KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU. CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.
Zápi sni ca
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenskézáležitosti
konanej dňa 9.8.2016

V Zlatých Moravciach dňa 15.8.2016

Prítomní: Ivan Madola, , Ing. Slávka Hasprová, Ing. Ivana Vaškovičová, PaedDr. Ida Durčeková,
PhDr. Marián Takáč

Prizvaní: PaedDr. Dušan Husár, Ing. Marián Kováč, JUDr. Elena Kardašová, RNDr. Jozef Paluška,
JUDr. Michal Cimmermann
Ospravedlnený: Ing. Marek Holub
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce o používaní pyrotechnických výrobkov na
zábavné a oslavné účely na území mesta Zlaté Moravce
4. Návrh
VZN mesta Zlaté Moravce o podmienkach organizovania
a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
5. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté Moravce
6. Návrh zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb
a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Zlaté Moravce
7. Petícia občanov - Zákaz vjazdu nákladných vozidiel mimo dopravnej obsluhy
na Palárikovu ulicu.
8. Rôzne
9. Záver

K bodu č. 1.
Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola, zvlášť privítal
primátora mesta, prednostu mestského úradu a právničku mesta.
K bodu č. 2.
Predseda komisie Madola informoval prítomných s programom zasadnutia komisie.
Následne dal hlasovať za prijatie programu komisie. Uviedol, že v bode rôzne budú zaradené
ďalšie dva návrhy na prerokovanie a to na základe žiadosti právničky mestského úradu a členky
komisie Vaškovičovej. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za prijatie programu komisie
podl'a návrhu predloženej pozvánky.
K bodu č. 3.
Predseda komisie Madola dal poslancovi Paluškovi ako predkladateľovi návrhu VZN
mesta Zlaté Moravce o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na
území mesta Zlaté Moravce. Ten uviedol, s akým zámerom a pre aké účely bol uvedený návrh
VZN spracovaný a následne predložený na rokovanie komisie. Taktiež uviedol, že
predchádzajúce VZN bolo mestským zastupiteľstvom zrušené na základe podaného protestu

prokurátora. Vzhľadom na jeho vyčerpávajúcu informáciu neboli žiadne otázky od prítomných.
Predseda komisie Madola dal následne hlasovať o tomto návrhu VZN a to v znení, že komisia
prerokovala návrh VZN mesta Zlaté Moravce o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
a oslavné účely na území mesta Zlaté Moravce a odporúča návrh predložiť na septembrové
rokovanie mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh.
K bodu č. 4.
Predseda komisie Madola otvoril diskusiu o VZN mesta Zlaté Moravce o podmienkach
organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta, ktorého
predkladateľom je poslanec Cimmermann. Nakoľko boli uvedené viaceré pozmeňujúce návrhy,
ktoré bolo treba prediskutovať, predseda komisie Madola navrhol, aby sa tieto návrhy postupne
zapracovali do tohto návrhu VZN. Predkladateľ Cimmermann následne súhlasil s takýmto
postupom. Predseda komisie Madola po tom, čo komisia_ prediskutovala a následne zapracovala
všetky návrhy prítomných, dal hlasovať o tomto návrhu VZN v znení navrhnutých zmien. Jeho
návrh bol v nasledujúcom znení: komisia prerokovala návrh VZN mesta Zlaté Moravce o
podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
a odporúča návrh predložiť na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva a na najbližšie
pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia komisie
hlasovali za takýto návrh.
K bodu č. 5.
Predseda komisie Madola otvoril diskusiu o návrhu VZN mesta Zlaté Moravce, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté Moravce. Ďalej
navrhol aby sa postupovalo tak, ako o predchádzajúcom návrhu VZN, čiže aby boli jednotlivé
návrhy postupne prediskutované a následne zapracované do tohto návrhu. Poslanec
Cimmermann súhlasil s takýmto postupom. Následne sa prediskutovali a zapracovali jednotlivé
pripomienky prítomných poslancov, členov komisie, primátora mesta a právničky. Predseda
komisie dal následne hlasovať o návrhu tohto VZN mesta Zlaté Moravce v znení pozmeňujúcich
návrhov. Jeho návrh znel nasledovne: komisia prerokovala návrh VZN mesta Zlaté Moravce,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté
Moravce a odporúča návrh predložiť na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva a na
najbližšie pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Všetci prítomní členovia
komisie hlasovali za takýto návrh.
K bodu č. 6.
Predseda komisie uviedol, že návrh zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní,
prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb a právnických
osôb v podmienkach samosprávy mesta Zlaté Moravce nepatrí do kompetencie tejto komisie.
Ďalej navrhol, aby tento návrh zásad bol prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov
mestského zastupiteľstva. Poslanec Cimmermann uviedol, že s týmto jeho návrhom súhlasí.
Následne komisia hlasovala o návrhu predsedu komisie predložiť návrh zásad o postupe pri
podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
a petícií fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Zlaté Moravce na
prerokovanie na nasledujúce pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Všetci
prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh.
K bodu č. 7.
Predseda komisie požiadal náčelníka mestskej polície aby informoval komisiu
o petícii občanov Palárikovej ulice o zákaze vjazdu nákladných vozidiel mimo dopravnej obsluhy.
Ten uviedol, že túto problematiku už rozpracovala komisia dopravy a správy miestnych
komunikácií, pričom táto komisia bude ďalej v tejto veci konať. Komisia sa následne oboznámila
s touto problematikou a predseda dal návrh, aby vzhľadom na rozpracovanie problematiky
komisiou dopravy a správy miestnych komunikácií sa ponechá rozhodnutie na túto komisiu.
Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh.
K bodu č. 8.
Predseda komisie dal slovo právničke mestského úradu, ktorá komisiu informovala
o piatich návrhoch občanov mesta na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému
zásahu do pokojného stavu v zmysle §5 Občianskeho zákonníka. Informovala komisiu, že sa
jedná o dva prípady. Jeden v Chyzerovciach, kde sa obyvatelia dožadujú vydania predbežného

opatrenia na ochranu pred osobou '
a druhý prípad na Továrenskej ulici, kde sa
obyvatelia dožadujú vydania predbežného opatrenia na ochranu pred hlukom v prevádzke
pohostinstva zv. ALFA. Poslanec Paluška následne uviedol, prečo bol podaný takýto návrh na
predbežné opatrenie v Chyzeroviach. Uviedol, že už viac krát sa obrátil na políciu, na okresný
úrad priestupkové oddelenie a na iné inštitúcie s podaním, oznámením resp. so žalobou. Všetky
sa však skončili bez očakávaného výsledku. Preto sa rozhodli viacerí podať takéto návrhy na
mesto, na vydanie predbežného opatrenia. Predseda komisie sa opýtal právničky na postup
v takýchto prípadoch. Právnička uviedla, že ona požiadala komisiu o prerokovanie týchto návrhov
na predbežné opatrenie. Ďalej uviedla, že bude potrebné stretnutie na mestskom úrade a to
všetkých dotknutých strán a pracovníkov mestského úradu a až následne bude možné v tejto
veci rozhodnúť. Predseda komisie dal následne hlasovať o návrhu, že je najskôr potrebné
predvolať všetky dotknuté strany na stretnutie na mestskom úrade a následne potom vo veci
rozhodnúť. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh a postup a to v oboch
prípadoch.
Predseda komisie Madola dal slovo Ivane Vaškovičovej, ktorá komisiu informovala
o výsledkoch kontroly a čistenia komínov na ulici 1. mája (č. 21-27,34-38,52-56,47-49), kde bolo
celkovo skontrolovaných 164 komínov. Informovala o skutočnosti, že kontrola bola vykonaná
v dňoch 2.-3.6.2016. Ďalej uviedla, že v poriadku je 32 komínov na tuhé palivo a 2 komíny na
plyn. V ostatných komínoch boli zistené závady. Uviedla, že je potrebné sa s touto témou
zaoberať. Taktiež uviedla, že bola vykonaná kontrola spotrebičov a dymovodov, výsledky ktorej
sú zhrnuté v správe, ktorá spolu s revíznou správou tvorí prílohu tejto zápisnice.
Predseda
komisie Madola dal hlasovať o návrhu, že komisia berie túto informáciu na vedomie a že
odporúča vedeniu mesta prejednať riešenie problémov s vedením príspevkovej organizácie
Službyt. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za takýto návrh.
K bodu č. 9.
Po vyčerpaní programu sa predseda komisie Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
Zapísal: PhDr. Marián Takáč
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Pozvánka
Prezenčná listina
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce o používaní pyrotechnických výrobkov na
zábavné a oslavné účely na území mesta Zlaté Moravce
Návrh
VZN
mesta
Zlaté
Moravce
o podmienkach
organizovania
a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
organizácii miestneho referenda na území mesta Zlaté Moravce
Návrh zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií
fyzických osôb
a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Zlaté Moravce
Petícia občanov - Zákaz vjazdu nákladných vozidiel mimo dopravnej obsluhy
na Palárikovu ulicu
Návrhoch občanov mesta na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti
zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle §5 Občianskeho zákonníka 5x
Výsledok kontroly a čistenia komínov zo dňa 10.6.2016
Súhrnná revízna správa, vypracovaná pre jednotlivé vykurovacie objekty spadajúce
pod správu mesta Zlaté Moravce

