
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽiTOSTI. 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské 

záležitosti 
konanej dňa 25.10.2012 

V Zlatých Moravciach dňa 29.10.2012 

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

Pozvaný: 
Ospravedlnený: 

Prezenčná listina tvori prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 

K bodu č. 1 . 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrhu rozpočtu v programe 5. " Bezpečnosť" v podprograme 

1. "Verejný poriadok a bezpečnost'" 
4. Informácia o verejných kultúrnych podujatiach v meste počas 

letných mesiacov. 
5. Informácia o doterajšom využití tzv. "fotopascí" 
6. Rôzne 
7. Záver 

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie p. Ivan Madola. 

K bodu Č. 2. 

Predseda komisie p. Ivan Madola informoval prítomných s programom zasadnutia 
komisie, pričom dal hlasovať za prijatie tohto programu. Všetci prítomní členovia komisie 
hlasovali za prijatie programu komisie . 



K bodu Č . 3. 

Náčelník MsP informoval komisiu o návrhu rozpočtu na rok 2013 v programe 
5. " Bezpečnosť" v podprograme 1. "Verejný poriadok a bezpečnos!"'. Tiež uviedol , že 
v prvotnom návrhu sa rátalo so zvýšením počtu príslušníkov na 14, avšak následne bolo 
vzhľadom na ekonomickú situáciu dohodnuté, že k zvýšeniu počtu príslušníkov MsP 
nedôjde a preto bol rozpočet navrhnutý na celkový počet 13 príslušníkov. Komisia 
následne prerokovala všetky položky bežných výdavkov, pričom predseda komisie 
p. Madola požiadal o úpravu položky "Údržba špeciálnych strojov, techniky a náradia" na 
1000€, vzhľadom na dvojnásobný nárast s predchádzajúcim rokom. Náčelník MsP 
vysvetlil , že do tejto položky bolo omylom započítané finančné prostriedky na dopravné 
ihrisko. Za túto navrhnutú zmenu hlasovala komisia jednohlasne. Po tomto náčelník MsP 
informoval komisiu o návrhu na kapitálové výdavky na rok 2013. Komisia hlasovala 
jednohlasne za návrh bežných a kapitálových výdavkov na rok 2013, tak ako bol 
predložený v návrhu. 

K bodu Č. 4. 

Náčelník MsP informoval komisiu o problémoch , ktoré nastali v priebehu letných 
mesiacov v súvislosti s kultúrnymi podujatiami , ktoré sa uskutočnili na území mesta Zlaté 
Moravce jednalo sa o koncerty a diskotéky konané na ihrisku Calexu, na mestskom 
kúpalisku a v mestskom amfiteátri . Informoval o sťažnostiach občanov na jednotlivé 
kultúrne podujatia . Po tejto informácii komisia o tomto probléme diskutovala a hľadala 
možnosti riešenie. Ako jedno s nožných riešení bolo navrhnuté usporiadanie týchto 
podujatí v uzatvorenom priestranstve resp. v hale, pričom na tieto účely komisia navrhla 
využiť zimný štadión, ktorý je v letnom období nevyužívaný. Preto komisia požiadala 
náčelníka MsP aby oslovil riaditeľa technických služieb mesta Zlaté Moravce a zabezpečil 
technické stanovisko na možnosť využitia zimného štadióna na usporiadanie kultúrnych 
podujatí. Informáciu zobrala komisia na vedomie. 

K bodu Č. 5. 

Náčelník MsP informoval komisiu o doterajšom využitý tzv. foto pascí , ktoré boli 
využívané pri odhaľovaní páchatel'ov zakladania čiernych skládok, na ochranu majetku 
mesta pred krádežami. Taktiež informoval komisiu o miestach na ktorých boli tieto pasce 
inštalované. Člen komisie p. Tomkovič navrhol , aby tieto bolo používané aj na miestach, 
kde dochádza ku krádežiam železa v mestskej časti Chyzerovce. Náčelník MsP 
upozornil, že umiestnenie je možné len na miestach, kde to umožňujú technicky 
možnosti. Predseda komisie navrhol , že po skončení tzv. jesenného upratovania aby boli 
foto pasce inštalované striedavo na stanoviskách zberu komunálneho odpadu . Komisia 
informáciu zobrala na vedomie. 



K bodu Č. 6. 

P Švec požiadal o častejšie čistenie vpuste na ul. Dlhej a priľahlých uliciach. 
Náčeln ík MsP uviedol, že čistenie vykonávajú technické služby mesta, na ktoré treba aj 
nahlasovať upchaté vpuste. 

Poslanec p. Tonkovič požiadal o častejšiu kontrolu dodržiavania rýchlosti pri vjazde 
do mestskej časti Chyzerovce z cesty 1/65. Náčelník MsP uviedol , že dodržiavania 
rýchlosti v obci kontroluje Policajný zbor SR, pričom požiada riaditeľa OO PZ Moravce 
o častejšiu kontrolu dodržiavania rýchlosti na tomto mieste. 

Náčelník MsP informoval komisiu o nákupe služobných zbraní pre Mestskú políciu . 

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

prítomným za účasť a komisiu ukončil. 

zapísal PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 
Prezenčná listina 

Ivan Madgla 

predseda n 

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 
Návrh kapitálových prostriedkov na rok 2013 


