
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské 

záležitosti 
konanej dňa 04.06.2013 

V Zlatých Moravciach dňa 6.6.2013 

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

Pozvaná: p. JUDr. Mária Vozárová 
Osp raved I nený: 

Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 

K bodu Č. 1. 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce Č . /2013 o zákaze používania 

pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce 
4. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce Č. /2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
5. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce Č. /2013 o zákaze podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
6. Rôzne 
7. Záver 

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola. Zvlášť privítal 
právničku mestského úradu JUDr. Vozárovú . 

K bodu Č. 2. 

Predseda komisie Ivan 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. 

Predseda komisie Ivan Madola dal slovo právničke mestského úradu JUDr. 
Vozárovej, aby komisiu oboznámila s návrhom VZN Mesta Zlaté Moravce o zákaze 
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce a o zákone č. 

51/1988Zb. o banskej činnosti , výbušninách a o štátnej banskej správe. Právnička 
informovala komisiu o obsahu VZN ako aj o možnostiach mesta prostredníctvom VZN 
obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné 
a oslavné účely na území mesta. Predseda komisie sa informoval ohl'adne verejne 
prístupného miesta uvedeného vo VZN . Právnička mesta odpovedala na jeho otázku 
a vysvetlila skutočnosti uvedené vo VZN . Člen komisie Tonkovič sa informoval na 
súkromné pozemky. Právnička mesta mu vysvetlila , že na používanie pyrotechnických 
výrobkov musia byť dodržané všetky zákonom stanovené podmienky. Člen komisie 
PaedDr. Husár sa informoval ohl'adne akcií poriadaných mestom, či v takýchto prípadoch 
môže mesto usporiadať ohňostroj . Predseda komisie dal návrh , aby VZN obsahovalo tiež, 
že zákaz sa nevzťahuje na spoločenské , kultúrne a športové podujatia organizované 
alebo spolu organizované mestom Zlaté Moravce. Právnička mesta informovala komisiu , 
že pokial' mesto stanoví zákaz používania pyrotechnických výrobkov na území mesta, nie 
je možne stanovovať nešpecifikované výnimky z tohto zákazu. Predseda komisie sa ďalej 
informoval ohl'adne časového obmedzenia a následne dal návrh , aby vo VZN došlo 
k zmene zákazu používať pyrotechnické výrobky od 2. januára do 30. decembra 
kalendárneho roku. K návrhu nemal nikto pripomienky. Predseda komisie sa ďalej 

informoval , že kto má uvedené VZN kontrolovať a udel'ovať sankcie za porušenie VZN .. 
Právnička mesta uviedla, že zákon obsahuje sankcie a je zákonnom stanovenou úlohou 
mestskej polície kontrolovať všetky VZN mesta. Člen komisie Ing. Lisý sa informoval , či 
tento zákaz nie je diskriminačný . Právnička informovala, že zákaz platí len na verejné 
priestranstvá vo vlastníctve mesta. 

Predseda komisie dal hlasovať o návrh VZN o zákaze používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Zlaté Moravce, spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. Za predloženie 
návrhu VZN hlasovali štyria prítomní a jeden prítomný bol proti . Komisia odporučila 

uvedenú návrh VZN predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupitel'stva. 

K bodu Č. 4. 

Predseda komisie Ivan Madola dal slovo právničke úradu JUDr. Vozárovej aby 
komisiu oboznámila s návrhom VZN Mesta Zlaté Moravce o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Zlaté Moravce. Právnička informovala komisiu o obsahu 
VZN a tiež o zákone č . 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov. Predseda komisie dal návrh , aby bol z návrhu VZN vypustený z článku 3 bod 2. 
Nikto z prítomných nemal k tomuto návrhu pripomienky. Člen komisie Ing. Lisý sa 
informoval, prečo je na celej Hviezdoslavovej ulici zakázaný vol'ný pohyb psov, nakol'ko 
sa na tejto ulici nachádzajú aj miesta okolo garáži , ktoré sú mimo hlavnej ulici. Následne 
dal predseda po diskusii návrh , aby v článku 4 bode 1 boli pridané ulice Bernoláková, 
Chyzerovecká a tiež aby Hviezdoslavova ulica bola len v časti od Župnej po Dukliansku . 
Ďalej dal návrh , aby sa v článku 4 bod 2 písm. b) sa vynechali športové areály v písm . d) 
kultúrne zariadenia a aby sa v písmene e) doplnilo mimo psou používaných vo 
vyučovacom procese. K týmto návrhom nemal nikto z prítomných pripomienky. Predseda 
komisie sa informoval u právničky , aby preverila či je možné uviesť do VZN, že 
exkrementy sa budú vyhadzovať do kontajnerov spolu s komunálnym odpadom. Pokia I' to 
nie je možné, treba z článku 5 vynechať časť vety kde je to uvedené. 



Predseda komisie dal hlasovať o návrhu VZN o niektorých podmienkach držania 
psov na území mesta Zlaté Moravce, spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. Za predloženie 
návrhu VZN hlasovali všetci prítomn í. Komisia odporučila uvedený návrh VZN predložiť 
na najbližšie zasadnutie mestského zastupitel'stva. 

K bodu Č. 5. 

Predseda komisie Ivan Madola dal slovo právničke úradu JUDr. Vozárovej, aby 
komisiu oboznámila s návrhom VZN Mesta Zlaté Moravce o zákaze podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce. Právnička informovala 
komisiu o návrhu VZN a tiež o zákone Č . 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriedení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 
Informovala o možnostiach mesta stanoviť miesta, kde je zakázané podávanie 
a požívanie alkoholických nápojov. Predseda komisie sa informoval , či zostali zachované 
všetky miesta, ktoré boli uvedené v zrušenom VZN. Právnička uviedla, že tieto miesta sú 
totožné. Následne dal predseda návrh aby v článku 2 v bode 2 v písm. b) boli za kultúrne 
doplnené aj športové podujatia. 

Predseda komisie dal hlasovať o návrh VZN o zákaze podávania a požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce, spolu s pozmeňujúcim návrhom. 
Za predloženie návrhu VZN hlasovali dvaja prítomní a jeden prítomný bol proti. Komisia 
odporučila uvedený návrh VZN predložiť na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupitel'stva. 

K bodu Č. 6. 

Predseda komisie sa opýtal , či niekto z prítomných chce uviesť niečo v bode 
rôzne, pričom nikto s prítomných nechcel uviesť nič . 

K bodu Č. 7. 

Nakol'ko komisia vyčerpala program, predseda komisie Ivan Madola poďakova l 

prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

Zapísal: PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 
Prezenčná listina 

predseda komisie 

Návrh VZN mesta Zlaté Moravce Č . /2013 o zákaze používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Zlaté Moravce 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce Č . /2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Zlaté Moravce 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce Č . /2013 o zákaze podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce 


