
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok dňa 07. 02. 2023 zo začiatkom 

o 16,00h 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie členov komisie s činnosťou a účelom práce komisie, oboznámenie 

s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom 

3. Oboznámenie členov komisie s povinnosťou mlčanlivosti a GDPR 

4. Oboznámenie členov o aktuálnej činnosti Mestskej polície plánom a prioritami na rok 

2023 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing. Tomáš Urminský s tajomníkom Ing. Jaroslavom 

Madarom. Po otvorení zasadnutia predsedajúci skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná 

a dal schváliť program. Program bol schválený jednohlasne (bez doplňovania bodov). 

K bodu č.2: 

Predsedajúci a tajomník oboznámili členov komisie s činnosťou a účelom práce komisie, 

s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom 

K bodu č.3: 

Tajomník komisie oboznámil členov komisie o povinnosti mlčanlivosti a GDPR 

K bodu č.4: 

Tajomník komisie oboznámil členov o aktuálnej činnosti Mestskej polície, plánom a prioritami 

na rok 2023.  

K bodu č.5: 

V bode rôzne vystúpili: 

p. Viliam Horniš, ktorý dal návrh, aby pri realizácii nového kamerového systému bola kamera 

nainštalovaná na mestskom cintoríne 



primátor mesta, Ing. František Mašlonka, ktorý požiadal členov, aby iniciatívne posielali 

podnety k verejnému poriadku tajomníkovi komisie, tiež oboznámil členov o stave riešenia 

nového kamerového systému v meste 

Dipl. Ing. Ľuboš Tupý upozornil na chodcov na trase ubytovňa bývalý Milex a mesto, kde nie 

je chodník, že za zníženej viditeľnosti sú chodci idúci po krajnici rizikoví. Problémom je, že 

cesta je v správe VÚC Trenčín. Tiež navrhol, aby v podchode pod železničnou traťou, bolo 

nainštalované zrkadlo alebo vyleštený pás plechu, ktorý by znižovali riziko stretu cyklistov 

v lomenej časti podchodu (na ul. Piešťanskú) 

Stanovisko komisie:  Komisia uvedená vzala na vedomie, prijatie uznesenia nebolo 

potrebné. 

K bodu č.6: 

Záver:  predsedajúci ukončil zasadnutie komisie. 

 

V Novom Meste nad Váhom, 08. 02. 2023 

 

 

Predseda: Ing. Tomáš Urminský v.r.   Tajomník: Ing. Jaroslav Madara v.r. 

 

Podpis:      Podpis: 


