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Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2018 
 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 schválený  uznesením 
č. 67/2018 zo zasadnutia MsZ dňa 14.06.2018 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za I. 
polrok 2018.  
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 16.07.2018 do 10.09.2018 vykonaná 
kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2018.  
 
Cieľ kontroly :   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za I. polrok 2018. 
 
Vedúci kontrolovaného subjektu:   Ing. Ľubica Čikošová – prednostka MsÚ 
 
Kontrolu vykonali :   Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta 
                                   Mgr. Alexandra Hrnková - referentka útvaru hlavnej kontrolórky mesta 
 
Kontrolné východiská:  -     prijaté uznesenia MsZ za I. polrok 2018 

- správy o plnení uznesení MsZ za obdobie I. polroka 2018 
- podklady z činnosti Mestského úradu a organizácií mesta 

 
V I. polroku 2018 sa konali tri zasadnutia MsZ (22.03.2018, 10.05.2018 – mimoriadne 
zasadnutie, 14.06.2018). V hodnotenom období bolo poslancami prijatých 74 uznesení. 
Súčasťou materiálu je prehľad plnenia tých uznesení MsZ prijatých za obdobie I. polroka 
2018, z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie, t.j. 40 schvaľovacích uznesení a 10 ukladacích uznesení.  
 
Kontrola schvaľovacích častí uznesení: 
Preverením plnenia schvaľovacích častí uznesení neboli zistené nedostatky v plnení 
schválených uznesení.  
V procese prípravy zmlúv alebo komunikácie s druhými zmluvnými stranami sú úlohy 
vyplývajúce z uznesení č. 12, 13, 16, 18, 59, 62. 
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 2018 bolo mestským zastupiteľstvom schválených sedem 
všeobecne záväzných nariadení mesta. Tie, ktoré boli schválené s pripomienkami, boli vydané 
so zapracovanými pripomienkami.  
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby 
poskytované mestom Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2018 o určení názvu ulíc na území mesta 
Malacky, 
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- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 
v znení neskorších predpisov, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2013 o čistote mesta, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných 
škôl v znení neskorších predpisov, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2018, ktorým sa ustanovujú podmienky 
umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v mesta Malacky počas 
volebnej kampane. 
 
 
 
Kontrola ukladacích častí  uznesení:  
Preverením plnenia ukladacích častí uznesení neboli zistené nedostatky. Časť úloh trvá.  
 
 
Za I. polrok 2018 bolo na zasadnutiach MsZ podaných celkom 24 interpelácií a podnetov 
poslancov. Na podnety a interpelácie bolo odpovedané. 
 

 
 

Zhrnutie: 
 

V rámci kontroly plnenia uznesení za obdobie I. polroka 2018 neboli zistené nedostatky, 
ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných predpisov alebo neplnenia úloh 
v  termíne.  
 
 
Správa bola dňa 11.09.2018 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:  11.09.2018 
 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta    
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 Prehľad plnenia uznesení za I. polrok 2018 
 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  22. marca  2018               
                                                                                                                 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho 
postupu 

1/2018 MsZ  schválilo 

a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené  č. 105/2016,  125/2017, 
b) zmenu textu uznesenia č. 65/2016 v schvaľovacej časti nasledovne: odplatný prevod   
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6/42-in na pozemkoch parciel registra „E“ č. 246 druh 
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 83 m2 a č. 247 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 514m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 6129 pre katastrálne 
územie Malacky a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 72/84-in na pozemkoch parciel 
registra „E“ č. 248 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 288 m2 a 
č. 249 druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 238 m2 zapísaných na liste 
vlastníctva č. 6130 pre katastrálne územie Malacky, ktoré sú v podielovom 
spoluvlastníctve fyzických osôb v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 príslušných podielov vcelku, za 
cenu určenú Slovenským pozemkovým fondom Bratislava vo výške 32,00 Eur/m2, čo za 
celkovú výmeru 536,15 m2 predstavuje sumu 17.156,80 Eur (slovom: sedemnásťtisíc 
jednostopäťdesiatšesť eur a 80/100).  
 

 
a)  Splnené. 
b) Zmluva je 

odsúhlasená 
mestom a zaslaná 
SPF na podpis. 

 
 

 
 

5/2018 
 

MsZ  uložilo riaditeľke ZUŠ: 
a) predložiť na riadnom júnovom zasadnutí MsZ poslancom komplexnú správu o 
výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ v Malackách za posledné 3 školské roky vrátane 
aktuálneho. Za každý rok samostatne doplniť aj prehľad s počtom žiakov prijatých a riadne 
končiacich na tom ktorom odbore, na predmete, u konkrétneho vyučujúceho, u ktorého 
uviesť aktuálne odborné vzdelanie, aprobáciu a odbornú prax, viažuce sa k vyučujúcemu 
predmetu. 
b) predložiť poslancom na riadnom júnovom zasadnutí MsZ koncepciu ďalšieho rozvoja 

Materiály boli 
vypracované. Pre 
ospravedlnenú 
neúčasť riaditeľky 
ZUŠ na júnovom 
zasadnutí MsZ budú 
predložené na 
septembrovom  
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výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ v Malackách, najmä v hudobnom odbore na 
jednotlivých predmetoch. 
 

zasadnutí MsZ. 
 

8/2018 
 
 

MsZ  schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom s pripomienkami: 
V §3 ods. 7 písm. c) znie: 
„c) nádoby boli za účelom ich vyprázdnenia a odvozu odpadu voľne prístupné bez 
prekážok,“. 
V §3 ods. 7 sa vypúšťa písm. e) a doterajšie písm. f) sa označuje ako písm. e). 
V §3 ods. 10 posledná veta znie:  
„Cena vreca na odpad s nálepkou sa ustanovuje v osobitnom cenníku na to určenom 
zverejnenom na webovej stránke  mesta.“. 
V § 9 ods. 3 sa za druhú vetu dopĺňa text: 
„Na prechodné obdobie do doby pridelenia nádob je možné použiť na zber aj vrecia 
v rovnakom objeme.“. 
V §12 ods. 3 sa vypúšťa označenie „TEKOS“. 
 

VZN nadobudlo 
účinnosť 13.04.2018 
ako VZN mesta 
Malacky č. 1/2018. 
Pripomienky boli 
zapracované. 

  

9/2018 MsZ  schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované 
mestom Malacky s účinnosťou od 1. mája.2018. 
 

VZN nadobudlo 
účinnosť 01.05.2018 
ako VZN mesta 
Malacky č. 2/2018. 
 

  

10/2018 MsZ schválilo 
Všeobecne  záväzné  nariadenie   mesta   Malacky  o  určení  názvu  ulíc  na  území mesta 
Malacky (mat. Z 8/2018). 
 

VZN nadobudlo 
účinnosť 13.04.2018 
ako VZN mesta 
Malacky č. 3/2018. 
 

  

11/2018 MsZ schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom – novovytvoreným  pozemkom registra 
„C“ parc. č. 2848/2, zastavané plochy a nádvorie o výmere 106 m2, parc. č. 2848/3, 
zastavané plochy a nádvorie o výmere 330 m2, k. ú. Malacky, oddeleným  z pozemku 
registra „E“ parc. č. 516/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1070 m2 v zmysle 
geometrického plánu č. 26/2018 vyhotoveným, dňa 26.02.2018 Romanom Šteflíkom, 
autorizačne overeným Ing. Brigitou Kučerovou, dňa 26.02.2018 a úradne overeným 
Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, Ing. Vladimírom Stankovským, dňa 
02.03.2018, č. 259/2018 z výlučného vlastníctva spoločnosti NIKOM s.r.o., Korytnická 8, 
821 07 Bratislava, IČO: 35 718 609 do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 
č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 19.620,- Eur 
(slovom: devätnásťtisíc šesťstodvadsať eur). 
 

Zmluva bola 
podpísaná 
27.03.2018. 
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12/2018 MsZ schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemku registra „E“ parc. č.  1128 
o výmere 39 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Malacky zapísanom na 
LV č. 6379  vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom v prospech 
Mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky, IČO 00 304 913 za dohodnutú 
kúpnu cenu v celkovej sume 390,- Eur.  
 

Zmluva nebola 
podpísaná. 

Druhá zmluvná 
strana nesúhlasí 
s výmerou podľa 
uznesenia č. 12/2018, 
ktorá by mala byť 
predmetom 
odplatného prevodu. 

Zmena uznesenia. 

13/2018 MsZ schválilo 
a) odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č.  
5389/10 o výmere 688 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Malacky 
zapísanom na LV č. 1603  vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom 
z vlastníctva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
IČO: 35 850 370 v prospech Mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky, IČO 
00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu v celkovej sume 4.583,20 Eur (slovom štyritisíc 
päťstoosemdesiattri eur 20/100) v celku v podiele 1/1, 
b) odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – cestnému telesu - prístupovej 
a príjazdovej komunikácii nachádzajúcej sa na pozemkoch registra „C“ parc. č.  3613/2 
a 3613/5 a registra „E“ parc. č. 6025/4 z vlastníctva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 v prospech Mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky, IČO 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 
v celkovej sume 1,- Eur (slovom jedno euro).   
 

 
a) V súčasnej dobe 
nie je možný prevod, 
nakoľko v prevode 
bráni vyznačená 
poznámka 
o duplicitnom 
vlastníctve pozemku. 
 
b) Zmluva bola 
podpísaná 
10.04.2018. 

  
Odstránenie 
duplicitného 
vlastníctva 
a následný prevod 
vlastníckeho práva. 

14/2018 MsZ schválilo 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zák. číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov odplatný prevod pozemku registra „C“ parc. č. 5418/59, orná pôda o výmere 115 
m², evidovaného na liste vlastníctva č. 2935 vedenom Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky z výlučného vlastníctva mesta Malacky do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslava Kratochvíla a Anny Kratochvílovej, 
rod. Vittekovej, bytom Malacky, v podiele 1/1, za kúpnu cenu stanovenú  podľa §23 ods. 4 
písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta v sume 14,50 Eur/m², čo predstavuje celkovú kúpnu vo 
výške 1.667,50 Eur (slovom: jedentisíc šesťstošesťdesiatsedem eur a 50/100), ktorá bude 
navýšená o náklady za správny poplatok v hodnote 66,-Eur za podanie návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 

Zmluva bola 
podpísaná 
10.04.2018. 

  

15/2018 MsZ schválilo 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zák. číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov odplatný prevod pozemku registra „C“ parc. č. 5418/55, orná pôda o výmere 115 
m², evidovaného na liste vlastníctva č. 2935 vedenom Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky z výlučného vlastníctva mesta Malacky do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Mariána Jánoša a MUDr. Gabriely 
Jánošovej, rod. Herzovej, bytom Malacky v podiele 1/1, za kúpnu cenu stanovenú  podľa 

Zmluva bola 
podpísaná 
10.04.2018. 
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§23 ods. 4 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky  č. 20/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v sume 14,50 Eur/m², čo predstavuje celkovú 
kúpnu vo výške 1.667,50 Eur (slovom: jedentisícšesťstošesťdesiatsedem eur a 50/100), 
ktorá bude navýšená o náklady za správny poplatok v hodnote 66,-Eur za podanie návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 

16/2018 MsZ schválilo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa odplatný 
prenájom Domu smútku a súvisiacich priestorov, súp. č. 2106 nachádzajúceho sa na  
pozemku registra „C“ parc. č. 5417/2 v k.ú. Malacky za účelom prevádzkovania a 
poskytovania pohrebných a cintorínskych služieb v prospech obchodnej spoločnosti IVOS 
s.r.o. so sídlom v Malackách, Kukučínova 12, IČO: 35852810 na dobu určitú v trvaní do 
31.12.2021, pričom cena nájmu za jedno využitie Domu smútku na účely vykonania 
pohrebného obradu je stanovená v sume 60,- Eur a poplatok za prechodné uloženie 
zomrelých v chladiacom zariadení je stanovený v sume 5,58 Eur za každý aj začatý deň 
uloženia 
 

 
Zmluva je pripravená 
na podpis druhou 
zmluvnou stranou. 

  

17/2018 MsZ schválilo 
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, na častiach pozemkov registra registra „C“ 
parc. č. 5549, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3659 m2, parc. č. 3370/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3225 m2 vedených Okresným úradom Malacky, obec Malacky, 
katastrálne územie Malacky, evidovaných na liste vlastníctva 2935, vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti ENSTRA, a.s. so 
sídlom Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina, IČO: 43 817 599 za jednorazovú odplatu 
dohodnutú vo výške 100,00 € (slovom: jednosto eur) v zmysle § 29 ods. 5 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky 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 v zmysle geometrického plánu vyznačeného vecného bremena na 
práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta Malacky uzatvoriť 
riadnu Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis 
vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávneného z vecného bremena 
spoločnosti ENSTRA, a.s. so sídlom Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina, IČO: 43 817 599, 
pričom poplatky za katastrálne konanie v hodnote 66,- Eur hradí spoločnosť ENSTRA, a.s. 
so sídlom Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina, IČO: 43 817 599. 
 

Zmluva o budúcej 
zmluve bola 
podpísaná 
02.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola 
podpísaná 
27.06.2018. 
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18/2018 MsZ schválilo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zriadenie bezodplatného vecného bremena na 
dobu neurčitú na pozemku registra „C“  parc. č. 4457/1, druh pozemku ostatná plocha o 
výmere 7573 m² zapísanom na liste vlastníctva č. 2935 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta 
Malacky v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 8/2018 zo dňa 18.01.2018 
vyhotoveným spoločnosťou Geodet – Roman Šteflík, Bernolákova 2424/14, 90101 
Malacky, IČO: 41717252, autorizačne overeným dňa 18.01.2018 Ing. Brigitou Kučerovou 
a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom dňa 31.01.2018 
pod č. 56/2018 uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech 
oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518  v súlade s § 29 ods. 7 Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Náklady 
na správny poplatok v hodnote 66,- Eur za podanie návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností znáša oprávnený z vecného bremena. 
 

 
Zmluva je v príprave. 

  
Dokončenie procesu 
prípravy zmluvy. 

19/2018 MsZ schválilo 
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, na častiach pozemkov registra registra „E“ 
KN, parc. č. 907/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15276 m2, parc. č. 907/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, parc. č. 4130, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1313 m2, parc. č. 4129/1, orná pôda o výmere 7350 m2, vedených Okresným 
úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaných na liste 
vlastníctva 2414, vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO 36 361 518 za jednorazovú odplatu vo výške 2.962,50 € (slovom: 
dvetisícdeväťstošesťdesiatdva eur 50/100) v zmysle § 29 ods. 5 Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá 
bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku“ 
s podmienkou rekonštrukcie všetkých chodníkov zaťažených podzemným vedením 
elektroenergetickej stavby, 
 
MsZ uložilo MsÚ  
po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení 
vecných bremien a prevzatí záväzku na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného 
bremena do katastra nehnuteľností  v prospech oprávneného z vecného bremena 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
pričom jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena a správny poplatok za 
katastrálne konanie v hodnote 66,- Eur hradí spoločnosť MPP I s.r.o, Láb č. 289, 900 67 
Láb, IČO: 46 529 098. 
 

Zmluva bola 
podpísaná 
11.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  



 8 

20/2018 MsZ uložilo riaditeľovi organizácie AD HOC Malacky 
v spolupráci so spoločnosťou Králiková Cafe s.r.o pripraviť realizáciu predmetného 
zámeru v termíne do 30.6.2018.  
 

Návrh na dlhodobý 
prenájom nebytového 
priestoru ŠH Malina 
v prospech 
spoločnosti Králiková 
Café s.r.o. bol 
predložený 
a schválený na 
zasadnutí MsZ dňa 
10.05.2018. 

  

21/2018 MsZ schválilo: 
Odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5926/1, trvalé trávne 
porasty o výmere 287 m2  , vedený Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne 
územie Malacky, evidovaný na liste vlastníctva č. 9903 z výlučného vlastnictva spoločnosti 
effos s.r.o., Jelačičova 4, 821 08 Bratislava, IČO: 47 510 901 do výlučného vlastníctva 
mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú 
kúpnu cenu 2.009,- Eur (slovom: dvetisícdeväť eur). 
 

Zmluva bola 
podpísaná 
26.03.2018. 

  

22/2018 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom z bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Emila Domina, rod. Domina, a Gabriely Dominovej, rod. Trokanovej, bytom 
Bratislava 

a) Pozemky evidované v registri „E“ v podiele ¾ k celku nehnuteľnosti :  
- p. č. 5927/6  - vodné plochy o výmere 207 m²,   

- p. č. 5927/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m²,  
- p. č. 5927/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 

 

- p. č. 5927/31  - orná pôda o výmere 215 m²  
evidované na liste vlastníctva č. 7799, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne územie 
Malacky,  

b) Pozemok evidovaný v registri „E“ v podiele ¾ k celku nehnuteľnosti : 
- p. č. 5927/32  - orná pôda o výmere 903 m², 
evidovaný na liste vlastníctva č. 7800, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne 
územie Malacky, 
c) Pozemok evidovaný v registri „E“ v podiele 1/1 : 
- p. č. 5927/1  - vodné plochy o výmere 979 m²  
evidovaný na liste vlastníctva č. 9914, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne 
územie Malacky, 
d) Pozemok evidovaný v registri „E“ v podiele 5/6  k celku nehnuteľnosti : 
- p. č. 5927/2  - trvalé trávne porasty o výmere 568 m², 
evidovaný na liste vlastníctva č. 5580, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne 
územie Malacky,  
e) Pozemky v podiele 5/6 k celku nehnuteľnosti : 

Zmluva bola 
podpísaná 
26.03.2018. 
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Geometrickým plánom č. 21/2018 zo dňa 14.02.2018 vyhotoveným Romanom 
Šteflíkom, autorizačne overeným dňa 14.02.2018 Ing. Brigitou Kučerovou a úradne 
overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, Ing. Jozefom Lukáčom dňa 
21.02.2018 pod č. 211/2018 boli z pozemku registra „E“ par. č. 5926/2, orná pôda 
o výmere 6401 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5580, okres Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky boli oddelené a novovytvorené pozemky: 
- registra „C“ parc. č. 3613/13, ostatné plochy o výmere 5 m2,  
- registra „C“ parc. č. 3614/128, orná pôda o výmere 84 m2,  
- registra „C“ parc. č. 3614/129, orná pôda o výmere 50 m2,  
- registra „C“ parc. č. 5389/17, lesné pozemky o výmere 1007 m2,  
 

     v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 
v príslušných vlastníckych podieloch za dohodnutú kúpnu cenu 24.321,85 Eur (slovom: 
dvadsaťštyritisíc tristodvadsaťjeden eur 85/100). 
 

23/2018 MsZ schválilo  
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 5961/2, orná pôda 
o výmere 1370 m2, registra „E“ parc. č. 5962/2, lesné pozemky o výmere 853 m2, vedených 
Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaných na 
liste vlastníctva 4008, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Anny Bulovej, rod. Bolfovej, 
bytom Malacky v podiele ¼ k celku, Valérie Čunderlíkovej, rod. Michálkovej, bytom 
Bratislava v podiele ¼ k celku, Karola Mikláša, rod. Mikláša, bytom Zohor v podiele ¼ 
k celku a Juraja Mikláša, rod. Mikláša, bytom Malacky v podiele ¼ k celku v prospech 
mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú 
kúpnu cenu 7,00 Eur/m². 
 

Zmluvy boli 
podpísané 
23.03.2018. 

  

24/2018 MsZ schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k  novovytvoreným pozemkom  registra „C“ KN, parc. 
č. 3613/14, ostatné plochy o výmere 17 m2, parc. č. 5389/18, lesné pozemky o výmere 84 
m2, k. ú. Malacky v zmysle geometrického plánu č. 35/2018 zo dňa 13.03.2018 
vyhotoveného Geodetom - Romanom Šteflíkom, Bernolákova 2424/14, 90101 Malacky, 
IČO: 41 717 252, autorizačne overeným dňa 13.03.2018 Ing. Brigitou Kučerovou a úradne 
overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, Ing. Vladimírom 
Stankovským dňa 15.03.2018 pod č. 345/2018, z výlučného vlastníctva Kvetoslavy 
Murínovej, rod. Flamíkovej, bytom Bratislava do výlučného vlastníctva Mesta Malacky, 
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 
707,- Eur (slovom: sedemstosedem eur). 
 

Zmluva bola 
podpísaná 
10.04.2018. 

  

25/2018 MsZ schválilo 
I. zmenu rozpočtu v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

 
Splnené. 
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predpisov  nasledovne:  
     
  

Rozpočet na 
rok 2018 

Zmena 
 Rozpočet po zmene 

 

Príjmy spolu 15 574 709  + 826 086 16 400 795 

Bežné príjmy 13 814 083 + 232 202 14 046 285 

Bežné príjmy RO 749 626 0 749 626 

Kapitálové príjmy 10 000 + 35 000 45 000 

Finančné operácie príjmové 1 001 000 + 558 884 1 559 884 

Výdavky spolu 15 574 709 + 826 086 16 400 795 

Bežné výdavky 6 418 791 + 44 403 6 463 194 

Bežné výdavky RO 6 131 021 + 20 683 6 151 704 

Kapitálové výdavky 2 538 417 + 761 000 3 299 417 

Kapitálové výdavky RO 10 000 0 10 000 

Finančné operácie výdavkové 476 480 0 476 480 

Hospodárenie mesta 0 0 0 
 

MsZ uložilo MsÚ 

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. Zmeny boli 
zapracované. 

26/2018 MsZ schválilo 
2) schvaľuje 
A.  Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej 
organizácii  MŠ Jána Kollára 896, Malacky v sume 687 874,26 €, z toho: 

1. Zateplenie budovy v elokovanom pracovisku Rakárenská ul. v obstarávacej cene 
82 679,11 €.  

2. Rekonštrukcia vstupov a terás v elokovanom pracovisku Rakárenská ul. 
v obstarávacej cene 13 944,47 €. 

3. Rekonštrukcia elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej ul. v obstarávacej 
cene 292 381,76 €. 

4. Rekonštrukcia a prístavba elokovaného pracoviska na Bernolákova ul. 

 
Splnené. 
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v obstarávacej cene 298 868,92 €. 
B.  Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej 
organizácii  ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky v sume 144 280,37 €, z toho: 

1. Zateplenie budovy ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej cene 134 767,37 €. 
2. Modernizácia osvetlenia v telocvični v ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej cene 

9 513,- €. 
C.  Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy príspevkovej 
organizácii 
MsCSS, 1. mája 9, Malacky v sume 35 486,- €, konkrétne: 
      Osobné motorové vozidlo Peugeot Boxer ŠPZ MA 250DX v obstarávacej cene 
35 486,- €. 
D.  Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy príspevkovej 
organizácii 
AD HOC, Sasinkova 2, Malacky v sume 75 370,05 €, z toho :  

1. Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom parku v obstarávacej 
cene 68 710,69 €.  

Rekonštrukcia tribúny na multifunkčnom ihrisku v Zámockom parku (hádzanárske ihrisko) 
v obstarávacej cene 6 659,36 €. 
 

 
Splnené. 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
Splnené. 

27/2018 MsZ schválilo 
poskytnutie dotácie na rok 2018 pre: 
Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY vo výške 20253,- €,  
Športový klub Žolík Malacky vo výške 3627,- €, 
Alfa boxerský klub Malacky (Alpha Boxing Club Malacky) vo výške 3639,-€, 
MSK Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky vo výške 4562,- €, 
Atletický klub AC Malacky vo výške 7324,- €. 
 

Zmluvy s klubmi boli 
podpísané v apríli 
2017. Finančné 
prostriedky sú 
poskytované 
priebežne po častiach 
podľa rozpisu 
v zmluvách. 

  

30/2018 MsZ uložilo MsÚ 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými podnetmi 
poslancov: posl. Macejku, posl. Novotu, posl. Vidanovej, posl. Pašteku, posl. Mráza, posl. 
Mračnu.   
 

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

  

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Bytový komplex Atrium: Na otázky bolo písomne podrobne odpovedané  interpelujúcemu poslancovi. 
Funkčnosť mestského rozhlasu: Mestský rozhlas v tradičnej podobe už nebude prevádzkovaný. Súvisiaci majetok bol odpísaný v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom 
mesta. Pripravuje sa zavedenie moderných spôsobov komunikácie smerom k občanom, ktorá zabezpečí informovanie zacielené podľa preferencií a požiadaviek občanov.  
Oprava poškodenej komunikácie na Pribinovej ulici: V pôvodnom stave. 
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Informovanie poslancov a komisií o pripravovaných aktivitách mesta: V odpovedi bolo poukázané na nadštandardný vzťah  primátora mesta a poslancov, ktorý nie je samozrejmý 
v iných mestách. 
Neumožnenie poslancom nahliadnuť do spisu stavebného úradu: Z pohľadu toho, že výkon stavebného úradu je výkonom štátnej správy a nie samosprávnou pôsobnosťou obce, 
pre poslancov MsZ  platia vo veci  nazerania do spisu pravidlá ako pre iných občanov.  
Vedenie zoznamu písomností založených v spise: Zamestnanci MsÚ postupujú podľa Smernice o administratívnych postupoch pri vybavovaní žiadostí, podnetov a iných podaní, 
zoznam záznamov v spise sa vedie.  
Odpovedanie na pripomienky v územnom pláne: Rozsiahlosť pripomienok vyžaduje vyvolanie viacero rokovaní s organizáciami a dotknutými orgánmi štátnej správy, čomu 
zodpovedajú termíny odpovedí na pripomienky. 
Preloženie tabule s názvom ulice Záhradná: Zrealizované v apríli 2018. 
Informa čné tabule, skruže: Rieši VZN č. 7/2018. 
Riešenie príjazdu vozidiel zásobujúcich MŠ/ŠJ Bernolákova: Predložené boli varianty riešenia parkovania na prístupovej ceste. 
Oprava bašty: Objekt nie je vo vlastníctve mesta, preverí sa administratívno-právny proces investičného vstupu mesta do cudzej nehnuteľnosti. 
Rekonštrukcia rozbitej krajnice na Hurbanovej ulici : Riešiť sa bude v koordinácii s budúcimi stavebnými prácami v lokalite. 
Vyznačenie parkovacích miest na parkovisku na Mierovom námestí: Vyznačenie parkovacích miest nebude v súčasnosti realizované, a to v súvislosti s pripravovanou výstavbou 
v tejto lokalite. 
Oprava ciest a chodníkov na Bernolákovej ulici: Čiastočne zrealizované. 
Výtlky na ul M.  Tillnera: Čiastočne zrealizované. 
Výtlky na F. Kostku: Opravy kritických miest boli vykonané, niektoré nedostatky pretrvávajú. 
Osadenie zrkadla na výjazde z ulice J. Kubinu na Kukučínovu ulicu: Zrkadlo je osadené. 
Identifikácia fakturovaných služieb na portáli egov: K duplicite faktúr ani ich úhrad nedochádza. Používaný systém neumožňuje skeny faktúr.  
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Zasadnutie MsZ  dňa  10. mája 2018 – mimoriadne    
                                                                                                                  

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

32/2018 MsZ schválilo: 
v súlade s §20a ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov nadpolovičnou väčšinou všetkých  poslancov Zmluvu 
o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania 
aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. uzatvorenú medzi obcami 
a mestami ako členmi občianskeho združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. za 
účelom predfinancovania aktivít tohto združenia, a to na dobu určitú, do 
31.08.2018. Výška návratného finančného príspevku pre všetky mestá a obce 
združenia je určená v sume 0,60 Eur na obyvateľa a bude prepočítaná podľa 
koeficientu počtu obyvateľov mesta k 31.12.2017, čo pre mesto Malacky 
predstavuje sumu 11.275,80 Eur (slovom jedenásťtisíc dvestosedemdesiatpäť 
eur 80/100).  
 

 
Zmluva bola podpísaná 
28.05.2018. Príspevok bol 
uhradený 21.06.2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

33/2018 MsZ  schválilo: 
a) predloženie žiadosti za účelom realizáciu projektu „Výstavby novej 

telocvične pre ZŠ  Dr. J. Dérera“ realizovaného v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018  

b) zabezpečenie realizácie projektu Mestom Malacky v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 74 264,75 EUR -  rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutých finančných 
prostriedkov formou dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci;  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta 

 
MsZ uložilo MsÚ 
zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného 
projektu, po jeho schválení, do rozpočtu mesta Malacky pri najbližšej zmene 
rozpočtu mesta Malacky. 
 

 
Žiadosť bola predložená 
14.05.2018. 
Výsledok vyhodnotenia zatiaľ 
nie je známy, podľa neho sa 
budú plniť ďalšie body. 
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36/2018 MsZ schválilo: 
a) Záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Malacky za rok 2017 bez 
výhrad 
b) vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške 57 641,00 EUR zisteného podľa 
ustanovenia       § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. z rozdielu finančných operácií, ktorý  je vo výške 
673 382,72 EUR.  
c) po vysporiadaní schodku v zmysle bodu b) vylúčiť z prebytku 
hospodárenia vo výške 615 741,72 EUR: 
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo 
ŠR SR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 883,68 €UR (ZŠ Dr. 
J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova) 
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo 
ŠR SR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000 EUR – dotácia 
poskytnutá MV SR na „Program prevencie kriminality“ 
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
zo ŠR SR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000 EUR  - 
dotácia poskytnutá MV SR na „Program prevencie kriminality“ 
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000 EUR – dotácia 
poskytnutá z ÚV SR na rekonštrukciu športoviska na ZŠ Dr. J. Dérera 
-  nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 
33 000 EUR na rekonštrukciu elokovaných tried MŠ na ul. Jána Kollára 
- nevyčerpané prostriedky na fond prevádzky, údržby a opráv podľa ust. § 18 
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v z.n.p. v sume 21 676,15 EUR. 
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku vo výške 0,00 EUR 
Zostatok finančných prostriedkov po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov je 
vo výške  
534 181,89 EUR.  
d) prevod zostatku finančných prostriedkov v sume 534 181,89 €   na tvorbu 
rezervného fondu. 
 

 
Splnené. 

  

46/2018 MsZ schválilo: 
podľa § 4 písm. m) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta dlhodobý odplatný 
prenájom nebytových priestorov časti bývalej chodby a šatní na prízemí ŠH 
Malina o výmere 76,00 m2 v prospech spoločnosti Králiková Cafe s.r.o. so 
sídlom c.d.286 v Sološnici, za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to od 
01.06.2018 na dobu neurčitú s možnosťou zápočtu vykonanej investície do 

 
Zmluva bola podpísaná 
29.05.2018. 

  



 15 

výšky max. 23.000,- € s DPH Malacky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  14. júna  2018   
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

49/2018 MsZ  schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené :  č. 109/2013, 20/2018, 
25/2018, 30/2018 
b) vypustiť zo sledovania uznesenie pre neaktuálnosť  : č. 67/2017 
zmenu textu  uznesenia MsZ  č. 17/2016 zo dňa 17.3.2016 v schvaľovacej 
časti tak, že toto uznesenie znie:  
c) zmenu textu  uznesenia MsZ  č. 17/2016 zo dňa 17.3.2016 
v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie:  
zriadenie vecného bremena  na pozemku  registra „E“ parc. č. 6527/21, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 8796 m2, k. ú. Malacky evidovaný 
na liste vlastníctva č. 2414 vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky, 
uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech 
oprávneného spoločnosti DAPAX s.r.o., Cesta mládeže 18,  Malacky, IČO: 
46 599 461 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 27/2018, 
vyhotovenom dňa 18.04.2018 Martinom Foltýnkom, IPS-Geo, geodetické 
práce, Tichá ulica 5616/14, Malacky, IĆO: 37 028 286, autorizačne 
overenom dňa 19.04.2018, Ing. Lukášom Benkovičom a úradne overenom 
Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, dňa 26.04.2018 Ing. 
Jozefom Lukáčom pod č. 543/2018. Celková výmera zaťažená vecným 
bremenom je 59 m2, právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje na 
dobu neurčitú, „in personam“, za jednorazovú odplatu vo výške 221,25 € 
(slovom: dvestodvadsaťjeden eur a dvadsaťpäť centov) stanovenú 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“.  
 

 
Splnené. 
 
Splnené. 
 
 
Splnené. Zmluva na základe 
zmeneného uznesenia bola 
podpísaná 04.07.2018. 

  
 



 16 

53/2018 
 

MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú  
podmienky  umiestňovania volebných plagátov na verejných 
priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane 
s pripomienkami: 
V § 3 ods. 1 znie: 
„Na vylepovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve počas 
volebnej kampane sa vyhradzujú betónové valcové skruže umiestnené 
na Pribinovej ulici pri AFK, na Sasinkovej ulici pri športovej hale 
Malina, na ulici Duklianskych hrdinov pri nemocnici, na Bernolákovej 
ulici pri predajni potravín, na ulici D. Skuteckého pri predajni potravín 
v revitalizovanej časti územia a na ulici Gen. M.R. Štefánika oproti ZŠ 
Dr. Jozefa Dérera.“,  
v bode 1 sa presunú slová „bez súhlasu majiteľa“ za slovom zakazuje s 
v bode 2 sa slová na území mesta nahrádzajú „ na verejných 
priestranstvách“. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
13.07.2018 ako VZN mesta 
Malacky č. 7/2018. 
Pripomienky boli zapracované. 
 

 
 

 
 

54/2018 
 
 

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

 
VZN nadobudlo účinnosť 
07.07.2018 ako VZN mesta 
Malacky č. 4/2018. 
 

 
 

 
 

55/2018 MsZ  schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2013 o čistote mesta. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
07.07.2018 ako VZN mesta 
Malacky č. 5/2018. 

  

56/2018 MsZ  schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č.13/2011 o školských 
obvodoch základných škôl v znení neskorších predpisov. 
 

 
VZN nadobudne účinnosť 
01.09.2018 ako VZN mesta 
Malacky č. 6/2018. 
 

 
 

 
 

57/2018 MsZ  schválilo: 
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Malackách a komisií mestského zastupiteľstva. 
 

 
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu 
poriadku nadobudol účinnosť 
27.06.2018 ako Vnútorný 
predpis mesta Malacky č. 
1/2018. 

  

58/2018 MsZ  schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku „C“ KN, parc. č. 5551/2, 
ostatné plochy o výmere 69 m2, k. ú. Malacky, zmysle geometrického plánu 
č. 62/2018 vyhotoveným Geodet - Romanom Šteflíkom, Bernolákova 
2414/14, Malacky, IČO: 41717252, dňa 21.05.2018, autorizačne overeným 

 
Zmluva bola podpísaná 
24.08.2018. 
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Ing. Brigitou Kučerovou, dňa 21.05.2018 a úradne overeným Okresným 
úradom Malacky, katastrálny odbor, Ing. Zuzanou Rybeckou, dňa 
22.05.2018 pod č.715/2018 z bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 
podiele 1/1 predávajúcich Daniela Kodaja a Jarmily Kodajovej, rod. 
Murányiovej, bytom Malacky do výlučného vlastníctva kupujúceho mesta 
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za 
dohodnutú kúpnu cenu 2.070,- Eur (slovom: dvetisícsedemdesiat eur). 
 

59/2018 MsZ  schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemok registra „E“ KN, parc. č. 
5931, orná pôda o výmere 8 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5932, 
lesné pozemky o výmere 6 m2, pozemku „E“ KN, parc. č. 5933, lesné 
pozemky o výmere 4 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5934, lesné 
pozemky o výmere 12 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5935, lesné 
pozemky o výmere 16 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5936, lesné 
pozemky o výmere 17 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5937, lesné 
pozemky o výmere 4 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5938, lesné 
pozemky o výmere 6 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5939, lesné 
pozemky o výmere 7 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5940, lesné 
pozemky o výmere 7 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5941, lesné 
pozemky o výmere 10 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5942, lesné 
pozemky o výmere 14 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5943, lesné 
pozemky o výmere 8 m2, pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5944, lesné 
pozemky o výmere 17 m2 spolu o výmere 136 m2 z výlučného vlastníctva 
Slovak Lines Služby, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 44 668 759 
do výlučného vlastníctva kupujúceho mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 
2.800,- Eur (slovom: dvetisícosemsto eur). 
 

 
Zmluva je vypracovaná mestom,  
druhá zmluvná strana ju má na 
pripomienkovanie a podpis. 

  
Dokončenie procesu. 

60/2018 MsZ  schválilo: 
uzatvorenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ na 
zriadenie vecného bremena práva vybudovania, umiestnenia a užívania 
stavby plynovod a prepojenie vodovodov na časti pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 3370/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3225 m2, 
vedený Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie 
Malacky spočívajúce v povinnosti mesta Malacky ako budúceho povinného 
z vecného bremena strpieť na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3370/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3225 m2, vybudovanie, umiestnenie, 
užívanie, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akýchkoľvek iných stavebných úprav na stavbe plynovodu a prepojenie 
vodovodov spojených s právom vstupu, prechodu a prejazdu technickými 
zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom údržby, opravy, 

 
Zmluva bola podpísaná 
25.06.2018. 
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úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných 
úprav k stavbe - plynovodu a prepojenie vodovodov a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom na budúcom zaťaženom pozemku. 
Vecné bremeno bude pôsobiť „in presonam“ v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena spoločnosti Soulier Malacky, k. s., 
Priemyselná 5863, 901 01 Malacky, IČO: 50 859 251 za jednorazovú 
odplatu dohodnutú vo výške 100,00 € (slovom: jednosto eur) prevyšujúcej 
minimálnu odplatu v zmysle § 29 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta a 
bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 

       po ukončení stavby - plynovodu a prepojenie vodovodov, v zmysle 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu 
Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na 
zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávneného 
z vecného bremena spoločnosti Soulier Malacky, k. s., Priemyselná 5863, 
901 01 Malacky, IČO: 50 859 251, pričom správny poplatok za katastrálne 
konanie v hodnote 66,- Eur a vyhotovenie geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena hradí spoločnosť Soulier Malacky, k. s., 
Priemyselná 5863, 901 01 Malacky, IČO: 50 859 251. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

61/2018 MsZ schválilo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý odplatný prenájom stavby so 
súp. č. 82 na pozemku registra „C“ parc. č. 2730/1 a pozemku reg. „C“ 
parc.č. 2730/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 563 
m² v k.ú. Malacky  zapísaných na LV č. 2935 za účelom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb pre občanov mesta Malacky v oblasti 
sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v prospech neziskovej 
organizácie Vstúpte, n.o. so sídlom v Malackách, 1. mája 15, IČO: 
37924664 na dobu určitú v trvaní do 31.12.2034, pričom ročná cena nájmu 
je stanovená v sume 1,- Eur.   
 

 
Zmluva bola podpísaná 
28.06.2018. 

  

62/2018 MsZ schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2, 
zastavané plochy a nádvorie o výmere 121 m2, katastrálne územie Malacky, 
evidovaný na liste vlastníctva 7620 z podielového spoluvlastníctva 
Kvetoslavy Murínovej, rod. Flamíkovej, bytom Bratislava, podiel ¼ 
k celku a Víťazoslava Ščepánka, bytom Malacky, podiel ½ k celku do 
podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 

 
Zmluva s K. Murínovou bola 
podpísaná 04.07.2018. 
V. Ščepánek zmluvu nepodpísal. 

 
 
 
Nesúhlas zmluvnej 
strany. 

 
 
 
Ďalšie rokovania. 
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01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele ¾ za dohodnutú kúpnu cenu 10,00 
Eur/m², t. j. kúpnu cenu vo výške 302,50 Eur (slovom: tristodva eur 
a päťdesiat centov) pre Kvetoslavu Murínovú, rod. Flamíkovú a kúpnu 
cenu vo výške 605,- Eur (slovom: šesťstopäť eur) pre Víťazoslava 
Ščepánka. 
 

63/2018 MsZ schválilo 
a) II. zmenu rozpočtu na rok 2018  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:  
  

Rozpočet 
na rok 
2018 

Rozpočet    
po 

zmenách 

Zmena 
 Rozpočet 

po zmene 
 

Príjmy spolu 15 574 709 16 400 795  + 1 230 543 17 631 338 

Bežné príjmy 13 814 083 14 046 285 + 366 135 14 412 420 

Bežné príjmy RO 749 626 749 626 + 38 000 787 626 

Kapitálové príjmy 10 000 45 000 + 268 640 313 640 

Kapitálové príjmy RO   + 7 768 + 7 768 

Finančné operácie príjmové 1 001 000 1 559 884 + 550 000 2 109 884 

Výdavky spolu 15 574 709 16 400 795 + 1 230 543 17 631 338 

Bežné výdavky 6 418 791 6 463 194 + 111 970 6 575 164 

Bežné výdavky RO 6 131 021 6 151 704 + 41 400 6 193 104 

Kapitálové výdavky 2 538 417 3 299 417 + 1 069 405 4 368 822 

Kapitálové výdavky RO 10 000 10 000 +7 768 17 768 

Finančné operácie výdavkové 476 480 476 480 0 476 480 

Hospodárenie mesta 0 0 0 0 

 

b) použitie rezervného fondu vo výške 550 000 eur nasledovne: 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií                                                    
250 000 € 
Odkúpenie pozemku na Píle pre realizáciu záchytného parkoviska           
300 000 € 
 

 
Splnené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
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3) MsZ uložilo MsÚ: 
zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2018 
 

 
 
 
 
Splnené. 

64/2018 MsZ schválilo 
Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS za  rok  2018 s celkovým 
príjmom 1 364 431 € a výdavkom 1 364 431 € 
 
bežné príjmy 
zvýšené v časti transfer zo ŠR - ZOS o 28 467 € 
zvýšené v časti transfer zo ŠR – útulok o 1 080 € 
zvýšené v časti transfer zo ŠR – denný stacionár o 148 € 
zvýšené v časti prostriedky z predchádzajúcich rokov o 4 809 € 
celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 364 431 €, 
pričom sú zvýšené o 34 504 € 
 
bežné výdavky 
zvýšenie v časti mzdy a platy o 25 185 € 
zvýšenie v časti poistné a príspevok do poisťovní o 9 319 € 
zníženie v časti materiál o 3 044 € 
celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 361 387 €, 
pričom sú zvýšené o 31 460 € 
 
kapitálové výdavky 
zvýšenie v časti nákup výpočtovej techniky o 3 044 € 
celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 3 044 €, 
pričom sú zvýšené o 3 044 € 
 

 
Splnené. 

  

65/2018 MsZ schválilo 
prvú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2018 s tým, že príjmy 
spolu sú 523.666 €, z toho bežné príjmy 512.366 € a kapitálové príjmy 
11.300 €. Výdavky spolu sú 523.666 €, z toho bežné výdavky 456.666 € 
a kapitálové výdavky 67.000 €. 
 

 
Splnené. 

  

66/2018 MsZ schválilo: 
prvú zmenu rozpočtu p.o.m MCK za rok 2018 nasledovne:  
a) bežné príjmy:  
zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov o 13 
642,00€  
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 449 432,00€.  
b) bežné výdavky:  

 
Splnené. 
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zvýšenie výdavkov položky  
610 – mzdy a platy o 5 000,00€  
620 – poistné a odvody do poisťovní o 2 253,00€  
630 – tovary a služby o 6 389,00€  
 
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 449 432,00€.  
 

69/2018 MsZ schválilo: 
Cenník úhrad pri monitorovaní objektov na PCO vid. (mat. Z62/2018), 
 

Splnené. 
 

  

74/2018 MsZ uložilo MsÚ:  
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi poslancov: posl. Novotu a posl. Mračnu. 
 

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

   

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Zmeny v Rokovacom poriadku: Z dôvodu protichodnosti dvoch poslaneckých podnetov bude novelizácia Rokovacieho poriadku ponechaná na nový poslanecký zbor. 
Scelenie ulíc do jednotných celkov volebných obvodov: Uznesením č. 76/2018 boli schválené 3 zmeny, komplexnejšie spracovanie rozdelenia ulíc je možné realizovať v ďalšom 
volebnom období. 
Vodorovné dopravné značenie: Na základe vykonaného prieskumu trhu s prihliadnutím na ekonomickú výhodnosť a vhodnosť použitia bude rozhodnuté o tom, ktorá technológia sa 
bude používať. 
Interpelácia riaditeľky ZUŠ (rôzne oblasti činnosti školy): Otázky boli zodpovedané. 
Parkovacie miesta, r. 2015-2018: Pre obsiahlosť a časovú náročnosť pri vyhľadávaní v archíve neboli poskytnuté všetky počty parkovacích miest za uvedené obdobie. Norma na 
vyhradené miesta sa dodržiava, vyčíslené boli počty pri projektoch  realizovaných v poslednom období.  

 
 

V Malackách dňa 10.09.2018 
 

 
 
 
 


