KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.
Záp i s ni ca
zo zas adnutia Komisieoch rany v erejného poriadk u, CO a vojens k ézáležitos ti
konanej dňa 20.9.2016

V Zlatých Moravciach dňa 26.9.2016

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

Prizvaní: PaedDr. Dušan Husár, Ing. Marián Kováč,
Ospravedlnený:
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu
Návrh rozpočtu v programe 5. „Bezpečnost"' v podprograme

3.

1. „Verejný poriadok a bezpečnosť" na rok 2017
4.

Rôzne

5.

Záver

K bodu č. 1.
Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola, zvlášť privítal
primátora mesta a prednostu mestského úradu.

K bodu č. 2.
Predseda komisie Madola informoval prítomných s programom zasadnutia komisie.
Následne dal hlasovať za prijatie programu rokovania komisie. Všetci prítomní členovia komisie
hlasovali za prijatie programu rokovania komisie podľa návrhu predloženej pozvánky.

K bodu č. 3.
Predseda komisie Madola dal slovo náčelníkovi mestskej polície.
Náčelník MsP informoval komisiu o návrhu rozpočtu na rok
2017 v programe 5.
„Bezpečnosť" v podprograme 1. „Verejný poriadok a bezpečnost"'. Uviedol, že návrh rozpočtu
na rok 2017 je totožný s predchádzajúcim rokom, avšak je pripočítaná položka na výmenu
kamery na námestí A. Hlinku /v prevádzke od roku 2004/, lebo nie je možné kameru opraviť.
Celkový návrh rozpočtu na rok 2017 je vo výške 217.650€. Predseda komisie dal následne
hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu na rok 2017. Za takto upravený rozpočet hlasovala
komisia jednohlasne.

K bodu č. 4.
Predseda komisie otvoril bod rôzne. Primátor mesta informoval komisiu o predloženom
projekte na občiansku hliadku. Uviedol, že sa jedná o projekt cez úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny. V projekte sa počíta s dvomi členmi občianskej hliadky na dobu v trvaní deväť mesiacov,
pričom spolu financovanie mesta bude vo výške 20%.

Náčelník mestskej polície informoval komisiu o začiatku jesenného upratovania a o problémoch,
ktoré vznikajú pri tomto zbere.

K bodu č. 5.
Po vyčerpaní programu sa predseda komisie Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
Zapísal: PhDr. Marián Takáč

Prílohy:

-

Pozvánka
Prezenčná listina
Návrh rozpočtu 2017

