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Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 schválený  uznesením č. 
120/2017 zo zasadnutia MsZ dňa 7.12.2017 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za II. 
polrok 2017.  
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 15.1.2018 do 7.3.2018 vykonaná 
kontrola plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017.  
 
Cieľ kontroly :   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za II. polrok 2017. 
 
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 II. polrok 2017 

- správa o plnení uznesení MsZ za obdobie II. polroka 2017 
- podklady z činnosti Mestského úradu a organizácií mesta 

 
V II. polroku 2017 sa konali tri zasadnutia MsZ (7.9.2017 – mimoriadne zasadnutie, 
28.9.2017, 7.12.2017). V hodnotenom období bolo poslancami prijatých 62 uznesení. 
Súčasťou materiálu je prehľad plnenia tých uznesení MsZ prijatých za obdobie II. polroka 
2017, z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie, t.j. 41 schvaľovacích uznesení a 7 ukladacích uznesení. Z jedného uznesenia v znení 
„MsZ berie na vedomie...“ taktiež vyplynula úloha (uzn. 121/2017). 
 
 
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. 65, 70(čiastočne), 104, 109, 111, 112. 
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 II. polroka 2017 boli mestským zastupiteľstvom schválené štyri 
všeobecne záväzné nariadenia mesta. Tie, ktoré boli schválené s pripomienkami, boli vydané 
so zapracovanými pripomienkami.  
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2017 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2018, 
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- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2017, 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 v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 6/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 10/2016, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
-   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. 
 
 
Kontrola ukladacích častí  uznesení:  
Preverením plnenia ukladacích častí uznesení neboli zistené nedostatky. Časť úloh trvá.  
 
 
Za I. polrok 2017 bolo na zasadnutiach MsZ podaných celkom 11 interpelácií a podnetov 
poslancov. Na podnety a interpelácie bolo odpovedané. 
 

 
 

Zhrnutie: 
 

V rámci kontroly plnenia uznesení za obdobie II. polroka 2017 neboli zistené nedostatky, 
ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných predpisov alebo neplnenia úloh 
v  termíne.  
 
 
Správa bola dňa 7.3.2018 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:  7.3.2018 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta     
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 Prehľad plnenia uznesení za II. polrok 2017 
 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  7. septembra  2017 – mimoriadne zasadnutie               
                                                                                                                 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

65/2017 MsZ  schválilo 
podľa § 4 písm. m) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky c. 
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta predlženie dlhodobého 
odplatného prenájmu nebytových priestorov fitnescentra a wellness centra 
v krytej plavárni Malina o výmere 840,00 m2 v prospech spoločnosti ŠHM 
Company s.r.o. so sídlom Pribinova 30/38 v Malackách, a to na 
dobu do 31.10.2032 s možnosťou odpočítateľnej položky z nájmu do výšky 
vykonanej investície max. 299 783,92 € s DPH. 

 
Dodatok k zmluve o prenájme je 
pripravený, zatiaľ nie je 
podpísaný. Podpísanie sa 
predpokladá v prvej polovici 
marca 2018.  
 
Úloha trvá. 
 

 
 

 
 

66/2017 
 

MsZ  schválilo 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa 
Družstevná – Radlinského“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a 
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, Kód výzvy: IROP-PO1-
SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 45.496,27 € (t.j. minimálne 5 
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom), 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta, 
e) realizáciu danej žiadosti v rámci výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15, 

 
Žiadosť bola podaná dňa 
21.9.2017. 
 
 
 
 
 
Úlohy trvajú. 
Žiadosť zatiaľ nebola 
vyhodnocovaná. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Žiadosť zatiaľ 
nebola 
vyhodnocovaná. 
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f) miesto realizácie projektu mesto Malacky. 
 
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. 
 

 
 
 
Úloha trvá. 

67/2017 
 
 

MsZ  schválilo 
a) predloženie žiadosti za účelom realizácie projektu „Výstavby novej 
telocvične pre ZŠ Dr. J. Dérera“ realizovaného v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 
na rok 2017, 
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 v 
rámci rozvojového projektu 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 podaná dňa 
20.9.2017. 
 
 
 
 
Projekt nebol podporený. 

. 
 
 
 
 
 
 
Projekt nebol 
podporený. 

 
 
 
 
 
 
 
Opakované podanie 
projektu v prípade ďalšej 
výzvy. 

68/2017 MsZ  schválilo 
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve o prevode časti pozemku 
registra „C“ parc. č. 3258/1 uzatvorenej medzi spoločnosťou FUNDUS, 
s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 36 330 787 ako budúcim 
predávajúcim a Mestom Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
IČO: 00 304 913 ako budúcim kupujúcim, ktorým rozširuje predmet 
budúceho prevodu vlastníctva aj o pozemok reg. „C“ parc. č. 3258/19, z 
ktorého časť o výmere cca 552 m² súvisiaca s napojením na cestu II/503 
bude prevedená do vlastníctva mesta za dohodnutú kúpnu cenu 1,- Eur. 
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ostávajú 
v platnosti nezmenené. 

 
 Dodatok bol podpísaný 
11.09.2017. 
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Zasadnutie MsZ  dňa  28. septembra  2017   
 
                                                                                                                               

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

70/2017 MsZ schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené  č. 37/2013, 109/2013 bod 6 
a 7,  84/2014, 37/2015,  84/2016,  9/2017,  37/2017,  51/2017,  63/2017, 
 
b) zmenu textu uznesenia č. 26/2017 v schvaľovacej časti nasledovne: 
schvaľuje odplatný prevod pozemkov parciel registra „C“, číslo 3613/2 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 398 m², číslo 3613/5 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 342 m²,  v k.ú. Malacky,  
zapísané na LV č. 1603 a odplatný prevod pozemkov parciel registra „E“  
číslo 5961/1 orná pôda o celkovej výmere 53 m², číslo 5966 orná pôda  o 
celkovej výmere 100 m², číslo 5967/2 trvalý trávny porast o celkovej výmere 
42 m², číslo 5972 trvalý trávny porast o celkovej výmere 22 m², číslo 5973 
trvalý trávny porast o celkovej výmere 5 m², číslo 5967/1 trvalý trávny porast 
o celkovej výmere 30 m², v k.ú. Malacky, zapísané na LV č. 3731, spolu 
v celkovej výmere 992 m² za dohodnutú kúpnu cenu 5000,- € v prospech 
mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 do 
výlučného vlastníctva v celku v podiele 1/1.      
 

 
Splnené. 
 
 
 
Zapracovanie zmeny: Splnené 
Zmluva na základe uznesenia: 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
22.11.2017 s kúpnou cenou 
4 925,90 €. Predmetom 
prevodu zatiaľ nebola parcela 
č. 5967/1 o výmere 30 m2  

(v hodnote 74,10 € v zmysle 
znaleckého posudku). 
 

 
 
 
 
 
 
Neujasnené 
vlastníctvo 
parcely. 
 

 
 
  
 
 
 
Sledovať výmaz duplicity 
a po výmaze poznámky 
o duplicite realizovať prevod. 

76/2017 MsZ  schválilo: 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, odplatný prevod vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 2738, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 512 m² v k. ú. Malacky vo vlastníctve 
mesta Malacky, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome súp. č. 2832 na ul. 1. mája v Malackách, zapísaných na LV 
č. 4690 v k.ú. Malacky, ktorí nemajú spoluvlastnícky podiel na pozemku 
zastavanom stavbou bytového domu za cenu 0,10 Eur/m², čo pri celkovej 
výmere 512 m² predstavuje celkom kúpnu cenu 51,20 Eur, ktorá bude 
navýšená o správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva 

 
Tri zmluvy (na každý vchod 
bytového domu osobitná 
zmluva) boli podpísané 
21.12.2017, v stanovenom 
termíne. 
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do katastra nehnuteľností v sume  66,- Eur za každý jednotlivý vchod 
bytového domu, 
 

77/2017 MsZ schválilo: 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, odplatný prevod vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. 76, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 150 m² v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta 
Malacky, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2324 na ul. 
Cesta mládeže 2324/12 v Malackách, zapísaných na LV č. 3531 v k.ú. 
Malacky, ktorí nemajú spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom 
stavbou bytového domu, za cenu 0,10 Eur/m², čo pri celkovej výmere 150 m² 
predstavuje celkom kúpnu cenu 15,00 Eur, ktorá bude navýšená o správne 
poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností v sme  66,- Eur,  
 

 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu 
bola podpísaná 18.12.2017, 
v stanovenom termíne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

78/2017 MsZ schválilo: 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemku registra „C“ 
parc. č. 3793/222 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 
m², zapísaného na Liste vlastníctva č. 2935 vedenom Okresným úradom 
Malacky, katastrálnym odborom pre k.ú. Malacky do podielového 
spoluvlastníctva Jany Rybárovej, nar. 20.09.1983,  trvale bytom Jozefa 
Gabčíka 2676/4, 901 01 Malacky a Mgr. Michala Líma, nar. 10.03.1984, 
trvale bytom Jozefa Gabčíka 2676/4, 901 01 Malacky za kúpnu cenu 
stanovenú  podľa §23 ods. 4 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky  č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v sume 34,- 
Eur/m², čo predstavuje celkovú kúpnu vo výške 3.808,- Eur (slovom 
tritísicosemstoosem eur), 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 
13.10.2017, v stanovenom 
termíne. 

  

79/2017 MsZ schválilo: 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta 
Malacky, a to pozemku registra „E“ parc. č. 1083/1 o výmere 185 m², druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Malacky, LV 2414 do 
výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti EHR INVEST, spol. s r.o., 
Duklianskych hrdinov 380/1 90101 Malacky, za kúpnu cenu prevyšujúcu 
hodnotu stanovenú  podľa § 17 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

 
Zmluva bola podpísaná 
20.10.2017, v stanovenom 
termíne.  
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Malacky  č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta znaleckým 
posudkom č. 185/2017, vo výške 77,69 €/m2. Kúpna cena je dohodnutá 
v sume 120,- Eur/m², čo predstavuje celkovú kúpnu vo výške 22.200,- Eur, 
ktorá bude navýšená o náklady za správny poplatok v hodnote 66,-€ za návrh 
na vklad do katastra nehnuteľností. 
 

80/2017 MsZ schválilo: 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta 
Malacky, ktoré vznikli odčlenením z parcely reg. „E“ 1473/5 - diel I. 
o výmere 155 m² - zastavané plochy a nádvoria, LV 2414, k.ú. Malacky, 
z parcely reg. „C“ 2872/1 - diel II. o výmere 13 m² - zastavané plochy a 
nádvoria, LV 2935, k.ú. Malacky a z parcely reg. „C“ 2872/3 – diel III.  
o výmere 24 m² - zastavané plochy a nádvoria, LV 2935, k.ú. Malacky 
zlúčených do novovytvorenej parcely reg. „C“ parc. č. 4446/3 o výmere 192 
m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria podľa geometrického plánu 
č. 55/2017 zo dňa 02.05.2017, vyhotoveného Marekom Višvaderom GEO-
MAPA, L. Novomeského 1216/82, 90501 Senica, IČO: 41 405 960 do 
výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti LGR Invest, s.r.o., Mierové 
námestie 10A, 90101 Malacky, za kúpnu cenu prevyšujúcu hodnotu 
stanovenú  podľa § 17 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky  č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta znaleckým 
posudkom č. 86/2017, vo výške 96,96 €/m2. Kúpna cena je dohodnutá v sume 
100,- Eur/m², čo predstavuje celkovú kúpnu vo výške 19.200,- Eur, ktorá 
bude navýšená o náklady za správny poplatok v hodnote 66,-€ za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností, 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
24.10.2017, v stanovenom 
termíne. 

  

81/2017 MsZ schválilo: 
odplatný prevod  pozemkov registra „C“ parc. č. 5432/32, druh pozemku: 
orná pôda o výmere 401 m², parc. č. 5432/221, druh pozemku: ostatné plochy 
o výmere 2406 m², parc. č. 5432/225, druh pozemku: ostatné plochy 
o výmere 13 m², parc. č. 5432/257, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 
76 m², parc. č. 5432/258, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 120 m²,  
parc. č. 5432/281, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 24 m², parc. č. 
5432/325, druh pozemku: orná pôda o výmere 37 m², parc. č. 5432/334, druh 
pozemku: ostatné plochy o výmere 13 m², parc. č. 5432/335, druh pozemku: 
ostatné plochy o výmere 4 m², parc. č. 5432/340, druh pozemku: ostatné 
plochy o výmere 13 m²,  parc. č. 5432/355, druh pozemku: ostatné plochy 
o výmere 12 m², parc. č. 5432/364, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 
17 m², parc. č. 5432/411, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 73 m² 
zapísaných na Liste vlastníctva č. 8726 vedenom Okresným úradom Malacky, 

 
Bude podaný návrh na 
zrušenie uznesenia. 
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katastrálnym odborom pre katastrálne územie Malacky vrátane prístupovej 
komunikácie, vjazdu z hlavnej komunikácie, chodníkov, spevnených plôch 
prináležiacich k „Bytovému komplexu Stava“  vo vlastníctve obchodnej 
spoločnosti EHR STAV spol. s r.o., Hlavná 185/106, 90061 Gajary, IČO:  
44073160 Malacky v prospech Mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO: 00304913  za dohodnutú kúpnu cenu 1 Eur.  
 

82/2017 MsZ schválilo: 
odplatný prevod  3 novovybudovaných parkovacích miest vo vlastníctve 
spoločnosti JOS GROUP s.r.o, Štúrova 60, 901 01 Malacky nachádzajúcich 
na pozemku registra „E“ p. č. 5436 v k.ú. Malacky v prospech mesta Malacky 
za dohodnutú kúpnu cenu v sume 1,- Eur.  
 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
11.10.2017. 

  

83/2017 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 časti parcely registra „E“ číslo 5436, 
pre k. ú. Malacky, druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria o výmere 0,16 
m2 vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky, čo deklaruje LV č. 2414, 
v prospech JOS GROUP, s.r.o., so sídlom Štúrova 1517/60, 901 01, Malacky,  
IČO 44 246 501, na dobu neurčitú za cenu 30,00 €/m²/rok, čo pri výmere 0,16 
m2 predstavuje sumu 4,8 €/rok. 
 

Nájomná zmluva bola 
podpísaná 11.10.2017. 

  

84/2017 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časti pozemkov registra „E“ 
KN, parc. č. 1119/1 a parc. č. 1657/2 zapísaných na LV č. 2414 vo vlastníctve 
mesta Malacky nachádzajúcich sa v k. ú. Malacky na ulici Mierové námestie 
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 140.3/2017 zo dňa 
10.05.2017 vyhotoveným spoločnosťou JUMI s.r.o., Medzilaborecká 27, 
82101 Bratislava, autorizačne overeným dňa 10.05.2017 Ing. Ivanom 
Mišíkom a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom dňa 06.06.2017, uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“ v prospech  oprávnenej spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 za cenu 7,50 €/m² 
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  pred podaním návrhu na 
vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností. 
 

Zmluva bola podpísaná 
24.10.2017. 

  

86/2017 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 

 
Splnené. 
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  
nasledovne:  
     
  

Rozpočet na 
rok 2017 

Rozpočet             
po zmenách 

Zmena 
 

 
 

Rozpočet 
po zmene 

 

Príjmy spolu 13 296 993 15 033 337  + 935 806 15 969 143 

Bežné príjmy 12 852 143 13 241 171 + 404 753 13 645 924 

Bežné príjmy RO 377 347 377 347 0 377 347 

Kapitálové príjmy 0 302 000 + 32 053 334 053 
Finančné operácie 
príjmové 67 503 1 112 819 + 499 000 1 611 819 

Výdavky spolu 13 296 993 15 033 337 + 436 806 15 470 143 

Bežné výdavky 6 034 629 6 242 231 + 134 459 6 376 690 
Bežné výdavky 
RO 5 426 388 5 437 345 + 35 838 5 473 183 
Kapitálové 
výdavky 1 371 911 2 864 404 + 266 509 3 130 913 
Kapitálové 
výdavky RO 30 000 49 992 0 49 992 
Finančné operácie 
výdavkové 434 065 439 365 0 439 365 
Hospodárenie 
mesta 0 0 0 499 000 

 

MsZ uložilo MsÚ: 

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

87/2017 MsZ schválilo: 
poskytnutie dotácie na rok 2017 z rozpočtu mesta pre Rímskokatolícku 
cirkev, Farnosť Malacky na opravu bleskozvodov na rímskokatolíckych 
kostoloch v Malackách vo výške 2 000 € z rozpočtovej položky Dotácie pre 
iné neziskové organizácie. 
 

Dotácia bola poskytnutá 
12.10.2017. 

  

88/2017 MsZ schválilo: 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zvýšenie 

 
Žiadosť bola podaná 
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kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky 
prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R  
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta;  

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 43 081,52 EUR;  

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. 
 

2.10.2017. 
 
 
 
 
Žiadosť zatiaľ nebola 
vyhodnocovaná. 
Predpoklad vyhodnotenia 
žiadosti: marec 2018 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

 
 
 
 
 
Žiadosť zatiaľ 
nebola 
vyhodnocovaná. 
 

91/2017 MsZ uložilo MsÚ: 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi poslancov: posl. Mračnu a posl. Pašteku. 
 

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

  

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Pripomienky k mestskej doprave: Úpravy v prospech občanov. 
Rekonštrukcia chodníkov na Juhu: Predpoklad rekonštrukcie v roku 2018. 
Prechody pre chodcov na odbočkách zo Stupavskej ulice: Predpoklad realizácie v roku 2018.  
Umiestnenie lámp na sídlisku Juh: Úprava svetiel hliníkovým krytom – najprv bol skúšobne osadený na vytipované svietidlo, po vyjadrení sa občanov k miestam umiestnenia 
ďalších krytov tieto môžu byť osadené. 
Plechová garáž na Juhu: Keď sa bude realizovať parkovisko, nájomný vzťah k časti pozemku, na ktorom stojí plechová garáž, bude ukončený, aby objekt nebránil vybudovaniu 
parkovacích miest. 
Smetné koše na Mierovom námestí: V súčasnosti sú osadené v dostatočnom počte – na popísanej trase spolu v počte 8 ks. 
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Zasadnutie MsZ  dňa  7. decembra  2017   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

97/2017 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  

- s jednou  pripomienkou. 
 

 
Pripomienka bola zapracovaná,  
VZN nadobudlo účinnosť 
1.1.2018 ako VZN č. 6/2017. 
 

  
 

98/2017 
 

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. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
1.1.2018 ako VZN č. 7/2017. 

 
 

 
 

99/2017 
 
 

MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o výške dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018.  
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
1.1.2018 ako VZN č. 4/2017. 
 

 
 

 
 

100/2017 MsZ  schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
6/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/2016. 

- s jednou  pripomienkou. 
 

 
Pripomienka bola zapracovaná,  
VZN nadobudlo účinnosť 
1.1.2018 ako VZN č. 5/2017. 
 

  

101/2017 MsZ  schválilo 
Dodatok č. 4 k  Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených 
mestským zastupiteľstvom do komisií. 
  

 
Dodatok nadobudol účinnosť 
1.1.2018. 

 
 

 
 

103/2017 MsZ  schválilo: 
bezodplatný prevod vlastníckeho práva k stavbe „SO chodník a spevnené 
plochy“ na časti pozemku registra „E“ KN, parc. č. 1119/1 v  k. ú. Malacky 
formou darovacej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 
spoločnosťou Ferdinand Buzek – Test, Kozia 13, 901 01 Malacky ako 

 
Darovacia zmluva bola 
podpísaná 15.12.2017. 
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darcom a mestom Malacky ako obdarovaným.  
 

104/2017 MsZ  schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na ulici Janka 
Jesenského, Pezinská,  k. ú. Malacky, okres Malacky, obec Malacky 
vedené na LV č. 1163 
 Pozemky evidované v registri „C-KN“ :  

- p. č. 2503/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1431 m² 
- p. č. 2978/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m² 
- p. č. 3071/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m² 
- p. č. 3232/8 – vodné plochy o výmere 295 m² 

- p. č. 3233/7 – trvalé trávne porasty o výmere 447 m² 

- p. č. 3252/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3575 m² 
- p. č. 3269/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m² 

Pozemky evidované v registri „E-KN“ :  

- p. č. 6849 – orná pôda o výmere 26 m² 
- p. č. 7045/6  - vodné plochy o výmere 4 m² 

 
v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, IČO 00 304 913 
vo vlastníckom podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 6.289,- Eur (slovom: 
šesťtisícdvestoosemdesiatdeväť Eur). 
 

 
Zatiaľ nesplnené. 
Prevod sa zrealizuje po zápise 
vecného bremena. 
Úloha trvá. 

  

105/2017 MsZ  schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na ulici Pezinská, k. 
ú. Malacky, okres Malacky, obec Malacky vedené na LV č. 3092 
 
Pozemky evidované v registri „E-KN“ :  

- p. č. 6846 – orná pôda o výmere 4198 m² 
- p. č. 6854/1  - orná pôda o výmere 2244 m² 

- p. č. 6860  - trvalé trávne porasty o výmere 3635 m² 

- p. č. 6862  - trvalé trávne porasty o výmere 988 m² 

- p. č. 6863/1  - orná pôda o výmere 9985 m² 

- p. č. 6883/1  - trvalé trávne porasty o výmere 1971 m² 

- p. č. 6885  - ostatné plochy o výmere 3764 m² 

 
v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, IČO 00 304 913 
vo vlastníckom podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 26.785,- Eur 
(slovom: dvadsaťšesťtisícsedemstoosemdesiatpäť Eur). 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
13.12.2017. 

  

106/2017 MsZ  schválilo: 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku 

 
Zmluva bola podpísaná 
15.12.2017. 
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registra „C“ KN, parc. č. 5418/38, orná pôda o výmere 115 m²  evidovanej 
na liste vlastníctva č. 2935, vedenej Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky z výlučného vlastníctva mesta 
Malacky do výlučného vlastníctva MUDr. Dominika Míznera, nar. 
05.01.1957, bytom Jánošíkova 2581/64, Malacky 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: 
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. 
 

107/2017 MsZ schválilo 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku 
registra „C“ KN, parc. č. 5418/39, orná pôda o výmere 115 m²  evidovanej 
na liste vlastníctva č. 2935, vedenej Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky vo výlučnom vlastníctve mesta 
Malacky v prospech Ing. arch. Petra Vaškoviča, nar. 05.05.1963, bytom 
Bratislava, Teplická 1375/5 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: 
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. 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
20.12.2017. 

  

108/2017 MsZ schválilo 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, odplatný prevod vlastníckeho práva 
k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 4241/202506 k nehnuteľnosti – 
pozemku registra „C“ parc. č. 3631/2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 488 m² v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky 
zapísaného na LV č. 8722, v prospech vlastníka  bytu č. 11 na 2. poschodí 
bytového domu so súpisným číslo 1650, vchod 16, na ul. Dominika 
Skuteckého v Malackách  so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4241/202506, ktorým 
je Ing. Mário Král, Na majeri 5300/12, 901 01 Malacky, nar. 18.09.1978, 
a to za cenu 4,98 Eur/m², čo pri celkovej výmere pozemku 488 m² 
a veľkosti spoluvlastníckeho podielu predstavuje celkom kúpnu cenu 51,04 
Eur, ktorá bude navýšená o správne poplatky za podanie návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v sme  66,- Eur. 

 
Zmluva bola podpísaná 
23.1.2018. 
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109/2017 MsZ schválilo 
bezodplatný prevod vlastníckeho práva k  nehnuteľnosti pozemku registra 
“E” KN parc. č. 6025/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2  

evidovanej na liste vlastníctva č. 6161, vedenej Okresným úradom 
Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky vo výlučnom 
vlastníctve Slovenskej republiky - správca Slovenský pozemkový fond 
v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, IČO: 00 304 913 
vo vlastníckom podiele 1/1. 
 

Zatiaľ nezrealizované. 
Úloha trvá. 

Pripravujú sa 
podklady potrebné 
k realizácii 
bezodplatného 
prevodu (územné 
rozhodnutie) 

 

110/2017 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 dlhodobý odplatný prenájom lesných 
pozemkov uvedených v prílohe č. 1 vo vlastníctve mesta Malacky v k.ú. 
Malacky a v k.ú. Plavecký Štvrtok v prospech štátneho podniku Vojenské 
lesy a majetky SR, š.p. Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, odštepný závod 
Malacky, Zámocká 7, 90101 Malacky, IČO: 31577920 na dobu určitú od 
01.01.2018 do 31.12.2026, pričom ročná cena nájmu za pozemky je 
dohodnutá v sume 5.000,- Eur.  
 

 
Zmluva bola podpísaná 
20.12.2017. 

  

111/2017 MsZ schválilo 
a) zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na častiach pozemkov 
registra „E“ KN parc. č. 907/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
15276 m2, parc. č. 908, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17406 m2, 
parc. č. 978/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12648 m2 evidované 
na liste vlastníctva č. 2414, vedené Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech  oprávnenej spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 
35 763 469 za odplatu v sume 65.391,76 (slovom: šesťdesiatpäťtisíc 
tristodeväťdesiatjeden eur a 76/100) Eur určenú dohodou zmluvných strán, 
b) úhradu odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 65.391,76 Eur 
(slovom: šesťdesiatpäťtisíc tristodeväťdesiatjeden eur a 76/100) 
započítaním s pohľadávkou vzniknutou z titulu povinnosti úhrady tretej 
časti kúpnej ceny vo výške 65.391,76 Eur (slovom: šesťdesiatpäťtisíc 
tristodeväťdesiatjeden eur a 76/100) zo Zmluvy o prevode vlastníctva 
majetku štátu č. 01-OV-Ha/31-14/2017 uzatvorenej dňa 24.08.2017 medzi 
predávajúcim Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik a kupujúcim 
mesto Malacky, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu 

 
Zatiaľ nezrealizované. 
Úloha trvá. 

 
Zmluva o budúcej 
zmluve je 
v pripomienkovom 
konaní 
s predpokladom 
uzatvorenia do 
konca marca. 
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Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na 
zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávnenej 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, IČO: 35 763 469. Náklady na správny poplatok v hodnote 66,-€ 
znáša platiteľ Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 
 

112/2017 MsZ schválilo: 
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka 
uzatvorenej medzi Mestom Malacky a Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s., Bratislava dňa 31.05.2016, ktorého predmetom je 
odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva  k stavebnému objektu SO 
02 – Domové kanalizačné prípojky v celkovom počte 100 ks kanalizačných 
prípojok z postupníka Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 
48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370  na postupcu Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za celkovú kúpnu 
cenu vo výške 10.000,- Eur (slovom desaťtisíc Eur) bez DPH stanovenú na 
základe dohody zmluvných strán.  
 

 
Návrh dodatku sa očakáva od 
zmluvnej strany, zatiaľ nebol 
mestu doručený. 
Úloha trvá. 

  

113/2017 MsZ schválilo: 
podľa § 32 ods. 1 písm. b/ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, trvalé upustenie od 
vymáhania tejto pohľadávky: 

vo výške 1667,65 € voči Pavlovi Kocianovi, naposledy bytom 901 01 
Malacky, 

podľa § 32 ods. 1 písm. d/ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, trvalé upustenie od 
vymáhania týchto pohľadávok:  

 b) vo výške 1273,48 €, voči Mikulášovi Dunárovi, bytom 901 01 
Malacky, 

c) vo výške 1879,87 € voči Mariánovi Vincekovi, bytom 901 01 
Malacky, 

d) vo výške 1179,51 € voči Martinovi Danihelovi, bytom 901 01 
Malacky, 

e) vo výške 3972,07 € voči Vlaste Balážovej, bytom 901 01 
Malacky, 

f) vo výške 2051,26 € voči Danielovi Malíkovi, bytom 901 01 
Malacky.  

  

 
Splnené. 

  

114/2017 MsZ schválilo  
IV. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum 
kultúry Malacky na rok 2017, ako je uvedené v mat.  nasledovne: 
bežné príjmy: 

 
Splnené. 
Upozornenie: nesprávny výpočet 
položiek 630 a 637 bol už 

  
Sledovanie zmien 
v rozpočte Mestským 
centrom kultúry.  
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zvýšenie príjmov položky  223 – poplatky a platby o 27 878,00 € 
zníženie  príjmov položky 292 – ostatné príjmy o 4 578,00 € 
zvýšenie príjmov položky  312 – transfer od ostatných subjektov o 35 505 €  

   
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 465 399,00 €. 
 
bežné výdavky: 
zvýšenie výdavkov položky  630 – tovary a služby o 60 305,00 € 
z toho: 
zvýšenie výdavkov položky  631 – cestovné o 100,00 € 
zníženie výdavkov položky  632– energie o 5 757,00 € 
zvýšenie výdavkov položky  633– materiál  o 19 494,00 € 
zníženie výdavkov položky  634 – prepravné o 150,00 € 
zvýšenie výdavkov položky  637 – služby o 46 618,00 € 
 
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 465 399,00 €. 
 

v predkladanom materiáli  
Z 103/2017. Sumy boli 
pripočítané k II. zmene rozpočtu 
bez prihliadnutia k už 
zrealizovanej  III. zmene 
rozpočtu. 

116/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MsZ schválilo 
rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2018: 

Rozpočet na rok 2018   

v € 
Príjmy spolu 15 574 709 
Bežné príjmy 13 814 083 
Bežné príjmy RO 749 626 
Kapitálové príjmy 10 000 

Finančné operácie príjmové 1 001 000 

Výdavky spolu 15 574 709 
Bežné výdavky 6 418 791 

Bežné výdavky RO 6 131 021 

Kapitálové výdavky 2 548 417 
Finančné operácie výdavkové 476 480 
Hospodárenie mesta 0  

 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117/2017 MsZ schválilo 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2018 MsCSS Malacky 
s celkovými príjmami 1 329 927 €, pričom ide len o bežné príjmy 
a celkovými výdavkami 1 329 927 €, pričom ide len o bežné výdavky. 

 
Splnené. 
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118/2017 MsZ schválilo 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2018 
s celkovými príjmami vo výške 518 617,- € a výdavkami vo výške 518 
617,- €. 
 

Splnené. 
 

  

119/2017 MsZ schválilo 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2018 
s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 435 790,00 €. 
 

Splnené. 
 

  

120/2017 MsZ schválilo 
návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 
2018. 
 

Splnené. 
 

  

121/2017 MsZ zobralo na vedomie 
predložený rámcový plán činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2018 
s pripomienkou: 

- upraviť zmenu termínu júnového zasadnutia na 14.6.2018. 
 

Splnené.   

122/2017 MsZ schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemku registra 
„C“ KN, parc.č . 2889/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m2 
v katastrálnom území Malacky, okres Malacky, obec Malacky vedenej na 
LV č. 3092 v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, IČO 
00 304 913 v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 51.660,- Eur (slovom: 
päťdesiatjedentisícšesťstošesťdesiat eur), 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
13.12.2017. 

  

124/2017 MsZ schválilo 
1)  
mimoriadnu odmenu 500 € pre poslancov mestského zastupiteľstva vrátane 
zástupcu primátora v zmysle Čl. 1 ods, 6) Zásad odmeňovania poslancov 
a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom, 
 
2)  
a) odmenu 20% z výšky troch funkčných mesačných platov pre hlavnú 
kontrolórku mesta, 
b) navýšenie platu hlavnej kontrolórky o mesačnú odmenu 20% z výšky 
zákonného platu s účinnosťou od 1.1.2018. 
 
 

 
Splnené. 
 
 
 
 
Splnené. 

  

125/2017 MsZ uložilo MsÚ 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi poslancov: posl. Novota, posl. Tedla, posl. Ondrejka, posl. 

 
Splnené. Na podané podnety 
a interpelácie bolo odpovedané. 
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Pašteka 
 

Riešenia stavu z podnetov 
a interpelácií sú popísané nižšie. 

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Stojiská kontajnerov znečistené odpadom: Uvedené stojiská boli po podnete dočistené. Dočisťovanie stojísk prebieha priebežne. 
Prechodný pobyt cudzincov: K 18.12.2017 bolo v Malackách na prechodný pobyt prihlásených 212 cudzincov. 
Chodník pri Zámockom parku: Výstavba v súčasnosti nie je možná, mesto nie je vlastníkom predmetného pozemku. 
Prístup z Kukučínovej ul. ku Kauflandu: Trasovanie chodníka bolo navrhnuté v dvoch alternatívach, pri oboch sa prechádza cez pozemky cudzích vlastníkov. V súčasnosti sa 
analyzuje, ktorá alternatíva je priechodnejšia. 
Zábradlie pri bašte: Zábradlie bolo nahradené múrikom. 

 
 
 
V Malackách 7. marca 2018 

 


