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 Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2020 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 schválený  uznesením 
č. 41/2020 zo zasadnutia MsZ dňa 18.06.2020 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za I. 
polrok 2020.  
V zmysle tohto uznesenia MsZ a v súlade s § 18d) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov bola v období od 02.10.2020 do 23.11.2020 vykonaná  
kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2020.  
 
Cieľ kontroly:   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za I. polrok 2020. 
 
Vedúci kontrolovaného subjektu:   Ing. Ľubica Čikošová – prednostka MsÚ 
 
Kontrolu vykonali:   Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta 
   Mgr. Alexandra Hrnková – referentka ÚHK 
                                    
 
Kontrolné východiská:  -     prijaté uznesenia MsZ za I. polrok 2020 

- správy o plnení uznesení MsZ za obdobie I. polroka 2020 
- podklady z činnosti mestského úradu a organizácií mesta 

 
V I. polroku 2020 sa konali dve zasadnutia MsZ (26.03.2020 a 18.06.2020). V hodnotenom 
období bolo poslancami prijatých 45 uznesení. 
Súčasťou materiálu je prehľad plnenia tých uznesení MsZ prijatých za obdobie I. polroka 
2020, z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie, t.j. 16 schvaľovacích uznesení, 5  ukladacích a 1 odporúčacie uznesenie. 
 
Kontrola schvaľovacích častí uznesení: 
Preverením plnenia schvaľovacích častí uznesení neboli zistené nedostatky v plnení 
schválených uznesení. V procese prípravy zmlúv, komunikácie s druhými zmluvnými 
stranami alebo podania žiadostí sú úlohy vyplývajúce z uznesení č. 13,14,16,25. 
Zmluvy o zriadení vecného bremena boli riadne zverejnené na webovom sídle mesta, tak ako 
túto povinnosť  ukladá zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
zákona č. 546/2010 Z. z.   
 
 
V kontrolovanom období I. polroka 2020 bolo mestským zastupiteľstvom schválených šesť 
všeobecne záväzných nariadení mesta.  
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení 
neskorších predpisov 
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta 
 -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2020, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované 
mestom Malacky v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 
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-  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné 
pásmo pohrebísk na území mesta Malacky a ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok 
pohrebísk na území mesta Malacky 
-  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných 
škôl 
-  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2020 o určení názvu ulice na území 
mesta Malacky 
 
Kontrola ukladacích častí  uznesení:  
Preverením plnenia ukladacích častí uznesení neboli zistené nedostatky. Časť úloh trvá.  
 
Za I. polrok 2020 bolo na zasadnutiach MsZ podaných celkom 7 interpelácií a podnetov 
poslancov. Na podnety a interpelácie bolo odpovedané buď priamo na MsZ alebo písomne. 
 
 

 
Zhrnutie: 
 
V rámci kontroly plnenia uznesení za obdobie I. polroka 2020 neboli zistené nedostatky, 
ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných predpisov alebo neplnenia úloh 
v  termíne.  
 
Správa bola dňa 23.11.2020 odovzdaná zástupkyni povinnej osoby – Ing. Ľubici 
Čikošovej, prednostke MsÚ. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená. 
 
 
 
Dátum vypracovania správy:  23.11.2020 
 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta   
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 Prehľad plnenia uznesení za I. polrok 2020 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  26. marca  2020  
                                                                                                                 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

2/2020 MsZ  schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené č. 19/2018, 37/2019 a 
161/2019, 
b) vypustiť zo sledovania uznesenie ako nerealizované č. 109/2019, 
c) ukončenie dobrovoľnej zbierky organizovanej mestom Malacky na 
ochranu a obnovu kultúrnej pamiatky vo vlastníctve Mesta Malacky – 
Pálffyovského kaštieľa v Malackách schválenej uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Malackách č. 30/2008 zo dňa 03.04.2008, 
d) použitie zostávajúcej časti finančných prostriedkov v sume 468,38 Eur 
z ukončenej dobrovoľnej zbierky na sanáciu objektu Pálffyovského kaštieľa 
v Malackách, 
e) vypustiť zo sledovania uznesenie č. 30/2008 z dôvodu ukončenia 
dobrovoľnej zbierky. 
 
 
 

 
Splnené 

 
 

 
 

8/2020 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 
v znení neskorších nariadení. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
11.04.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 1/2020. 
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9/2020 MsZ schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu mesta. 
s pripomienkou 
 rozdelenie dotácií určené Komisiou pre mládež a šport pre rok 2020 zostáva 
v platnosti podľa právneho stavu účinného pred nadobudnutím účinnosti tohto 
VZN. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.05.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 2/2020. 
Pripomienka bola do textu 
zapracovaná. 
 
 
 
 
 

  

10/2020 MsZ schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za 
sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2019 s účinnosťou od 1. mája 2020. 
 

VZN nadobudlo účinnosť 
01.05.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 3/2020. 
 

  

11/2020 MsZ schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa ustanovuje 
ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Malacky, a ktorým sa schvaľuje 
prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Malacky. 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.04.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 4/2020. 
 
 
 

 
 

 
 

12/2020 MsZ schválilo:  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o školských obvodoch 
základných škôl 
s pripomienkou 
V § 2 sa vypúšťa označenie odseku (1) 
§ 3 znie: 

§ 3 
Zaradenie ulíc a obcí do školských obvodov 

(1) Školský obvod Základnej školy Dr. Jozefa Dérera, gen. 
M.R.Štefánika 7 tvoria ulice: Bernolákova, Boženy Nemcovej, 
Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbánkáreň, Ferdiša Kostku, 
gen. M.R.Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, 
Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova v časti po Kalista Orgoňa, 
Kláštorné námestie, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové 
námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, 
Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, 
Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská,  

   
VZN nadobudlo účinnosť 
11.04.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 5/2020. 
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Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, 
Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola 
Virsíka, Veľkomoravská v časti po Jána Hollého, Vlastenecká, 
Vysoká, Zámocká a lokalita záhradkárskej osady Rádek V 

(2) Spoločný školský obvod Základnej školy, Záhorácka 95 tvoria ulice 
a obce: Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, 
Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, 
Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, 
Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, 
Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, 
Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, 
Vševlada Gajdoša, Záhorácka, územie obce Kostolište, územie obce 
Suchohrad a lokalita záhradkárskej osady Prídavky 

(3) Školský obvod Základnej školy, Štúrova 142/A tvoria ulice: 
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, 
Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, 
Gaštanová, Jánošíkova v časti od Kalista Orgoňa, Javorová, Jelšová, 
Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. 
Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta 
Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, 
Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. 
Clementisa, Záhradná a lokalita záhradkárskej osady Olšiny.  

13/2020 MsZ schválilo:  
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra E-KN, parc. č. 3592/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2841 m2, k. ú. Malacky vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky budúceho povinného z vecného bremena, 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518 a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“ na dobu 
neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 2.000,- € v súlade s § 29 ods. 5 v 
spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“, 
MsZ uložilo MsÚ:  
po ukončení stavby prípojky NN a káblového rozvodu NN v zmysle 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu 
o zriadení vecného bremena a podať návrh na zápis vecného bremena do 
katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie geometrického 

Uznesenie bolo 
v schvaľovacej časti zmenené 
uznesením č. 25/2020 
z 18.06.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

 
Zmena 
uznesenia. 
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plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí JUDr. 
René Vanek, bytom Jozefa Kubinu č. 6066/66, 901 01 Malacky. 
 

14/2020 MsZ schválilo:  
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra E-KN, parc. č. 6855, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 816 m2 a E-KN, parc. č. 6690, orná 
pôda o výmere 8105 m2 , k. ú. Malacky vo výlučnom vlastníctve mesta 
Malacky budúceho povinného z vecného bremena, uzatvorením „Zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu sa zriaďuje „in personam“ na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu 
vo výške 80,- €/m² v súlade s § 29 ods. 5 VZN č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy o 
zriadení vecného bremena“, 
 
MsZ uložilo MsÚ:  
po ukončení stavby prípojky NN a káblového rozvodu NN v zmysle 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu 
o zriadení vecného bremena a podať návrh na zápis vecného bremena do 
katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie geometrického 
plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí 
spoločnosť FINANC PROGRES s.r.o., Pezinská 11, 901 01 Malacky, IČO: 
35927208. 
 

Zmluva bola podpísaná 
10.07.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  

15/2020 MsZ schválilo:  
A. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii MŠ Jána Kollára 896, Malacky v sume 50 393,50 €,  
z toho : 
1. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, dlažby, obklady v elokovaných 
pracoviskách MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 38 027,50 €. 
2. Kanalizácia v MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 12 366,00 €. 
 
B. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky v sume 243 750,59 €, 
z toho : 
1. Rekonštrukcia toaliet a chodieb v budove ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej 
cene 214 390,81 €. 
2. Rekonštrukcia osvetlenia atletickej dráhy v areály ZŠ Záhorácka ul. v 
obstarávacej cene 25 916,80 €. 

 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
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3. Posuvná brána do areálu ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej cene 3 442,98 €. 
 
C. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii ZŠ Štúrova 142/A, Malacky v sume 142 020,14 €, z 
toho : 
1. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obstarávacej cene 28 470,19 €. 
2. Projekt - Vynovené učebne v ZŠ Štúrova (stavebné práce, vybavenie tried, 
softvér) v celkovej obstarávacej cene 22 402,29 €. 
3. Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Štúrova (vybavenie, sanita, radiátory, 
odsávanie, vzduchotechnika, rekonštrukcia liniek) v celkovej obstarávacej 
cene 85 891,66 €. 
4. Svietidlá do telocvične v ZŠ Štúrova v obstarávacej cene 5 256,00 €. 
 
D. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, Malacky v sume   
155 532,19 €, z toho : 
1. Rekonštrukcia športoviska v areáli ZŠ Dr. J. Dérera v obstarávacej cene   
88 730,38 €. 
2. Projekt – Modernejšie v Dérerke – stavebné úpravy, vybavenie a 
modernizácia 2 tried IKT učební, softvér v celkovej obstarávacej cene           
37 425,75 €. 
3. Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera v obstarávacej cene                    
29 376,06 €. 
 
E. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii CVČ Martina Rázusa 30, Malacky v sume              
123 875,55 €, konkrétne : 
Zateplenie budovy CVČ v obstarávacej cene 123 875,55 €. 
 
F. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
príspevkovej organizácii MsCSS, 1. mája 9, Malacky v sume 43 999,99 €, 
konkrétne : 
Technické zhodnotenie budovy MsCSS 1. mája 9, Malacky, stavebné práce, 
výmena podlahovej krytiny v obstarávacej cene 43 999,99 €. 
 
G. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
príspevkovej organizácii AD HOC, Sasinkova 2, Malacky v sume 11 580,00 
€, z toho : 
Rekonštrukcia toaliet na futbalovom štadióne v Zámockom parku v 
obstarávacej cene 11 580,00 €. 
 

 
 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
 
Splnené. 
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16/2020 MsZ schválilo: 
a) rekonštrukciu atletickej dráhy v Zámockom parku k naplneniu cieľa 
realizovaného projektu s finančným príspevkom Slovenského atletického 
zväzu, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 515 948,68 € (t.j. splnená podmienka minimálne 40 % z 
celkových oprávnených výdavkov projektu), 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta, 
 
MsZ odporučilo MsÚ: 
zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného 
projektu, do rozpočtu mesta Malacky príslušného pre daný rok realizácie 
diela. 
 

Mesto v súlade 
s podmienkami Slovenského 
atletického zväzu pripravilo 
projektovú dokumentáciu. V 
závislosti od výsledku 
schválenia  bude operatívne 
spracovaná zmena rozpočtu  
pre rok realizácie diela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

17/2020 MsZ schválilo: 
Cenník úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO s účinnosťou od 
1.4.2020. 
 

 
Splnené. Cenník úhrad bol 
aktualizovaný. 

  

23/2020 MsZ uložilo MsÚ: 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a   podnety  poslancov  posl. 
Haramiu, posl. Hrončeka a posl. Tedlu. 
 

Splnené. Na podané podnety  
bolo odpovedané. Riešenia 
stavu z podnetov  sú popísané 
nižšie. 

  

 
Riešenie  podnetov: 

Prepadnutý chodník pri potravinách u Kvaššaya: V riešení  Tekosu v spolupráci s BVS. 
Plagát na autobusovej zastávke na Stupavskej ulici bráni vo výhľade vodičom vchádzajúcim na plochu za zastávkou: Úrad na mieste preveril rozhľadové pomery - sú 
dostatočné. 
Vrátenie nájazdových prvkov do podchodu na Malé námestie po rekonštrukcii: Nájazdové prvky sú osadené. 
Vysvetlenie občanom, prečo nie je vjazd/výjazd na záchytné parkovisko z Pezinskej ulice: Téme je venovaný článok v Malackom hlase č. 17/2020. 
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Zasadnutie MsZ  dňa  18. júna 2020   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

25/2020 MsZ  schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené č. 23/2020, 
 
b) zmenu textu uznesenia MsZ č. 78/2019 zo dňa 27.06.2019 
v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie: 
„zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra E KN, parc. č. 
1658/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11343 m2, k. ú. Malacky vo 
výlučnom vlastníctve mesta Malacky, ako povinného z vecného bremena 
v prospech oprávnených z vecného bremena vlastníkov pozemku registra C 
KN, parc. č. 662, ostatná plocha o výmere 704 m2 a pozemku registra C 
KN, parc. č. 664, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2, k. ú. 
Malacky spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať 
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy na vjazde, chodníku a právo vstupu, prechodu a prejazdu 
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom údržby, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav na vjazde, chodníku a to len v rozsahu vymedzenom 
geometrickým plánom, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in 
rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 20 €/m2 v súlade 
s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená za podmienok 
uvedených v „Zmluve o zriadení vecného bremena“, 
 
c) zmenu textu uznesenia MsZ č. 13/2020 zo dňa 26.03.2020 
v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie: 
„zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra E-KN, parc. č. 
3592/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2841 m2, k. ú. Malacky vo 
výlučnom vlastníctve mesta Malacky budúceho povinného z vecného 
bremena, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena, a to 
každodobého vlastníka pozemku registra C KN, parc. č. 1203/7, orná pôda 
o výmere 312 m2 k. ú. Malacky, pozemku registra C KN, parc. č. 1203/8, 
orná pôda o výmere 307 m2 k. ú. Malacky, pozemku registra C KN, parc. 
č. 1203/9, orná pôda o výmere 333 m2 k. ú. Malacky a pozemku registra C 
KN, parc. č. 1203/10, orná pôda o výmere 423 m2 k. ú. Malacky 

 
Splnené. 
 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
Podpísanie zmluvy podľa 
zmeneného uznesenia je ešte 
v riešení s druhou zmluvnou 
stranou.  
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spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať údržbu NN 
káblového rozvodu a rozpojovacej istiacej skrine, a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu sa zriaďuje „in rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo 
výške 2.000,- € v súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená 
po podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, 
 
MsZ zrušilo: 
Uznesenie č. 159/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

28/2020 
 

MsZ  schválilo: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o určení názvu 
ulice na území mesta Malacky, 
 
s pripomienkami: 
 
V § 2 ods. 1 sa za slová „pripojením na“ vkladá slovo „existujúcu“. 
V § 2 ods. 1 sa za slová „Boženy Nemcovej“ vkladá čiarka a slová „a to“.  
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
08.07.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 6/2020. Pripomienky 
boli zapracované. 
 
 

 
 

 
 

30/2020 
 
 

MsZ  schválilo: 
a) Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Malacky za rok 2019 
bez výhrad 
 
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 602 034,46 EUR 
 
c) použitie zostatku finančných operácií a prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 708 264,70 EUR. 
 

 
Splnené. 

 
 

 
 

40/2020 MsZ  schválilo: 
a) IV. zmenu rozpočtu na rok 2020 vrátane programov a podprogramov  v 
zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov  nasledovne:  
 
 
 
 
     

 
Splnené. 
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Rozpočet 

na rok 2020 
Rozpočet             

po zmenách 
Zmena 

 

Rozpočet 
po zmene 

 

Príjmy spolu 23 175 267 23 175 267 + 426 972 23 602 239 

Bežné príjmy 17 963 883 17 963 883 -429 455 17 534 428 
Bežné príjmy 
RO 779 300 779 300  779 300 
Kapitálové 
príjmy 3 582 084 3 582 084 - 212 520 3 369 564 
Finančné 
operácie 
príjmové-
mesta 850 000  850 000 +1 058 596  1 908 596 
Finančné 
operácie 
príjmové - RO   + 10 351 10 351 
Výdavky 
spolu 23 175 267 23 175 267 + 426 972 23 602 239 

Bežné výdavky 8 576 261 8 596 980 -356 607 8 240 373 
Bežné výdavky 
RO 8 083 074 8 083 074 +166 694 8 249 768 
Kapitálové 
výdavky 6 089 537 6 068 818 +576 885 6 645 703 
Kapitálové 
výdavky RO   +40 000 40 000 
Finančné 
operácie 
výdavkové 426 395 426 395  426 395 
Hospodárenie 
mesta 0 0 0 0 

 

 
b) použitie rezervného fondu vo výške 134 600 eur nasledovne : 

Výkup pozemkov     20 000 eur 
Príprava PD pre investičné akcie                  20 000 eur 
KT  TEKOS, s.r.o.     42 000 eur 
Modernizácia premietacej techniky             12 600 eur 
MŠ – rekonštrukcia potravinových výťahov            40 000 eur 
 
c) čerpanie investičného úveru vo výške 1 650 000 eur nasledovne: 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a ver. priestranstiev 900 000 eur 
Modernizácia verejného osvetlenia    180 000 eur 
Rek. VO –kabelizácia NN rozvodov – ul. Radlinského 50 000 eur 
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ZŠ Dr. J. Dérera – výstavba a rekonštrukcia telocvične 520 000 eur
  
 
 
MsZ uložilo MsÚ,   
zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 
2020. 
 
 

 
 
 
Splnené. 

 
43/2020 

 
MsZ schválilo: 
poskytnutie dotácie na rok 2020 pre: 
 
Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY vo výške 10.314,- Eur. 

 
Zmluva bola podpísaná dňa 
01.07.2020. 

 
 

 
 

45/2020 MsZ uložilo MsÚ: 
Vybaviť ústne a  písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi  poslankyne Trenčanskej. 
 

Splnené. Na podané podnety a 
interpelácie bolo odpovedané. 
Riešenia stavu z podnetov 
a interpelácií sú popísané nižšie. 

  

 
 

Riešenie interpelácií a podnetov: 
Využitie priestorov na Mierovom námestí, 1. poschodie neobývané po zariadení opatrovateľskej služby: V riešení. Zatiaľ nebola schválená zmena účelu využitia. 
Odstránenie vraku zhoreného vozidla na sídlisku Juh – začiatok ul. F. Malovaného: Vozidlo bolo odstránené. 
Obnova detského ihriska na Malom námestí – prvý obytný blok: Ihrisko bude zrušené. 

 
 
V Malackách 23.11.2020 

 
 


