
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ 
ZÁLEŽITOSTI. 

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

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
konanej dňa 22.9.2015 
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. „.. . podpis zodpovedného zamestnanca 
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V Zlatých Moravciach dňa 29.9.2015 

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

Pozvaná: MVDr. Marta Balážová 
Ospravedlnená: , Ing. Ivana Vaškovičová 
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

PROGRAM: 

K bodu č. 1. 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrhu rozpočtu v programe 5 „Bezpečnost"' v podprograme 1. „Verejný 

poriadok bezpečnost"' na rok 2016 
4. Rôzne 
5. Záver 

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 podľa návrhu predloženej pozvánky. 

K bodu č. 3. 
Predseda komisie Madola dal slovo náčelníkovi mestskej polície. Ten informoval komisiu 

o jednotlivých položkách rozpočtu, ako aj o celom rozpočte. Uviedol, že rozpočet je skoro 
totožný z rozpočtom na rok 2015. V rozpočte došlo k úprave, len v položke materiál a to 
k zníženiu o 2000€. Táto suma má slúžiť ako akontácia na nákup nového vozidla pre potreby 
mestskej polície tak, aby bolo možné zabezpečiť všetky služby pre občanov, mesto a ostatné 
organizácie. V neposlednom rade toto vozidlo bude slúžiť aj na odchyt psov. 

Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či komisia súhlasí s takto zostaveným 
návrhom rozpočtu a či tento návrh rozpočtu odporúča predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za návrh rozpočtu a za predloženie 
návrhu na rokovanie mestského zastupiteľstva. 



K bodu č. 4. 
Predseda komisie Madola požiadal o zvýšenie kontroly zelene na Hviezdoslavovej ulici oproti 

budove Daňového úradu v Zlatých Moravciach z dôvodu, že sa tam sporadicky zdržujú rôzne osoby 
a zanechávajú za sebou neporiadok. Náčelník mestskej polície uviedol, že zabezpečí, aby na tomto 
mieste bola zvýšená kontrola hliadkami mestskej polície. 

K bodu č. 5. 
Po vyčerpaní programu predseda komisie sa Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie komisie ukončil. 

Zapísal: PhDr. Marián Takáč 

Prílohy: Pozvánka 
Prezenčná listina 


