KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.
Záp i s n i ca
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti

konanej dňa 06.04.2017
V Zlatých Moravciach dňa 11.04.2017

Prítomní: Ivan Madola, Ing. Marek Holub, Ing. Slávka Hasprová, PhDr. Marián Takáč
Prizvaní: PaedDr. Dušan Husár, Ing. Marián Kováč,
Ospravedlnená: PaedDr. Ida Durčeková, Ing. Ivana Vaškovičová /PN/
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:
1.
2.
3.

Otvorenie
Schválenie programu
Informácia referenta CO Mestského úradu Zlatých Moravciach za rok 2016

6.

Správa o činnosti Mestskej polície Zlaté Moravce za rok 2016
Informácia o štatistických údajoch z merača rýchlosti za rok 2016
Informácia o výzve na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality

7.

Rôzne

8.

Záver

4.
5.

na rok 2017

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

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 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 2016 tvorí
prílohu tejto zápisnice. Eva Opálená ďalej informovala komisiu o potrebe vyradiť zastaralé,
nefunkčné prostriedky individuálnej ochrany /masky/, ktoré sú uložené v sklade na technických
službách. Predseda komisie sa informoval, či sú predmetné masky ešte použiteľné. Opálená
uviedla, že sú zostarnuté a neupotrebiteľné. Predseda komisie Madola dal následne hlasovať
o tom, že bude prostredníctvom okresného úradu daný návrh na vyradenie a následnú likvidáciu
zastaralých, nefunkčných prostriedkov individuálnej ochrany. Všetci prítomní členovia komisie
hlasovali za takýto 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 2016. 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 2016. Náčelník komisiu informoval o jednotlivých
štatistických údajoch za rok 2016, 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.

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 2016 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 2016. Náčelník Takáč komisiu postupne
informoval o jednotlivých meračoch rýchlosti.

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,
náčelníka o spracovanie a porovnanie štatistických údajov z týchto meračov za roky 2015 a 2016
a aby boli tieto údaje zaslané aj do komisie dopravy a tiež referentovi dopravy
Hudákovi.
Predseda komisie

Uviedol,

Madola dal hlasovať o tom,

či komisia berie na

vedomie informáciu

o štatistických údajoch z merača rýchlosti za rok 2016. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali
za zobratie informácie na vedomie.

K bodu č. 6.
Predseda komisie Madola požiadal náčelníka MsP Takáča, aby podal informáciu o výzve
na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2017. Tento informoval
o vyhlásenej výzve a o možnosti zapojiť sa do tejto výzvy. Následne k tomuto bodu prebehla
diskusia. Výsledkom diskusie bola skutočnosť, že sa spracuje a predloží projekt na rozšírenie
kamerového systému. Ako lokality boli vybrané nasledovné miesta - Obecná ulica pri kultúrnom
dome, Chyzerovecká ulica križovatka B.S. Timravy, križovatka Školská
a Mojmírova ulica
a ulica 1. mája.
Predseda komisie Madola dal hlasovať o tomto návrhu, všetci prítomní členovia komisie
hlasovali za takýto návrh.

K bodu č. 7.
Predseda komisie otvoril v bode rôzne diskusiu. Náčelník MsP uviedol, že poslanec p.
RNDr. Paluška ho požiadal aby komisia prerokovala sťažnosť občanov na správanie sa
neprispôsobivých detí v rannom autobuse z Chyzeroviec do mesta. Náčelník MsP uviedol, že
v minulosti v uvedenom autobuse jazdila tzv. občianska hliadka. Do diskusia sa zapojil primátor
mesta pričom uviedol, že mesto bude reagovať na výzvu na tzv. občianske hliadky hneď ako
bude takáto výzva vyhlásená.
Predseda komisie požiadal o doplnenie informácii na stránku mesta ohľadom Príručky na
ochranu obyvateľstva z kalendáru Atómovej elektrárne Mochovce.
K bodu č. 8.
Po vyčerpaní programu sa predseda komisie Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
Zapísal: PhDr. Marián Takáč

Prílohy:

-

Pozvánka

-

Vyhodnotenie činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia

Prezenčná listina
pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach za rok 2016
Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2016
štatistické údaje z meračov rýchlosti za rok 2016

