
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

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

konanej dňa 24.8.2015 

V Zlatých Moravciach dňa 17.9.2015 

Prítomní : Ivan Madola, , Ing. Marek Holub, Ing. Slávka Hasprová, PhDr. Marián Takáč 

Pozvaná: MVDr. Marta Balážová 
Ospravedlnení: PaedDr. Dušan Husár, Ing. Ivana Vaškovičová 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Určenie priorít komisie do pripravovaného dokumentu PHSR 
4. Informácia o chválenej dotácii na rozšírenie kamerového systému v Zlatých 

Moravciach 2015 a schválenie spolufinancovania projektu 
5. Informácia o pripravovanom projekte na rozšírenie kamerového systému 
6. Rôzne 
7. Záver 

K bodu č. 1. 
Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola, zvlášť privítal MVDr. 

Martu Balážovú. 

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

Následne dal hlasovať za prijatie programu komisie. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali 
za prijatie programu komisie podl'a návrhu predloženej pozvánky. 

K bodu č. 3. 
Predseda komisie Madola dal slovo MVDr. Balážovej , ktorá informovala prítomných 

o pripravovanom akčnom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta tzv. PHSR. 
Predseda komisie Madola navrhol jednotlivé priority v sociálnej oblasti a to: 

- rozširovanie a modernizácia kamerového systému mesta, 
- zachovanie fungovania chránenej dielne /operátor kamerového systému/ 
- prevádzka dopravného ihriska /praktická dopravná výchova žiakov ZŠ a MŠ/. 

Ďalej uviedol, že je potrebné aj naďalej podávať žiadosti o dotácie a rôzne granty, tak 
aby tieto priority neboli financované len s prostriedkov mesta. Nakoľko žiaden člen komisie 
nemal doplňujúci návrh, tak predseda Madola dal hlasovať o jeho návrhu. Všetci prítomní 
členovia komisie hlasovali za tento návrh priorít. 

K bodu č. 4. 
Náčelník MsP informoval komisiu o schválenej dotácii na projekt „Rozšírenie kamerového 
systému v Zlatých Moravciach- 2015" a to výške 10.000€. Taktiež informoval komisiu, že je 



potrebné spolu financovanie tohto projektu a to vo výške minimálne 20%, čiže vo výške 2.000€. 
Ďalej komisiu informoval o kamerách, ktoré boli v tomto projekte plánované. Jednalo sa o tri 
otočné kamery a to na ulici Sama Chalúpku, križovatka Tekovská- Hviezdoslavova a na ulici 1. 
mája pri obchode s potravinami. Predseda komisie dal následne hlasovať, či komisia schvaľuje 
takého poradie realizácie kamier ako uviedol náčelník MsP v závislosti od objemu získaných 
finančných prostriedkov. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za. Po tomto dal predseda 
komisie hlasovať o spolu financovaní projektu vo výške 2000€. Všetci prítomní členovia komisie 
hlasovali za. 

K bodu č. 5. 
Náčelník MsP informoval komisiu, že na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republ iky pripravuje projekt na rozšírenie kamerového systému mesta o ďalšie tri otočné 
kamery. V projekte sú navrhované tieto kamery: križovatka ulíc Mojmírova a Školská, križovatka 
Hviezdoslavova a Kalinčiakova a križovatky ulíc Továrenská a Čajkovského. 

Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či komisia zobrala túto informáciu 
o pripravovanom projekte na vedomie. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za. 

K bodu č. 6. 
Náčelník mestskej polície informoval komisiu o poruche motora na motorovom vozidle 

Škoda Fábia combi , bielej farby, EČ: ZM-X-051, ktoré slúžilo ako služobné motorové vozidlo pre 
potreby mestskej polície. Uviedol, že na tomto motorovom vozidle došlo k poruche motora, ktorá 
si vyžaduje výmenu motora. Ďalej povedal, že je potrebné zvážiť vyradenie tohto motorového 
vozidla a do budúcnosti nákup nového vozidla tak, aby bolo možné nepretržite zabezpečiť 
činnosti mestskej polícia a tiež služby občanom mesta. Predseda komisie Madola povedal 
prítomným, že on je o tejto situácii informovaný a že je potrebné zvážiť v novom rozpočte, pokiaľ 
to bude možné, nákup vozidla pre potreby mestskej polície. 

Predseda komisie Madola následne dal hlasovať za vyradenie vozidla z majetku mesta 
a za zaradenie nákupu do rozpočtu na rok 2016. Všetci prítomný členovia komisie hlasovali za 
vyradenie vozidla z majetku a za zaradenie nákupu vozidla do nového rozpočtu na rok 2016. 

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 
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