Komisia verejného poriadku
pri OZ Kalná nad Hronom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica
zo zasadnutia dňa 22.1.2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obec Kalná nad Hronom
KOMISIA
Verejného poriadku pri OZ v Kalnej nad Hronom

Pozvánka
Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie komisie Verejného poriadku,
ktoré sa uskutoční

dňa 22.01.2019 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke

obecného úradu obce Kalná nad Hronom.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Návrh harmonogramu opätovného zriadenia obecnej polície
3. Pre jednanie možností získania dotácií od MV SR
4. Rôzne (prechod pre chodcov)
5. Diskusia
6. Záver

Bc. Michal G u ť a n v. r.
predseda komisie
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Prezenčná listina
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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie verejného poriadku dňa 22.1.2019

I. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie p. Guťan. Predložil prítomným program
stretnutia.
I I . Návrh harmonogramu opätovného zriadenia obecnej polície
Prebehla rozsiahla diskusia ohľadom podmienok fungovania budúcej Obecnej polície
(„OP“), priestorov, v ktorých sa bude nachádzať a materiálneho vybavenia.
Komisia VP navrhuje:
-

opätovné založenie obecnej polície v zložení 1 náčelník + 3 príslušníci OP

-

zahrnúť do rozpočtu obce predpokladané náklady na zriadenie a fungovanie OP
(príloha č. 1). Návrh bol vypracovaný na základe nákladov v rokoch 2014 a 2015,
preto treba rátať s miernym zvýšením. Celkové ročné náklady by však nemali
presiahnuť sumu 100 000 eur

-

na zriadenie sídla OP využitie pôvodných priestorov v Dome služieb

-

rekonštrukciu kamerového systému a zriadenie monitorovacej miestnosti v režime
chránenej dielne

-

harmonogram zriadenia a postupnosť krokov:
1. prijatie návrhu nového VZN o zriadení Obecnej polície na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
2. zriadenie výberovej komisie pre výber náčelníka OP, pričom v jej zložení by mali
byť aspoň 2 členovia Komisie VP a aspoň 2 poslanci
3. výber náčelníka OP podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2 (doplnenie mzdy
v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme)
4.

výberové konanie na 3 príslušníkov OP, pričom výber bude uskutočnený
náčelníkom
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III.
Prejednanie možností získania dotácií od MV SR
Mgr. Tóthová:
-

informovala o aktuálnych výzvach na finančné príspevky pre projekty v oblasti
verejného poriadku a prevencie kriminality – je tam aj kamerový systém do 4. marca
by sme museli predložiť žiadosť spolu s projektom

-

komisia si vypočula viac návrhov, sústredíme sa na získanie dotácie na vybudovanie
kamerového systému, nakoľko pri ostatných je dotácia príliš nízka vzhľadom na
náročnosť vybavovania
IV. Rôzne

-

v základnej škole sa po vyučovaní a vo večerných hodinách zdržiavajú mladí a ničia
areál, bolo by vhodné spraviť prevádzkový poriadok

Úloha č. 1: Zistiť podmienky a vyhotoviť prevádzkový poriadok areálu ZŠ
Zodpovedný: Mgr. Lipták, riaditeľ školy
-

výstražná tabuľa na prechody pre chodcov – v minulosti už obec dostala takúto
ponuku, cena bola však príliš vysoká, preto komisia neodporučila kúpu týchto
dopravných značení

-

parkovanie kamiónov pri viacúčelovej budove na Nitrianskej ulici – Komisia
zhodnotila, že pokiaľ nijak nerušia občanov, zákaz parkovania nie je potrebný
V. Diskusia

-

p. Kovács – parkovisko pri pošte nevyužívať ako trhovisko, pretože tam potom autá
nemôžu parkovať – Komisia berie tento podnet na vedomie a bude sa ním zaoberať
VI. Záver
P. Guťan poďakoval prítomným za účasť a ukončil stretnutie.

Michal Guťan,
predseda komisie
Za správnosť: Mgr. Denisa Belfiová
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