť všetkých nájomníkov na používanie vhodných materiálov na 
kúrenie, zakázať používanie nevhodných materiálov na kúrenie, 

- Službyt + kominár+ hliadka MsP +zástupca mesta - vykonanie fyzickej kontroly všetkých 
164 komínov. 
Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či komisia súhlasí s uvedeným návrhom. 

Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh. 
Technik BOZP, PO Vaškovičová ďalej uviedla, že ďalším problémom na ktorý chcela 

v správe poukázať je zlý stav elektrických rozvodov v spoločných priestorov v bytovkách na ulici 
1 . mája (č . 21-27,34-38,52-56,47-49), ktorých celková oprava presiahne 3.000€. Členka 
komisie Hasprová navrhla, aby sa opravy prevádzali postupne podľa bytoviek a finančných 
možností mesta. Podľa jej návrhu sa má ako prvá opraviť elektroinštalácia rozvodov 
v spoločných priestoroch bytovky 1. mája č. 47-49. Predseda komisie Madola dal hlasovať 
o návrhu členky komisie Hasprovej. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za tento návrh. 

Poslanec Husár uviedol, že bude potrebné, aby sa mesto zapájalo do všetkých výziev na 
opravu sociálnych bytov. 

Predseda Madola ďalej uviedol, že do budúcna je potrebné predložiť na rokovanie komisie 
finančnej a komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej požiadavku na tvorbu fondu opráv na 
bytovkách na ulici 1. mája (č. 21 -27,34-38,52-56,47-49) a DOS na Rovňanovej ulici v Zlatých 
Moravciach. Z tohto fondu budú následne platené opravy budov. Predseda komisie Madola dal 
hlasovať o tom, či komisia súhlasí s týmto jeho návrhom. Všetci prítomní členovia komisie 
hlasovali za takýto návrh. 

Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či komisia berie na vedomie správu 
technika BOZP, PO Msú Zlaté Moravce. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za zobratie 
správy na vedomie. 

K bodu č. 4. 
Predseda komisie Madola požiadal náčelníka MsP Takáča , aby podal informáciu o 

schválenej dotácii na zvýšenie bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce. Ten informoval 
prítomných o schválnej dotácii vo výške 17.000€, ktorá bude použitá na nasvietenie desiatich 
priechodov pre chodcov v meste podľa predloženého projektu. Predseda komisie Madola dal 
hlasovať o tom, či komisia zobrala túto informáciu o schválenom projekte na vedomie. Všetci 
prítomní členovia komisie hlasovali za. 

K bodu č. 5. 
Predseda komisie Madola požiadal náčelníka MsP Takáča , aby podal informáciu o novej 

výzve v oblasti prevencie kriminality na rok 2016. Predseda Madola požiadal, aby do projektu 
bola daná kamera na križovatke pri OD Tekov. Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či 
komisia súhlasí so skutočnosťou , že Mesto Zlaté Moravce podá žiadosť o schválenie dotácie 
v oblasti prevencie kriminality na rok 2016 za podmienky, že v projekte bude aj kamera pri OD 
Tekov. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za tento návrh. 

K bodu č. 6. 
Predseda komisie dal slovo náčelníkovi MsP Takáčovi , ktorý informoval prítomných 

o rokovaniach na migračnom úrade v Bratislave, ohľadne príchodu irackých kresťanov na 
územie Slovenskej republiky. Ten uviedol, že bolo pripravované stretnutie s poslancami 

-



mestského zastupiteľstva a vedením mesta, kde malo dôjsť k informovaniu o všetkých 
okolnostiach príchodu týchto osôb. Ďalej informoval ostatných, že všetky ostatné rokovania boli 
zo strany migračného úradu zastavené. V tomto štádiu nie je možné uviesť iné skutočnosti , len 
tie, ktoré boli prezentované v médiách. 

Členka komisie Hasprová požiadala o zaslanie Metodické usmernenie č. 72/2015, ktorým 
sa upravuje realizácia redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu ako opatrenia 
hospodárskej mobilizácie, na všetky školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Náčelník Takáč 
uviedol, že pokiaľ mu pani Hasprová zašle e-mailom túto informáciu, zabezpečí ďalšiu 
distribúciu. 

K bodu č. 7. 
Po vyčerpaní programu predseda komisie sa Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie komisie ukončil. 

Zapísal: PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 
Prezenčná listina 

11/, 
l~n Madol 

predseda komisie 


