KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.
Záp i s ni ca
zo zasadnutia Komisieoch r any v er ejného poriadk u, CO a vojensk ézáležitosti
konanej dňa 4.5.2016

V Zlatých Moravciach dňa 5.5.2016

Prítomní : Ivan Madola, Ing. Marek Holub, Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová,

PhDr. Marián Takáč

Prizvaná: Eva Opálená
Ospravedlnení: MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Dušan Husár
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:

Otvorenie
Schválenie programu
3. Informácia referenta CO Mestského úradu v Zlatých Moravciach za rok 2015
4. Správa o činnosti Mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2015
5. Informácia o štatistických údajoch z merača rýchlosti za rok 2015
6. Rôzne
7. Záver
1.

2.

K bodu č. 1.

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola, zvlášť privítal
referenta CO Evu Opálenú.
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 referentke COO a KR na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach Eve Opálenej, ktorá informovala komisiu o stave na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva a krízového riadenia. Písomná správa o vyhodnotení činností na úseku ochrany
obyvateľstva a krízového riadenia pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach za rok 2015 tvorí
prílohu tejto zápisnice. Ďalej informovala komisiu o problémoch ohľadom materiálu určeného na
ochranu obyvateľstva a o ostatných problémoch na tomto úseku.
Ing. Hasprová sa opýtala, kto vykonáva školenie (odbornú prípravu) pre mestský úrad na
úseku CO. Eva Opálená uviedla, že takého školenie môže vykonávať len lektor. Predseda
Madola následne uviedol, že on odporúča aby uvedené školenie absolvovali aspoň všetci
vedúci pracovníci mestského úradu, vedúci pracovníci mestských podnikov a poslanci zaradení
do výdajní odberných opatrení. Ďalej uviedol, že je potrebné aby referentka Opálená preverila
možnosť bezplatného školenia na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach u Ing. Bučkovej.
Predseda komisie Madola dal následne hlasovať o tomto jeho návrhu. Všetci prítomní členovia
komisie hlasovali za návrh predsedu komisie.

Predseda komisie Madola dal následne hlasovať aj o tom, či komisia berie na vedomie správu
referentky COO a KR pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach za rok 2015. Všetci prítomní
členovia komisie hlasovali za zobratie správy na vedomie.
K bodu č. 4.

Predseda komisie Madola požiadal náčelníka MsP Takáča aby podal Správu o činnosti
Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2015. Náčelník komisiu informoval o jednotlivých
štatistických údajoch za rok 2015, ktoré sú uvedené v správe. Uviedol, že došlo k nárastu počtu
oznámení od občanov mesta a tiež, že je potrebné reagovať na zmenu požiadaviek od občanov
ale ja od mestského úradu a od mestských podnikov. V tejto súvislosti uviedol, že do budúcnosti
bude potrebné uvažovať o zvýšení počtu príslušníkov tak, aby bolo možné zabezpečiť všetky
požadované úlohy.
Predseda komisie Madola po tom, čo komisia správu prerokovala dal hlasovať o tom, či
komisia zobrala Správu o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2015 na vedomie
a či ju doporučuje predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia
komisie hlasovali za zobratie správy na vedomie a odporučili uvedenú správu predložiť na
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
K bodu č. 5.

Predseda komisie Madola požiadal náčelníka MsP Takáča, aby podal informáciu
o štatistických údajov z meračov rýchlosti za rok 2015. Náčelník Takáč komisiu postupne
informoval o jednotlivých meračoch rýchlosti. Uviedol, že podľa získaných údajov najviac
frekventovaná je ulica Prílepská, nasleduje Hlavná ulica v Prílepoch. Ďalej ulica SNP a najmenej
je frekventovaná ulica Chyzerovecká v mestskej časti Chyzerovce. Predseda Madola požiadal,
aby uvedené údaje boli zaslané aj do komisie dopravy a tiež referentovi dopravy Hudákovi.
Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či komisia berie na vedomie informáciu
o štatistických údajoch z merača rýchlosti za rok 2015. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali
za zobratie informácie na vedomie.
K bodu č. 6.

Predseda komisie dal slovo Ivane Vaškovičovej, ktorá komisiu informovala o podkladoch
na kontrolu 164ks komínov na ulici 1. mája (č. 21-27,34-38,52-56,47-49). Najlepšiu ponuku
predložil František Straka. Predseda komisie Madola uviedol, že je potrebné, aby sa pri tejto
kontrole vykonala aj fyzická kontrola jednotlivých vykurovacích zariadení v bytoch, preto je
potrebné dohodnúť spoločný postup s riaditeľom Službytu. Kontrolu je potrebné vykonať
v spolupráci kominár, pracovník Službytu a ak bude potrebné aj v spolupráci s mestskou
políciou. Navrhol, aby boli jednotlivé úlohy zabezpečené nasledovne:
Technik BOZP,PO- Vaškovičová, zaslať žiadosť na Službyť na fyzickú kontrolu všetkých
komínov na uvedenej ulici ,
Službyt + kominár + hliadka MsP (ak bude potrebné) + zástupca mesta - vykonanie
fyzickej kontroly všetkých 164 komínov,
Službyt- pri kontrole upozorniť všetkých nájomníkov na používanie vhodných materiálov
na kúrenie, zakázať používanie nevhodných materiálov na kúrenie,
Ďalej uviedol, že technik BOZP a PO Vaškovičová má zaslať na Službyt žiadosť na vyčistenie
pivničných priestorov bytových domov vo vlastníctve mesta na ulici 1. mája z hľadiska prevencie
požiarnej ochrany a hygieny.
Predseda komisie Madola dal hlasovať o tom, či komisia súhlasí s uvedeným návrhom.
Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh.
Náčelník Takáč komisiu informoval o projekte na osvietenie 1O priechodov pre chodcov.
Uviedol, že ak bude spracovaný projekt, bude potrebné v komisii prerokovať spolufinancovanie
tohto projektu. Ďalej informoval komisiu o situácii s parkovaním na ulici Bernolákovej, ktorú
prerokovala aj komisia dopravy, ktorej výstupom bolo vyčistenie parkovacích plôch vedl'a cesty
pred mestskou nemocnicou a následné označenie parkovacích boxov a potom kontrolovanie
parkovania na tejto ulici hliadkami mestskej polície. Informoval komisiu o rokovaniach ohľadom

tvorby fondu opráv v bytovkách na ulici 1. mája (č. 21-27,34-38,52-56, 47-49) a DOS na
Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach.
K bodu č. 7.
Po vyčerpaní programu sa predseda komisie Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísal: PhDr. Marián Takáč

Prílohy:

-

Pozvánka
Prezenčná listina
Vyhodnotenie činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia
pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach za rok 2015
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2015
Štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2015
Podklady pre komisiu technik BOZP a PO Ing. Vaškovičová

