
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU. CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽiTOSTI.

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské

záležitosti

konanej dna 30.10.2013

V Zlatých Moravciach dna 04.11.2013

Prítomní: p. Ivan Madola, p. Jozef Švec, p. Ing. Peter Lisý, p. Jozef Tonkovic,
p. PhDr. Marián Takác

Pozvaná:
Ospravedlnený: PaedDr. Dušan Husár

Prezencná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrhu rozpoctu v programe 5. "Bezpecnost'" v podprograme

"Verejný poriadok a bezpecnost'" na rok 2014
4. Informácia o zámere Obce Hostovce

5. Informácia o pripravovanom projekte rozšírenia kamerového systému
6. Rôzne
7. Záver

K bodu c. 1.
Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola.

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

komisie. Následne dal hlasovat za prijatie programu komisie. Všetci prítomní clenovia
komisie hlasovali za prijatie programu komisie.

K bodu c. 3.
Predseda komisie Madola dal slovo nácelníkovi MsP Takácovi. Tento informoval

prítomných o predbežnom návrhu rozpoctu v programe v programe "Verejný poriadok
a bezpecnost"'. Následne predseda komisia Madola sa informoval ci sa v rozpocte pocíta
s udržaním poctu príslušníkov mestskej polície v .pocte 12 /ponechanie jedného
príslušníka- zastupovanie dlhodobá PNI. Nácelník uviedol, že zatial' nemá uzávierku
financných prostriedkov za celý rok, avšak je predpoklad udržania tohto jedného
príslušníka mestskej polície aj nadalej v pracovnom pomere. Ivan Madola sa informoval,
preco došlo k zvýšeniu prostriedkov v položke pracovné odevy, obuv a pracovné
pomôcky o 800€. Nácelník ho informoval, že tieto prostriedky presunul z položky



špeciálny materiál, lebo prezbrojením došlo k úspore. Dalej informoval prítomných, že
tieto prostriedky budú použité na nákup prostriedkov pre výkon služby mestskej polície.
Predseda komisie Madola následne požiadal o vypracovanie zoznamu zakúpených
súciastok v roku 2013 a tiež o zoznam nákupov na rok 2014. Predseda komisie sa
následne opýtal jednotlivých celnou komisie, ci majú k predloženému návrhu
pripomienky. Žiaden clenov komisie nemal zásadný návrh na zmenu predloženého
rozpoctu. Následne dal hlasovat za zachovanie rozpoctu v zmysle predloženého návrhu.
Všetci prítomní hlasovali za, pricom komisia odporúca zachovat rozpocet na rok 2014
v zmysle tohto návrhu.

K bodu C. 4.
Predseda komisie Madola dal slovo nácelníkovi MsP. Ten informoval komisiu

o zámere obce Hostovce na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Mestom Zlaté Moravce pri
výkone úloh mestskej polície na území tejto obce. Informoval prítomných o predstavách
starostky obce. Následne uviedol, ako takáto spolupráca funguje s obcou Topol'cianky.
Dalej uviedol, že takýto zámer si je nutné dobre premysliet, nakol'ko to bude nápor na
personál, ale aj na materiálno technické zabezpecenie. Clen komisie Tonkovic reagoval,
že táto spolupráca nie je reálna, nie je dostatok policajtov a tiež nie je dostatok penazí.
Predseda komisie navrhol aby nácelník MsP dohodol stretnutie so starostkou obce
Hostovce, pri ktorom sa dohodnú na takých podmienky spolupráce, ktoré budú rentabilné
aj pre mesto Zlaté Moravce.

K bodu C. 5.
Predseda komisie Ivan Madola dal slovo nácelníkovi MsP. Ten informoval komisiu

o pripravovanom projekte na rozšírenie kamerového systému v roku 2014 o pät otocných
kamier. Následne predložil mapu na rozmiestnenie kamier, ktorá bola konzultovaná
s vedením OO PZ Zlaté Moravce. Komisia zobrala túto informáciu na vedomie.

K bodu C. 6.
Predseda komisie sa opýtal, ci niekto z prítomných chce uviest nieco v bode

rôzne. Poslanec Tonkovic sa informoval, ako vyzerá situácia ohl'adne rómskych dvorov,
z ktorých vyteká voda na cestu. Nácelník MsP ho informoval, že najskôr musel preverit
vlastnícke práva k jednotlivým nehnutel'nostiam, aby bolo možné upozornit jednotlivých
vlastníkov. Toto je však komplikované vzhl'adom na skutocnost, že tieto nehnutel'nosti
majú viacero vlastníkov parciel v jednom dvore.

K bodu C. 7.
Nakol'ko komisia vycerpala program, predseda komisie Ivan Madola podakoval

prítomným za úcast a zasadnutie komisie ukoncil.

Zapísal: PhDr. Marián Takác

Ivan Madola
predseda komisie

Prílohy: Pozvánka
Prezencná listina
Návrh rozpoctu na rok 2014
Zámer obce Hostovce
Mapa rozmiestnenia kamier


