
 
 
 

Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2016 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 schválený  uznesením 
č. 68/2016 zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2016 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za I. 
polrok 2016.  
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 vykonaná v čase od 20.07.2016 do 06.09.2016 
kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2016.  
 
Cieľ kontroly :   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za I. polrok 2016. 
 
Vedúci kontrolovaného subjektu:   Ing. Ľubica Čikošová – prednostka MsÚ 
 
Kontrolu vykonali :   Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta 
                                    Mgr. Alexandra Hrnková -  referentka útvaru hlavného kontrolóra 
 
Kontrolné východiská:  -     prijaté uznesenia MsZ za I. polrok 2016 

- správy o plnení uznesení MsZ za obdobie I. polroka 2016 
- podklady z činnosti Mestského úradu a organizácií mesta 

 
V I. polroku 2016 sa konali tri zasadnutia MsZ (17. marca 2016, 20. apríla 2016, 23. júna 
2016), z toho jedno bolo mimoriadne (20. apríla 2016). V hodnotenom období bolo 
poslancami prijatých 74 uznesení, z ktorých bolo 54 uznesení  schvaľovacích a 17 uznesení 
malo ukladací charakter. Jedno uznesenie malo charakter splnomocnenia. Ostatnými 
uzneseniami MsZ zobralo materiály a informácie na vedomie alebo mali charakter 
konštatovania.  
 
Súčasťou materiálu je prehľad tých uznesení MsZ prijatých za obdobie I. polroka 2016, 
z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie.   
 
Kontrola schvaľovacích častí uznesení: 
Preverením plnenia schvaľovacích častí uznesení bolo zistené, že úlohy z uznesení boli 
z väčšej časti splnené, k uzatvoreniu zmlúv v zmysle uznesení z 23.06.2016 nedošlo zatiaľ vo 
všetkých prípadoch, zväčša z dôvodu dlhšie trvajúcich procesov vedúcich k podpisu na druhej 
zmluvnej strane alebo kvôli náročnej komunikácii s druhou zmluvnou stranou. V tých 
prípadoch uvádzame k stavu plnenia, že úloha trvá. Predpoklad podpísania zatiaľ 
nepodpísaných zmlúv vyplývajúcich zo schvaľovacích uznesení je do troch mesiacov od 
prijatia uznesení.  
Zmluvné prevody schválené MsZ 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 2016 bolo mestským zastupiteľstvom schválených desať 
všeobecne záväzných nariadení mesta. Tie, ktoré boli schválené s pripomienkami, boli vydané 
so zapracovanými pripomienkami. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom 



Malacky v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 8/2015  bolo pre nesúlad 
dvoch súm v schválenej a zverejnenej verzii stiahnuté pred termínom nadobudnutia účinnosti.  
 
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2016 o zákaze požívania alkoholických 
nápojov na verejných priestranstvách na území mesta Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane nefajčiarov na území 
mesta Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2016 o používaní niektorých 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2016 o zrušení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 12/2011 o vykonávaní kontrolnej činnosti na území mesta 
Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2016 o určení názvu ulice na území 
mesta Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby 
poskytované mestom Malacky v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
8/2015 (v stanovenom termíne nenadobudlo účinnosť) 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2016 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 12/2015 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č. 15/2009 o požiarnom poriadku mesta Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach. 
 
Kontrola ukladacích častí  uznesení:  
Preverením plnenia ukladacích častí uznesení neboli zistené nedostatky. Časť úloh trvá, 
vzhľadom na náročnosť úkonov (príprava procesu verejného obstarávania, podklady pre 
územnoplánovaciu dokumentáciu). Na web sídle mesta nie sú zverejnené odpovede na všetky 
interpelácie a podnety podané 23.6.2016.   
Termínom stanovené splnenie úloh bolo uskutočnené v stanovených termínoch.  
§ 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku stanovuje, že ak sa uznesením ukladá úloha, uznesenie 
obsahuje jej znenie, označenie adresáta a uvedenie termínu splnenia. Odporúčame preto pri 
všetkých ukladacích uzneseniach uvádzať termín splnenia.  
Za I. polrok r. 2016 bolo na zasadnutiach MsZ podaných celkom 22 interpelácií a podnetov 
poslancov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záver: 
 

V rámci výkonu kontroly plnenia uznesení za obdobie I. polroka 2016 bol zistený nedostatok 
vo VZN č. 6/2016 (Uznesenie č. 41/2016), kde sumy v cenníku pri úkonoch celodenná 
strava (5 jedál) a celodenná dia strava (6 jedál) nezodpovedali verzii schválenej 
mestským zastupiteľstvom.  Tieto boli upravené predkladateľkou po schválení návrhu VZN 
mestským zastupiteľstvom.  V tomto prípade došlo k porušeniu ust. § 10 ods. 2 VZN č. 
4/2012 o zásadách pre tvorbu a vydávanie všeobecne záväzných nariadení mesta, v zmysle 
ktorého: „Spracovateľ zapracuje do textu nariadenia zmeny a doplnky schválené mestským 
zastupiteľstvom podľa uznesenia mestského zastupiteľstva a vykoná konečnú redakciu 
nariadenia“. VZN č. 6/2016 bolo ešte pred termínom nadobudnutia účinnosti stiahnuté 
z úradnej tabule a bude predložené na septembrovom MsZ.  
Inak neboli zistené nedostatky, ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných 
predpisov alebo neplnenia úloh v  termíne.  
 
 
 
 
 
V zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná osoba oprávnená podať v lehote 
určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku uvedeným v návrhu správy. Ak  povinná osoba k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení uvedeným v návrhu správy neuplatní námietky v určenej lehote, 
považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania alebo opatrenia a lehota na 
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení za akceptované. 
 
Návrh správy  z vykonanej finančnej kontroly bol dňa 06.09.2016 odovzdaný prednostke 
MsÚ a riaditeľke MsCSS (z tabuľkovej časti prehľadu uznesení len Uzn. č. 41/2016).  
 

Povinná osoba využila oprávnenie v zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v stanovenej 
lehote do 09.09.2016 podala riaditeľka MsCSS námietky  k zistenému nedostatku. Vo svojom 
vyjadrení uvádza, že tabuľka úhrad za služby obsahuje aj stravovanie rozdelené na raňajky, 
desiatu, obed, obed dia, olovrant, večeru, II. večeru (dia). Za jednotlivými chodmi je uvedený 
súčet - celodenná strava (5 jedál) a celodenná strava (6 jedál) a je zjavné, že išlo o chybu v 
počítaní, preto bola vykonaná konečná redakcia nariadenia. Chyba v počítaní bola zistená po 
schválení uznesenia MsZ, preto bol postup opravy konzultovaný s vedúcou právneho 
oddelenia, ktorá mala za to, že ide o technickú chybu a možno ju opraviť konečnou redakciou. 
Predmetné VZN nenadobudlo účinnosť, preto bude predložené na septembrovom rokovaní 
MsZ s tým, že súčtové riadky z prílohy budú vypustené. 

 
Po preskúmaní predložených námietok uvádzam, že z tabuľky sumy úhrad... pri 

položkách celodenná strava (5 jedál) a celodenná dia strava (6 jedál) nie je zjavné, že ide o 
súčtové položky jednotlivých úhrad. Porovnaním schválnej a zverejnenej verzie VZN bol 
zistený rozdiel, ktorý nebol schválený MsZ a nebolo zrejmé, na základe čoho k tomuto 
rozdielu  došlo. 



Námietky podané riaditeľkou MsCSS neboli akceptované, znenie nedostatku zostáva 
nezmenené. 

 
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:                 05.11.2016 
 
 
 
 
Správa bola dňa 12.09.2016 odovzdaná zástupcom povinnej osoby – Ing. Ľubici 
Čikošovej, prednostke MsÚ a Mgr. Melánii Dujsíkovej, riaditeľke MsCSS. 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:  12.09.2016 
 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta 



 
 
 
 

 Prehľad plnenia uznesení za I. polrok 2016 
 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  17.  3.  2016       
                                                                                                                                                                    
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

8/2016 MsZ  schválilo 
finančné prostriedky v sume 50 000 eur na rekonštrukciu Pálffyovského 
kaštieľa, čím sa zníži schválený rozpočtovaný prebytok na rok 2016 zo 
sumy 277 167 eur na sumu 227 167 eur. Kapitálový rozpočet na rok 2016 
je schválený vo výške 940 035 eur. Kapitálový rozpočet po prvej zmene 
rozpočtu bude vo výške 990 035 eur.  
 
MsZ  uložilo prednostke MsÚ 
Zapracovať kapitálový výdavok na rekonštrukciu Pálffyovského kaštieľa 
v sume 50 000 eur s výsledkom rozpočtového hospodárenia v sume 
227 167 eur, ako prvú zmenu rozpočtu v roku 2016. 

 

Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 

 
  

 
 
 

9/2016 
 

MsZ  schválilo 
VZN mesta Malacky o zrušení VZN mesta Malacky č. 12/2011 
o vykonávaní kontrolnej činnosti na území mesta Malacky. 
 

VZN nadobudlo účinnosť 
5.4.2016 ako VZN č. 4/2016. 
 

  

10/2016 
 
 

MsZ  schválilo 
VZN mesta Malacky o určení názvu ulice na území mesta Malacky. 
 

VZN nadobudlo účinnosť 
16.4.2016 ako VZN č. 5/2016. 
 

.  

11/2016 MsZ  schválilo 
Zásady kontrolnej činnosti mesta Malacky  
- so šiestimi pripomienkami. 
 

Pripomienky boli zapracované. 
Zásady kontrolnej činnosti mesta 
Malacky nadobudli účinnosť 
5.4.2016. 
 

  

 
 



12/2016 MsZ  schválilo 
VZN mesta Malacky o zákaze požívania alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách na území mesta Malacky  
- s dvoma pripomienkami 
                              

Pripomienky boli zapracované. 
VZN nadobudlo účinnosť 
1.5.2016 ako VZN č. 1/2016. 
 

  

13/2016 MsZ  schválilo 
VZN mesta Malacky o ochrane nefajčiarov 
- s jednou pripomienkou 
 

Pripomienka bola zapracovaná. 
VZN nadobudlo účinnosť 
1.5.2016 ako VZN č. 2/2016. 
 

  
       

 
 
 

14/2016 MsZ  schválilo: 
VZN o používaní niektorých pyrotechnických výrobkov na území mesta 
Malacky  
- s troma pripomienkami 
 

Pripomienky boli zapracované. 
VZN nadobudlo účinnosť 
1.5.2016 ako VZN č. 3/2016. 
 

  
 

15/2016 MsZ  schválilo 
Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemku časti parcely 
registra „E“ číslo 429/1 o výmere 15m2, vo výlučnom vlastníctve mesta 
Malacky, k.ú. Malacky, LV č. 2414, uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
za odplatu stanovenú v súlade s § 29, ods. 5, v spojení s § 3, ods. 7 VZN č. 
20/2011 o zásadách hospodárania s majetkom mesta vo výške 112, 50 €, 
ktorá bude uhradená pri podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“. 
 
MsZ  uložilo MsÚ 
Po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu 
Zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť návrh na zápis vecného 
bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávnenej spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
ktorá znáša náklady na správny poplatok 66,- €.  
 
 
 

Zmluva bola podpísaná 
18.5.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola podpísaná 
25.8.2016. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



16/2016 MsZ  schválilo: 
Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemku časti parcely 
registra „E“ číslo 4702/1 na výmere cca 520 m2 , vo výlučnom vlastníctve 
mesta Malacky, k.ú. Malacky, LV č. 2414, k.ú. Malacky, uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova č. 6, Bratislava, 
IČO 36 361 518, za odplatu vo výške 1950,- €, ktorá bude uhradená pri 
podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“. 
 
MsZ  uložilo MsÚ: 
Po skončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu 
Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na 
zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávnenej 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518, ktorá znáša náklady na správny poplatok v hodnote 66,- €. 

Zmluva bola podpísaná 
1.4.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

 
    

 

17/2016 MsZ  schválilo: 
Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemku časti parcely 
registra „E“ číslo 6527/21, k.ú. Malacky o výmere 34 m2, ktorá je vo 
výlučnom vlastníctve mesta Malacky, zapísaná na liste vlastníctva č. 2414, 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech oprávnenej spoločnosti DAPAX s.r.o.., Cesta mládeže č. 18, 
Malacky, IČO 46 599 461, za odplatu stanovenú v súlade s § 29, ods. 5, 
v spojení s § 3, ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta, v celkovej výške 127,50 €, ktorá bude uhradená pri podpise „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena“. 
 
MsZ  uložilo MsÚ: 
Po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť Zmluvu 
o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis 
vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávnenej 
spoločnosti DAPAX s.r.o., Cesta mládeže č. 18, Malacky, IČO 46 599 461, 
ktorá znáša náklady na správny poplatok v hodnote 66,- €. 
 

Zmluva bola podpísaná 11. 4. 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  



18/2016 MsZ  schválilo: 
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zriadenie bezodplatného 
vecného bremena na dobu neurčitú na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Malacky nachádzajúcich sa na uliciach Duklianskych hrdinov, Rakárenská, 
Mlynská a Stupavská, zapísaných na listoch vlastníctva č. 2414, 2935 pre 
k.ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech oprávnenej Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. so sídlom Prešovská č. 48, Bratislava, IČO 35850370, 
v súlade s § 29 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta. 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
Po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním 
skutočnej výmery všetkých parcely zaťaženej vecným bremenom, uzatvoriť 
riadnu Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť 
návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech 
oprávnenej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Prešovská 48, 
Bratislava, IČO 35850370, ktorá znáša náklady na úhradu správneho 
poplatku v hodnote 66,- €. 
 

Zmluva bola podpísaná 
31.5.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  

19/2016 MsZ schválilo: 
Trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa odplatný prenájom časti pozemku registra 
„C“ parcelné číslo 4224/1 v k.ú. Malacky v prospech  
Miroslava Kovára a Moniky Weinrebovej, bytom Veľkomoravská 2413/25, 
Malacky, 
Evy Šiškovej, Jany Šiškovej a Miroslava Šišku, bytom Veľkomoravská 
2413/25, Malacky, 
Alexandra Reisenauera, bytom Veľkomoravská 2413/31, Malacky, 
Viery Halajovej a Emílie Jankovičovej, bytom Veľkomoravská 2413/31, 
Malacky 
Eleny Vanišovej, bytom Veľkomoravská 2414/37, Malacky 
Jaroslava Danihela a Jany Danihelovej, bytom Veľkomoracvská 2414/33, 
Malacky, 
Jozefa  Gelingera a Ľubice Gelingerovej, bytom Veľkomoravská 2414/33 
Na dobu neurčitú za cenu 12 €/m2/rok stanovenú v zmysle § 4 ods. 2 písm. 
b) VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného 
majetku vo vlastníctve mesta Malacky v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

Zmluvy boli podpísané. 
 

  



20/2016 MsZ schválilo: 
Trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa odplatný prevod vlastníckeho práva 
k Zariadeniu pre zber lístia GHS 150 Jumbo, inv. Číslo 01/000450 
v prospech obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. so sídlom 
v Malackách, Partizánska 1089/2, IČO 34111 832, za kúpnu cenu vo výške 
9 296,50€. 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
V zmysle § 37 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta Malacky uzatvoriť Kúpnu zmluvu s kupujúcim najneskôr do 3 
mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia, inak uznesenie stráca 
platnosť. 
 

Zmluva bola podpísaná 29. 4. 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

  

21/2016 MsZ schválilo: 
Poskytnutie dotácie športovým klubom na rok 2016 v sume 56 293 € v 
nasledovnej skladbe: 
TJ Strojár                 26 414 € 
Žolík                        4 284 € 
Alfa boxing club      4 087 € 
ČSFA                       4 059 € 
Boxing club RTJ      3 768 € 
Mestský stolnotenisový klub  5 877 € 
AC Malacky            7 804 €. 

Splnené.   

  MsZ schválilo: 
a) Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii Materská škola, Jána Kollára  896, 901 01 Malacky, 
konkrétne: 
1. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia – elokované pracovisko Štúrova 
2478 Malacky v obstarávacej cene 25 193,50 €, 
Rekonštrukcia a prestavba objektov – elokované pracovisko Štúrova 2478 
Malacky - so zateplením v obstarávacej cene 662 279,50 €, 
Rekonštrukcia pavilónu elokované pracovisko Bernolákova 2426, Malacky 
– okná, dvere v obstarávacej cene 4 000,- €. 
 
b) Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej orgnizácii ZŠ Štúrova ul. 142/A, 901 01 Malacky, konkrétne: 
1. Technické zhodnotenie budovy ZŠ – Strecha v obstarávacej cene 25 000,- 
€. 
 
c) Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 

Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
Splnené. 

  



príspevkovej organizácii AD HOC, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, 
konkrétne: 
1. Zavlažovací systém na tenisových kurtoch v Zámockom parku 
v obstarávacej cene 8 399,99 €, 
Multifunkčné ihrisko v Zámockom parku v obstarávacej cene 83 188,32 €. 
 
MsZ uložilo: 
riaditeľke Materskej školy, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky upraviť si 
účtovný stav k 01. 04. 2016 tak, ako je uvedené v bode 2) písm. a), 
riaditeľovi ZŠ Śtúrova 142/A, 901 01 Malacky upraviť si účtovný stav 
k 01. 04 2016 tak, ako je uvedené v bode 2) písm. b)  
a riaditeľovi AD HOC, Sasinkova 2, 901 01 Malacky upraviť si účtovný 
stav k 01. 04. 2016 tak, ako je uvedené v bode 2) písm. c). 
 

 
 
 
 
 
 
Splnené. 

27/2016 MsZ uložilo MsÚ: 
Zapracovať pri najbližšej zmene rozpočtu mesta finančné prostriedky 
potrebné k zabezpečeniu rekonštrukcie priestorov v budove Základnej 
umeleckej školy na Záhoráckej ulici podľa priloženého materiálu (Z 
27/2016). 
 

Splnené.  Odporúčanie: uvádzať 
v uznesení konkrétnu sumu. 

31/2016 MsZ uložilo MsÚ: 
Vybaviť písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými podnetmi 
poslancov: posl. Novotu, posl. Mračnu, posl. Halcina, posl. Pašteku. 

Na podnety a interpelácie bolo 
odpovedané.  
Na podnet poslanca Pašteku vo 
veci stavu Cesty mládeže  
nebolo odpovedané,  riešenie 
situácie bolo opísané v médiách 
mesta.  
Riešenia stavu z podnetov 
a interpelácií sú popísané nižšie. 

  

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Monitorovanie Zámockého parku, preverenie funkčnosti zásobníkov na psie exkrementy: Mestská polícia od apríla 2016 realizuje zvýšené kontroly v Zámockom parku, stav 
zásobníkov preveruje Tekos, v parku je zákaz venčenia psov, nie sú tam preto stojany so zásobníkmi na vrecúška. 
Úprava komunikácie medzi radmi garáží pri CVČ: V prvej fáze bude vykonaná úprava povrchu vyspádovaním, v druhej fáze pokládka betónovej dlažby. Stav komunikácie zatiaľ 
v pôvodnom stave. 
Úprava stromov v Zámockom parku: Čiastočne vykonaná, stále prebiehajúci proces. 
Oprava komunikácie na Olšovského: Výzva na opravu realizátorovi kanalizácie v rámci záručnej doby. Reklamácia nebola uznaná.  
Zhotovenie prechodu pre chodcov na Stupavskej pri odbočke na Juh: Prechod nie je zhotovený. 
Úprava obrubníka pri nájazde z Boreckého na ul. M. R. Štefánika: Realizácie bude prebiehať podľa odpovede Slovenskej správy ciest, zatiaľ bola vyznačená krajnica.  
Odstránenie prepadnutého chodníka a priľahlej cesty na Skuteckého 6: Zrealizované.  
Zintenzívnenie kontrol na Družstevnej 25: Na základe pokynu primátora mesta mestská polícia vykonáva zvýšený dohľad. 
Doplnenie spomaľovačov o reflexné prvky:  Zrealizované. 



Zaradenie bodu o Ceste mládeže na júnové rokovanie MsZ: Osobitný bod rokovania venovaný stavu Cesty mládeže nebol na júnové MsZ  zaradený. 
Informovanie občanov s riešením stavu Cesty mládeže: V médiách mesta bola stavu cesty a riešeniam venovaná pozornosť. 
 
 
         Zasadnutie MsZ zo dňa 20. 4. 2016 
 

 
Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 

 zistený stav plnenia 
Dôvod 

nesplnenia 
Návrh ďalšieho postupu 

33/2016 MsZ schválilo: 
Finančné prostriedky v sume 47 500 eur na spolufinancovanie kúpy vozidla 
na zber a odvoz odpadu v rámci schválenej žiadosti o dotáciu č. 114926 
„Triedený zber skla Malacky“, z toho kofinancovanie najmenej 5% vo výške 
9 473,69 eur, čím sa zníži schválený celkový rozpočtovaný prebytok na rok 
2016 po úprave schválenej uznesením č. 8/2016 zo dňa 17. 3. 2016 zo sumy 
227 167 eur na sumu 179 667 eur.  
 
MsZ uložilo prednostke MsÚ: 
Zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2016 kapitálový príjem v sume 180 000 
eur a kapitálový výdavok na kúpu vozidla na zber a odvoz odpadu v sume 
227 500 eur s výsledkom rozpočtového hospodárenia v sume 179 667 eur. 
 

Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

 
 
 

 

 
 
 
Zasadnutie MsZ  zo dňa  23.  6. 2016     
 
 
                                                                                                                                                  

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

38/2016 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia 
- s dvoma pripomienkami   

Pripomienky boli 
zapracované. 
VZN č. 7/2016 nadobudne 
účinnosť 1.1.2017. 
 

 
 
 

 
 
 

39/2016 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 6/2015.  

VZN nadobudlo účinnosť 
1.9.2016 ako VZN č. 10/2016. 
 

 
  

 
 
 



40/2016 MsZ schválilo: 
Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Malacky, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 15/2009 o požiarnom 
poriadku mesta Malacky  

VZN nadobudlo účinnosť 
18.7.2016 ako VZN č. 9/2016. 
 

 
 

 

41/2016 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/23014 o úhradách za 
sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 8/2015 s účinnosťou od 01.08.2016. 

VZN bolo pod č. 6/2016 
zverejnené, následne ešte pred 
termínom účinnosti stiahnuté 
z dôvodu rozdielnosti dvoch 
súm v tabuľkovej časti VZN 
medzi schváleným a 
zverejneným znením. 

Úprava 
predkladateľkou 
VZN. 

Opätovné predloženie návrhu 
VZN na rokovanie MsZ. 

42/2016 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 12/2015 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom. 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
doplniť informácie o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane 
triedeného odpadu na webovom sídle mesta tak, aby boli pre občana 
vyčerpávajúce a zrozumiteľné a naplnili tak ustanovenie zákona číslo 
79/2015, § 81 odsek 7 písmeno h.                         
Termín: 30. 6. 2016 
 

VZN nadobudlo účinnosť 21. 
7. 2016 ako VZN č. 8/2016. 
 
 
 
Informácie o zvoze 
biologického odpadu  zo 
záhrad a rodinných domov 
boli doplnené 23.6.2016.  

 
 

 

44/2016 MsZ  schválilo: 
a) záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Malacky za rok 2015 bez 
výhrad. 
b) prevod zostatku finančných prostriedkov v sume 394 972,34 eur za rok 
2015 do rezervného fondu mesta Malacky. 
 

Splnené.  
 
 

 

54/2016 MsZ  schválilo: 
a) zmenu rozpočtu 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: 
b) použitie rezervného fondu vo výške 481 000 € nasledovne: 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií      250 000 € 
Rekonštrukcia kaštieľa                                 39 000 € 
Transfer AD HOC – rekonštrukcia šatní a spŕch  53 000 € 
Rekonštrukcia šport. areálu v Zámockom parku   20 000 € 
Rekonštrukcia MŠ, Bernolákova ul.             95 000 € 
Rekonštrukcia priestorov ZUŠ                     24 000 € 
 
 

Splnené. 
 

 
 
 

 



55/2016 MsZ  schválilo: 
Dôvodovú správu k Návrhu zmeny rozpočtu p.o.m. MCK Malacky na rok 
2016: a) bežné príjmy: zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok 
z predchádzajúcich rokov o 15 000,38 €. Celkové bežné príjmy predstavujú 
po zmene sumu -400 700,38 €. 
           b) bežné výdavky: zvýšenie výdavkov položky 610 – mzdy 
o 10 854,00  €, zvýšenie výdavkov položky 620 – poistné o 4 146,38 €. 
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 400 700,38 €. 
 

Splnené.   
 

56/2016 MsZ  schválilo: 
Návrh zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2016 nasledovne: príjmy 
spolu sú 520 522,- €, z toho bežné príjmy 500 522,- € a kapitálové príjmy  
20 000,- €. Výdavky spolu sú 520 522,- €, z toho bežné výdavky 456 222,- € 
a kapitálové výdavky 64 300,- €. 

 

Splnené.  
 
 

  

57/2016 MsZ  uložilo MsÚ: 
a) zabezpečiť proces verejného obstarávania k realizácii II. Etapy 

modernizácie verejného osvetlenia, 
b) pripraviť indikatívne ponuky na čerpanie investičného úveru 

k finančnému krytiu II. Etapy modernizácie verejného osvetlenia. 
 

Úloha trvá. 
  

 
 
 

 

58/2016 MsZ  uložilo MsÚ: 
Použiť Generel cyklistickej dopravy mesta Malacky ako územnoplánovací 
podklad pre spracovanie alebo doplnenie záväznej územnoplánovacej 
dokumentácie – územného plánu mesta. 
 

Úloha trvá.  
Podklady sú vo fáze prípravy. 

 
 

 

59/2016 MsZ  schválilo: 
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa odplatný prenájom  
I. častí pozemku registra „C“ parcelné číslo 79/2 v k.ú. Malacky v prospech: 
Emílie Matúšovýchovej, Jozefa Čikoša, Ing. Štefana Drímala, Tomáša 
Masára, Jaroslava Kleinedlera, Michala Sobeka, Andreja Janečka, Jozefa 
Okruhlicu a Evy Okruhlicovej, Mariána Hlôšku, Milana Hitmara, Evy 
Škodovej, 
II. častí pozemku registra „C“ parcelné číslo 78/2 v k.ú. Malacky v prospech: 
Jozefa Ležáka, Rudolfa Römera, Alojza Sojáka, 
III. častí pozemku registra „C“ parcelné číslo 821/1 v k.ú. Malacky 
v prospech: Okresného súdu Malacky, Finančného riaditeľstva SR, Radoslava 
Malého, 
Častí pozemku registra „C“ parcelné číslo 3630/1 v k.ú. Malacky v prospech 
Petra Váhu a Sone Váhovej. 

Časť zmlúv je podpísaná. 
Úloha trvá. 

  



Na dobu neurčitú, za cenu 0,70 €/m2/rok stanovenú v zmysle § 4 ods. 2 písm. 
f) VZN mesta Malacky č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových 
priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

60/2016 MsZ  schválilo: 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odplatný 
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Malacky, 
časť parcely registra „E“ číslo 907/2 zastavané plochy a nádvoria, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 2141 pre katastrálne územie Malacky, z ktorej bol 
geometrickým plánom č. 17/2011 odčelenený diel č. 1 o výmere 45 m2 
a pričlenený k parcele registra „C“ číslo 2056/1 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Romana Kuklovského a Ing. Kataríny Kuklovskej, 
obaja trvale bytom Hlboká č. 686, Malacky za kúpnu cenu stanovenú podľa § 
23 ods. 4 písm. e) v spojení s § 3 ods. 7 VZN mesta Malacky č. 20/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta vo výške 22,50 €/m2, čo 
predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 1 012,50 €, ktorá bude navýšená 
o náklady za správny poplatok v hodnote 51,- € za podanie elektronického 
návrhu do katastra nehnuteľností.  
 

Úloha trvá.   

61/2016 MsZ  schválilo: 
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Malacky, nachádzajúcich sa na uliciach Cesta mládeže a Záhorácka, 
zapísaných na listoch vlastníctva č. 2414 a č. 2935 pre k.ú. Malacky 
uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, IČO 
36361 518, za cenu určenú podľa § 29, ods. 5 VZN mesta Malacky č. 
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po 
podpise riadnej „Zmluvy o zriadení vecného bremena,“ 
 
MsZ  uložilo MsÚ: 
Po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním skutočnej 
výmery častí parciel zaťažených vecným bremenom uzatvoriť riadnu Zmluvu 
o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a po zaplatení dohodnutej ceny 
oprávneným predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, ktorý znáša náklady na úhradu 
správneho poplatku 66,- € kolkov. 
 
 

Úloha trvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

 
     

 

62/2016 MsZ  schválilo: 
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemkoch vo vlastníctve 

Zmluva bola podpísaná 
11.8.2016. 

 
 

 



mesta Malacky, nachádzajúcich sa na ulici Jilemnického a Nám. SNP, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 2414 k.ú. Malacky uzatvorením Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech oprávnenej 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  so sídlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava Bratislava, IČO 36361 518, za cenu určenú podľa § 29, ods. 5 
VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 
ktorá bude uhradená po podpise riadnej „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena,“ 
 
MsZ  uložilo MsÚ: 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním skutočnej 
výmery častí parciel zaťažených vecným bremenom uzatvoriť riadnu Zmluvu 
o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a po zaplatení ceny predložiť 
návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech 
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518, ktorý znáša náklady na úhradu správneho poplatku 66,- € kolkov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

 
 

63/2016 MsZ  schválilo: 
Odplatný prevod pozemkov parciel registra „C“ číslo 5389/3 – o výmere 
17827 m2, zastavané plochy a nádvoria, číslo 5389/4 o výmere 540 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, číslo 5389/5 o výmere 471 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, číslo 5389/6 o výmere 72 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, číslo 5389/7 o výmere 58 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. 
Malacky, zapísané na LV č. 1603, za dohodnutú kúpnu cenu 124 500 € 
v prospech mesta Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO 
304 913 do výlučného vlastníctva v celku v podiele 1/1. 

Zmluva bola podpísaná 
30.6.2016. 

  
 

 
 

64/2016 MsZ  schválilo: 
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako  
prípad osobitného zreteľa odplatný prevod vlastníckeho práva k parcele 
registra „C“ číslo 2491/2, záhrada o celkovej výmere 19 m2, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky , zapísanej na liste vlastníctva č. 2414 pre 
katastrálne územie Malacky v prospech Alžbety Haniačikovej, rod. 
Laubertová, trvale bytom Mierové námestie 2419/18, Malacky, za kúpnu 
cenu stanovenú podľa § 23 ods. 4 písm. e) v spojení s § 3 ods. 7 VZN mesta 
Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta vo výške 
22,50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 427,50 €, ktorá bude zvýšená 
o náklady za správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo 
výške 66,- €.  
 

Zmluva bola podpísaná 
29.7.2016. 

 
 
 

 
 
 



65/2016 MsZ  schválilo: 
odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6/42-ín na pozemkoch 
parciel registra „E“ číslo 246 o výmere 83 m2, ostatné plochy a číslo 247 
o výmere 514 m2, zastavané plochy a nádvoria (výmera 85,29 m2) 
zapísaných na liste vlastníctva č 6129 pre katastrálne územie Malacky 
a 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 72/84-ín na pozemkoch parciel registra 
„E“ číslo 248 o výmere 288m2, zastavané plochy a nádvoria a číslo 249 
o výmere 238 m2, ostatné plochy (výmera 450,86 m2) zapísaných na liste 
vlstníctva č. 6130 pre katastrálne územie Malacky, ktoré sú v podielovom 
spoluvlastníctve fyzických osôb v správe Slovenského pozemkového fondu, 
Búdková 36, Bratislava, 817 45, do podielového spoluvlastníctva mesta 
Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky, príslušných podielov v celku, za 
cenu určenú znaleckým posudkom č. 65/2016 vo výške 19,46 €/m2, čo za 
celkovú výmeru 536,15 m2 predstavuje sumu 10 433,48 €. 
 

Úloha trvá.  
  

 
 
 

66/2016 MsZ schválilo: 
Zámer rekonštrukcie verejných toaliet na Kláštornom námestí na iný účel 
s čiastočným zachovaním verejne dostupných toaliet formou zápočtu hodnoty 
vykonanej investície a predpokladaného nájmu so zachovaním vlastníctva 
k stavbe v prospech mesta Malacky, 
 
MsZ  uložilo MsÚ: 
zabezpečiť k ďalšiemu predloženiu návrh vizuálneho zobrazenia vrátane 
štúdie rekonštrukcie verejných toaliet na Kláštornom námestí s cieľom 
získania ponúk na dlhodobý prenájom parcely reg. C parc. Č. 2871/2 a časti 
parcely reg. E par. Č. 1119/1 pod fontánou. 
 

Úloha trvá.  
 
 
 
 
 
Návrh v stave prípravy. 

 
 

 

67/2016 MsZ schválilo:  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zriadenie bezodplatného vecného 
bremena na dobu neurčitú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Malacky 
nachádzajúcich sa na ulici Hviezdoslavova, zapísaných na liste vlastníctva č. 
2935 pre k.ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech oprávneného SPP – distribúcia, a.s. Mlynské 
nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, v súlade s § 29 ods. 7 VZN 
mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 
 
MsZ  uložilo MsÚ: 
Po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním skutočnej 
výmery všetkých parciel zaťažených vecným bremenom, uzatvoriť riadnu 
Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a po zaplatení ceny 
predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností 

Úloha trvá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  



v prospech oprávneného SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, ktorý znáša náklady na úhradu správneho poplatku 
v hodnote 66,- €. 
 

71/2016 MsZ schválilo:  
Ing. Pavla Spustu ako zástupcu mesta Malacky do dozornej rady Inkubátora 
Malacky, n.o.  
 

Splnené.   

73/2016 MsZ  schválilo: 
a) odmenu 30% z výšky jedného mesačného platu pre hlavnú 

kontrolórku mesta, 
b) mesačnú odmenu 10% z výšky mesačného platu s účinnosťou od 1. 

7. 2016. 
 

Splnené.  
 

 

74/2016 MsZ uložilo MsÚ:  
Vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi poslancov Maríána Novotu, Pavla Spustu, Jozefa Halcina, Antona 
Pašteku, Jozefa Mračnu  a Lucie Vidanovej. 
 

Na podnety a interpelácie bolo 
odpovedané. Na web sídle 
mesta nie sú zverejnené všetky 
odpovede. 
Písomne nebolo odpovedané 
na ústne podaný podnet 
poslanca Novotu (predaj 
lístkov).  
Riešenia stavu z podnetov 
a interpelácií sú popísané 
nižšie. 

 
 
 

 

 
Napojenie cesty Rohožník-Malacky na diaľnicu: V odpovedi boli vymenované kroky mesta v tejto veci.  
Včasnejšie zasielanie záverečných znení návrhov uznesení:  Znenia návrhov uznesení sa poslancom posielajú v zmysle Rokovacieho poriadku, skoršie zasielanie nie je možné 
z dôvodu časovej následnosti po rokovaniach komisií.  
Predaj lístkov na futbal pred vstupom do areálu: Búdka pri vstupe do areálu je zo strany AD HOC pripravená, predaj lístkov je v kompetencii FC Malacky: lístky sa zatiaľ 
predávajú priamo v areáli, v prípade nepriaznivého počasia bude využívaná na predaj lístkov búdka pri vstupe do areálu. 
Kamery na rovnošatách a v autách  mestskej polície: Možnosť bola konzultovaná s Úradom na ochranu osobných údajov, ktorý neodporučil kamery v autách. Snímanie každého 
zákroku MsP nie je možné z technického a praktického hľadiska.  
Záchrana stromov (vŕba na Sasinkovej ulici, dub na novom cintoríne): Vŕba bola orezaná, ďalší postup bude určený na základe stanoviska odborníkov.  Pre zachovanie dubu na 
cintoríne boli oslovení pozostalí rodinní príslušníci k dvom hrobom, ktoré sú poškodzované  koreňmi dubu. Súhlasia s presunutím hrobov.  
Umiestnenie cyklostojanov v Zámockom parku: V riešení, v rokovaní s Krajským pamiatkovým úradom.  
Predloženie zoznamu podnetov a interpelácií poslancov za roky 2013 – 2015 a ako boli riešené: Materiál bude predložený na MsZ dňa 29.9.2016. 
Oprava prístupovej cesty k predajni potravín na Bernolákovej ul.: Oprava objednaná v Tekose. Stav nezmenený. 
Oprava celej vozovky na Martina Benku: Potrebná bude kompletná  rekonštrukcia, stav nezmenený.  
Možnosť opravy súkromného oplotenia pri MŠ Štúrova: V riešení, v jednaní s vlastníkmi. Stav nezmenený. 
Riešenie kvality vozovky na Dubovského: Vozovka má charakter lesnej cesty, nie je vo vlastníctve mesta. Zadanie spoločnosti Tekos na vykonanie vysprávok. 


