
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

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

konanej dňa 8.4.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 13.4.2015 

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

Pozvaní: Ing. Serafína Ostrihoňová, MVDr. Marta Balážová, Ing. Miroslav Šlosár, Eva Opálená 
Ospravedlnený: 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM : 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Správa o činnosti Mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2014 
4. Informácia referenta CO Mestského úradu Zlatých Moravciach 
5. Informácia o zmene organizačnej štruktúry mestskej polície 
6. Rôzne 
7. Záver 

K bodu č. 1. 

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola, zvlášť privítal 
primátorku mesta Ing. Serafínu Ostrihoňovú, MVDr. Martu Balážovú a Ing. Miroslava Šlosára. 

K bodu č. 2. 

Predseda komisie Madola informoval prítomných s programom zasadnutia komisie. 
Následne dal návrh na výmenu bodov číslo 4 za bod číslo 3. Potom dal hlasovať za prijatie takto 
zmeneného programu komisie. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za prijatie programu 
komisie podl'a návrhu predsedu komisie. 

K bodu č. 3. 

Referentka CO a obrany na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach Eva Opálená 
informovala komisiu o stave na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia. 
Písomná správa o vyhodnotení činnosti na úseku ochrany obyvateľstva a krízového riadenia pri 
Mestskom úrade v Zlatých Moravciach za rok 2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. Následne Eva 
Opálená informovala komisiu o operatívnych úlohách na úseku krízového riadenia, civilnej 
ochrany obyvateľstva, bezpečnosti štátu,vhospodárskej mobilizácie, ochrany štátu na rok 2015, 
ktoré tiež tvoria prílohu tejto zápisnice. Dalej členov komisie informovala o aktualizácii členov 
Krízového štábu mesta Zlaté Moravce /19 členov, primátorka mesta, prednosta Msú a predseda 
komisie/, pričom uviedla, že do tohto štábu bol zaradený aj predseda komisie Ivan Madola. 



Informovala tiež komisiu o problémoch s preberaním jódových tabliet a tiež o nezau1me 
o kalendáre, ktoré v dvojročnom intervale zabezpečujú elektrárne Mochovce, pričom tieto 
obsahujú informácie potrebné v krízový~h situáciách. Ďalej informovala o sklade civilnej 
ochrany, ktorý má mesto Zlaté Moravce. Clenka komisie Ing. Hasprová dala návrh, aby došlo 
k zaradeniu Strednej odbornej školy technickej, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce ako nového 
evakuačného zberného miesta pri evakuácii. Ďalej uviedla, že toto zaradenie pomôže uvedenej 
škole a bude to lepšie ako klub dôchodcov. Eva Opálená uviedla, že spracuje návrh na toto 
nové evakuačné miesto a tento návrh predloží na schválenie a podpis. Ďalej žiadala, aby boli 
jednotlivé organizácie písomne vyrozumené o skutočnosti, že sú zaradené ako evakuačné 
zberné miesta, resp. že nie sú už zaradené ako evakuačné zberné miesta. Eva Opálená uviedla, 
že tieto informácie budú dotknutým organizáciám doručené písomnou formou. 

Ing. Hasprová sa informovala o počte výdajní odberných oprávnení počas hospodárskej 
mobilizácie. Eva Opálená uviedla, že v meste je sedem výdajní odberných oprávnení a jedna 
mestská. Tiež sa informovala na to, ako sa zabezpečuje doprava počas evakuácia obyvateľstva. 
Eva Opálená uviedla, že dopravu zabezpečuje Obvodný úrad v Nitre. 

Ing. Hasprová sa informovala, či nie je možné informovať občanov mesta o civilnej 
ochrane obyvateľstva prostredníctvom internetovej stránky mesta. Eva Opálená uviedla, že na 
internetovej stránke mesta sú informácie pre verejnosť, ktoré sa týkajú civilnej ochrany 
obyvateľstva, pričom tieto informácie boli aktualizované v mesiaci január 2015. 

Predseda komisie Madola dal návrh, aby bola na internevtovej stránke mesta vytvorená 
záložka pre civilnú ochranu. Prednosta mestského úradu Ing. Slosár uviedol, že bude takáto 
záložka na stránke spravená. 

Predseda komisie Ivan Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala na vedomie 
informáciu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva za rok 2014. Všetci členovia komisie hlasovali 
za zobratie správy na vedomie. 

K bodu č. 4. 

Náčelník MsP predložil na komisiu Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za 
rok 2014. Informoval o celkovom počte policajtov, uviedol skutočnosti o náraste oznámení od 
občanov a tiež stručne informoval o štatistických údajoch v správe. Tiež komisiu informoval 
o jednotlivých problémoch súvisiacich s počtom príslušníkov /nemožnosť zabezpečiť 24 hodinovú 
službu/ a o iných skutočnostiach týkajúcich sa chodu mestskej polície. 

Poslanec PaedDr. Husár uviedol, že bol informovaný o tom, že v domove opatrovateľských 
služieb došlo ku viacerým krádežiam resp. o tom, že jedna obyvateľka bolo podvedená a jedna bola 
okradnutá pred vchodom. Náčelník MsP uviedol, že v spolupráci s vedením DOS v blízkej 
budúcnosti zorganizuje prednášku obyvateľom DOS. 

Ing. Vaškovičová uviedla, že v priestoroch DOS došlo tiež ku krádeži hasičských prúdnic z 
hydrantov. Náčelník MsP uviedol, že je potrebné lepšie zabezpečiť jednotlivé hydranty. Je potrebné 
tieto uzamknúť a dvere opatriť presklenným otvorom, za ktorým bude kľúč. Prednosta Msú uviedol, 
že takéto riešenie je možné zabezpečiť svojpomocne. Náčelník taktiež uviedol, že ak budú krádeže 
pokračovať bude potrebné do budúcnosti uvažovať o monitorovaní vchodov do DOS. 

Predseda komisie Ivan Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala Správu o činnosti 
Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 na vedomie a či ju doporučuje predložiť na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za a odporučili 
uvedenú správu predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva . 

K bodu č. 5. 

Náčelník MsP informoval komisiu, že na základe rokovania komisie Ochrany verejného 
poriadku, CO a vojenských záležitostí zo dňa 10.2.2015 došlo k vytvoreniu jedného nového 
pracovného miesta príslušníka mestskej polície. Bolo vyhlásené výberové konanie a úspešný 
uchádzač je toho času na kurze odbornej spôsobilosti príslušníkov obecných polícii v Nitre. 
Takto došlo k zvýšeniu počtu príslušníkov mestskej polície na 12 a jedného náčelníka. 
Vzhľadom na ustanovenie zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 



predpisov je potrebné zmenu organizačnej štruktúry mestskej polície prerokovať mestským 
zastupiteľstvom. 

Predseda komisie Ivan Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala návrh na zmenu 
organizačnej štruktúry mestskej polície na vedomie a či ho doporučuje predložiť na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za a odporučili uvedený návrh 
predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 

K bodu č. 6. 

Ing. Hasprová požiadala o zverejnenie letáku „Ako sa zachovať pri mimoriadnych 
udalostiach" na internetovej stránke mesta. Náčelník MsP uviedol, že zabezpečí zverejnenie 
tohto letáku na internetovej stránke mesta. 

Predseda komisie Ivan Madola mal dotaz, či došlo k označeniu Župného domu tak, ako 
to žiadala na minulej komisii Ing. Vaškovičová. Technické služby majú opätovne vykonať 
označenie Župného domu a mestská polícia to má odfotografovať. Zabezpečiť elektrický 
rozvádzač proti nepovolanému vstupu a tiež zadebniť všetky vstupy do budovy Župného domu. 

Ing. Vaškovičová dala otázku na prednostu Msú, že ako budú zabezpečené revízie 
výťahov a kto bude vykonávať opravy výťahov. Prednosta mestského úradu uviedol, že revízie 
bude mať na starosti Mgr. Horvát a že bude menovaná zodpovedná osoba, ktorá bude mať na 
starosti výťahy. 

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 
Správa o činnosti MsP Zlaté Moravce za rok 2014 

- Vyhodnotenie činnosti na úseku ochrany obyvateľstva za rok 2014 
Operatívne úlohy na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva 2015 


