
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

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

konanej dňa 10.2.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 16.2.2015 

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

Pozvaní: Ing. Serafína Ostrihoňová , Ing. Karol švajčík 
Ospravedlnený: 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 

K bodu č. 1. 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba predsedu komisie 
4. Návrhu rozpočtu v programe 5. „Bezpečnost"' v podprograme 

1. „Verejný poriadok a bezpečnosť" na rok 2015 
5. Informácia o predloženom projekte rozšírenia kamerového systému 

v Zlatých Moravciach- 2015 
6. Rôzne 
7. Záver 

Komisiu otvoril a prítomných privítal sekretár komisie PhDr. Marián Takáč, zvlášť 
privítal primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú . 

K bodu č. 2. 

Sekretár komisie PhDr. Takáč informoval prítomných s programom zasadnutia 
komisie. Následne dal hlasovať za prijatie programu komisie. Všetci prítomní členovia 
komisie hlasovali za prijatie programu komisie podľa pozvánky. 

K bodu č. 3. 

Sekretár komisie oznámil prítomným, že je potrebné zvoliť si predsedu komisie. 
Opýtal sa prítomných , či niekto má návrh na predsedu komisie. Poslanec PaedDr. Husár 
uviedol, že za predsedu komisie navrhuje pána Ivana Madolu. Uviedol, že už v minulosti 
tento zastával funkciu predsedu tejto komisie. Sekretár komisie dal hlasovať o tomto návrhu. 
Všetci prítomní hlasovali za návrh. Sekretár komisie odovzdal vedenie zasadnutia komisie 
predsedovi Ivanovi Madolovi. 



K bodu č. 4. 

Náčelník MsP informoval komisiu o návrhu rozpočtu na rok 2015 v programe 5. 
„Bezpečnost"' v podprograme 1. „Verejný poriadok a bezpečnost"'. Predseda komisie pán 
Madola dal otázku smerujúcu k primátorke mesta, či sa plánuje navýšiť počet príslušníkov 
mestskej polície. Primátorka mesta uviedla, že ona navrhuje navýšiť počet príslušníkov 
polície o jedného a to na celkový počet 13. Predseda komisie p. Madola uviedol, že je 
potrebné vypracovať kalkuláciu nákladov /ekonomickým oddelením MsU/ a navýšiť rozpočet 
mestskej polície o potrebné finančné prostriedky. Predseda komisie dal následne hlasovať 
o takomto návrhu na rozpočet na rok 2015 . Za takto upravený rozpočet hlasovala komisia 
jednohlasne. 

Poslanec PaedDr. Husár sa informoval, kedy môže nový príslušník nastúpiť do práce. 
Náčelník PhDr. Takáč ho informoval, že pokiaľ má vedomosť v priebehu mesiaca marec 
bude možné nového príslušníka mestskej polície prijať, tak aby tento mohol vzápätí nastúpiť 
na kurz odbornej spôsobilosti . 

K bodu č. 5. 

Predseda komisie p. Madola dal slovo náčelníkovi MsP. Ten informoval komisiu 
o predloženom projekte v oblasti prevencie kriminality /rozšírenie kamerového systému 
mesta/. Uviedol, že v projekte sa ráta rozšírenie stávajúceho počtu 5 kamier o ďalšie tri 
kamery. Jedna na ulicu Sama Chalúpku, druhá na križovatku ulíc Továrenská -
Hviezdoslavova a tretia na ulicu 1. mája. Informoval komisiu o predpokladaných finančných 
nárokoch. Predseda komisie p. Madola dal hlasovať o tom, že komisia túto informáciu berie 
na vedomie. Všetci členovia komisie hlasovali za. 

K bodu č. 6. 

Predseda komisie p. Madola navrhol, aby podpredsedom komisie bol poslanec 
PaedDr. Husár, zároveň sa opýtal či má niekto ďalší návrh . Kdeže nebol ďalší návrh, 
predseda komisie dal hlasovať o tomto návrhu. Všetci prítomní hlasovali za návrh. 

Predseda komisie p. Madola vyzval prítomných, k predloženiu návrhov k bodu rôzne. 
Primátorka mesta žiadala náčelníka MsP aby podal správu o situácii so strechou Župného 
domu zo dňa 10.2.2015. Náčelník všetkých prítomných informoval o skutočnosti, že mestská 
polícia prijala hlásenie, že na streche Župného domu je uvolnený plech , ktorý ohrozuje ľudí 
na Robotníckej ulici. Hliadka po príchode na miesto zistila, že skutočne na streche je 
uvolnený plech, preto zabezpečila miesto a privolala hasičov, nakoľko technické služby 
mesta nemajú plošinu s tak veľkým dosahom. Náčelník mestskej polície o tejto skutočnosti 
informoval primátorku mesta, prednostu mestského úradu a tiež vedúceho oddelenia 
mestského majetku Ing. Kmeťa . Po príchode hasičov bol uvedený plech zabezpečený . 
Počas tejto udalosti nedošlo k zraneniu osôb a tiež nedošlo ani k poškodeniu majetku. 
Následne hliadka pokračovala ďalej vo výkone služby. 

Ďalej so do diskusie prihlásila Ing. Vaškovičová, ktorej aj predseda komisie dal slovo. 
Táto uviedla, že v doobedňajších hodinách bola v budove Župného domu. Podľa nej je táto 
budova nezabezpečená, lebo sú otvorené vchody do tejto budovy. V budove sú otvorené el. 
rozvádzače, pričom nevie uviesť či sú pod prúdom. Ešte uviedla, že budova je v zlom stave, 
chýbajú tabule zakazujúce vstup. Uviedla, že o tomto stave emailom informovala primátorku 
mesta a tiež prednostu mesta, pričom títo na jej email do dnešného dňa nereagovali. Preto 
ona odišla na miesto a rozmiestnila aspoň provizórne informačné tabule. Náčelník mestskej 
polície uviedol, že hliadky mestskej polície počas výkonu služby kontrolujú túto budovu. 
Predseda komisie následne navrhol výstup z komisie, pričom komisia žiada mesta Zlaté 



Moravce o preverenie situácie ohľadne zabezpečenia budovy Župného domu a prijatie 
opatrení v súvislosti zo zabezpečením otvorených el. rozvádzačov a vstupov do budovy. 
Ďalej žiada o rozmiestnenie informačných tabúl /označenie zákazu vstupu/. Všetci členovia 
komisie hlasovali za predložený návrh. Primátorka mesta následne požiadala náčelníka 
mestskej polície aby nasledujúce ráno informoval o tejto situácii prednostu mestského úradu. 

Poslanec PaedDr. Husár uviedlo, že v minulosti nebol predseda komisie verejného 
poriadku, CO a vojenských záležitostí informovaný o krízových situáciách v meste a preto 
žiada aby tento bol doplnený, ako člen krízového štábu mesta a tiež ako člen 
protipovodňového štábu mesta. Primátorka mesta podporila tento návrh a tiež žiadala 
o aktualizáciu krízového štábu a o aktualizáciu protipovodňového štábu mesta. 

Členka komisie Ing. Vaškovičová žiadala aby boli doplnené zásady pre zriaďovanie 
a činnosť komisií MZ v Zlatých Moravciach, nakoľko je na mesto prenesený výkon štátneho 
dozoru. Jednalo sa o podnet na rozšírenie zamerania komisie o nasledujúce body: 

1. zabezpečenie ochrany pred požiarmi mesta Zlaté Moravce a právnickej osoby Mesta Zlaté 
Moravce v súlade so zákonom NR SR č . 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. č. 121/2002 
Z.z. o požiarnej prevencii, 

2. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov Mesta Zlaté Moravce a 
iných osôb v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Členka komisie Ing. Hasprová tiež žiadala aby boli doplnené a opravené zásady pre 
zriaďovanie a činnosť komisií MZ v Zlatých Moravciach, nakoľko tam chýbajú niektoré veci 
a niektoré jej nedávajú zmysel: 

- spolupracuje pri zabezpečovaní verejného poriadku 
spolupracuje s mestskou políciou 

- spolupr cuje pri ochrane majetku mesta ( v podstate toto sa týka aj BOZP a POO -
prejednávaný bod k rozšíreniu činnosti) 

- prípomienkuje Plán ochrany obyvat t:.. tva mesta a Plány ochrany zamestnancov a osôb 
prevzatých do starostlivosti v organizáciách zriadených mestom 

Predseda komisie p. Modola uviedol, že tieto pripomienky treba zaslať emailom 
a sekretár komisie ich zašle právničke mesta, ktorá zabezpečí zapracovanie pripomienok. 
Členka komisie Ing. Hasprová uviedla, že mesto má povinnosť školiť zamestnancov mesta 
v oblasti civilnej ochrany, pričom ona má potrebné certifikáty na vykonávanie takýchto 
školení. Primátorka mesta navrhla aby sa najskôr dohodlo školenie vedúcich zamestnancov 
riaditeľov podnikov, riaditeľov škôl a riaditeľov MŠ prostredníctvom bezplatnej služby 
školiaceho centra elektrárne Machovce. 

Primátorka mesta ďalej navrhla aby obe členky komisie Ing. Hasprová a Ing. 
Vaškovičová boli tiež členkami krízového štábu a povodňovej komisie mesta. 

Predseda komisie navrhol, aby do zasadnutia najbližšej komisie boli predložené plány 
ochrany obyvateľstva a plán hospodárskej mobilizácie, nakoľko členka komisie Ing. 
Hasprová uviedla, že tieto treba určite aktualizovať a tiež v nich vykonať zmeny, lebo podľa 
nej nie sú logické. Ako príklad uviedla Strednú odbornú školu technickú, ktorá sa musí 
presúvať počas evakuácie mimo svojich priestorov. Predseda komisie následne preto 
navrhol, aby členovia komisie Ing. Hasprová a Ing. Holub spoločne vykonali kontrolu plánu 
ochrany obyvateľstva a plánu hospodárskej mobilizácie a následne aby predložili na 
rokovanie komisie ich návrhy resp. požiadavky na zmeny. Ďalej uviedol, že je potrebné do 
rokovania najbližšej komisie prizvať pracovníka mestského úradu, ktorý zodpovedá za 
spracovávanie administratívy v oblasti civilnej ochrany. 



Poslanec Ing. Švajčík uviedol, že je potrebné do budúcnosti plánovať rozs1renie 
kamerového systému, tak aby boli monitorované všetky vstupy a výstupy z mesta. Uviedol, 
že vzhľadom na veľký nárast počtu odcudzených motorových vozidiel v meste je potrebné 
vykonávať aj takéto preventívne opatrenia. Náčelník MsP uviedol, že v súčasnej dobe sa 
doplňujú kamery na miesta, kde je najväčší pohyb osôb a tam kde dochádza k narúšanie 
verejného poriadku. Tiež uviedol, že monitorovanie vstupov a výstupov do mesta je do 
budúcnosti dobrý krok. 

Predseda komisie p. Madola navrhol vypracovať plán rokovania komisie a to najmenej 
raz štvrťročne, pričom uviedol, že komisia môže rokovať aj mimoriadne pokiaľ to bude 
potrebné. Nakoľko žiaden člen komisie nemal iný návrh, dal hlasovať o tomto návrhu. Všetci 
prítomní hlasovali za návrh. 

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

prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

Zapísal: PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 
Prezenčná listina 
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