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 Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2018 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 schválený  uznesením č. 
102/2018 zo zasadnutia MsZ dňa 27.09.2018 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za II. 
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 10.01.2019 do 16.01.2019 vykonaná 
kontrola plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2018.  
 
Cieľ kontroly :   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za II. 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 II. polrok 2018 

- správa o plnení uznesení MsZ za obdobie II. polroka 2018 
- podklady z činnosti mestského úradu a organizácií mesta 

 
V II. polroku 2018 sa konalo päť zasadnutí MsZ (07.09.2018, 27.09.2018, 25.10.2018, 
29.11.2018 – slávnostné ustanovujúce zasadnutie, 18.12.2018). V hodnotenom období bolo 
poslancami prijatých 62 uznesení. 
Súčasťou materiálu je prehľad plnenia tých uznesení MsZ prijatých za obdobie II. polroka 
2018, z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie, t.j. 31 schvaľovacích uznesení a 5 ukladacích uznesení. Z jedného uznesenia v znení 
„MsZ v Malackách určuje...“ taktiež vyplynula úloha (uzn. 76/2018).  
 
 
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. 78c, 88,90,91,92,93,130. 
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 2018 boli mestským zastupiteľstvom schválené dve 
všeobecne záväzné nariadenia mesta.  
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 8/2018 o záväzných častiach Zmien 
a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2018 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia. 
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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 19 interpelácií a podnetov 
poslancov. Na podnety a interpelácie bolo odpovedané. 
 
 

 
Zhrnutie: 
 
V rámci kontroly plnenia uznesení za obdobie II. polroka 2018 neboli zistené nedostatky, 
ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných predpisov alebo neplnenia úloh 
v  termíne.  
 
Správa bola dňa 16.01.2019 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:  16.01.2019 
 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta   
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 Prehľad plnenia uznesení za II. polrok 2018 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  9. júla  2018  
                                                                                                                 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

76/2018 MsZ  určilo: 
1) podľa § 11 ods. 3 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie rokov 2019 až 2022 
pre voľby do mestského  zastupiteľstva osemnásť poslancov,  
2) podľa § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie voľby primátora mesta 
rozsah výkonu jeho funkcie na celý úväzok, 
3) podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov šesť volebných obvodov (trojmandátových) a troch 
poslancov v každom volebnom obvode s rozdelením podľa priloženého 
návrhu mestského úradu zo dňa 12.06.2018 s pripomienkou: 
- ulicu Jozefa Kubinu z 3 obvodu zahrnúť do obvodu č. 5, 
- ulicu Bernolákovu 24, 26, 28, 30 do obvodu č. 4, 
- ulicu časť obce Malacky Z.O. Prídavky 4411 – 4652 do obvodu č. 5. 
 

 
Splnené. 
 
 
Splnené. 
 
 
Splnené. 

 
 

 
 

 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  27. septembra  2018   
                                                                                                                               

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

78/2018 MsZ schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené :  č. 17/2016, 58/2016, 
119/2016, 17/2018, 63/2018,  74/2018, 
b) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 61/2016 zo dňa 23.06.2016 
v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie:„zriadenie vecného bremena 
na častiach pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 1473/5, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 24749 m2, registra „E“ KN, parc. č. 1476/1, zastavané 

 
Splnené. 
 
Zapracovanie zmeny: Splnené 
Zmluva na základe uznesenia:  
Zmluva bola podpísaná 
25.10.2018. 
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plochy a nádvoria o výmere 2963 m2, registra „E“ KN, parc. č. 1657/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 10487 m2, registra „E“ KN, parc. č. 
1663, ostatné plochy o výmere 4121 m2, registra „C“ KN, parc. č. 4503/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 29468 m2, k. ú. Malacky, evidované na 
listoch vlastníctva č. 2414, 2935 vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky 
povinného z vecného bremena a to v rozsahu vymedzeným v geometrickom 
pláne na vyznačenie vecného bremena č. 176.3/2018, vyhotoveného 
spoločnosťou JUMI s.r.o., Bratislava, IČO: 35 931 469 zo dňa 08.08.2018, 
autorizačne overeným Ing. Ivanom Mišíkom, dňa 08.08.2018 a úradne 
overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor Ing. Zuzanou 
Rybeckou, dňa 28.08.2018 pod č. 1225/2018 uzatvorením „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 oprávneného 
z vecného bremena. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in 
personam“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 3,75 €/m2 v 
súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena“,  
c) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 106/2016 zo dňa 
08.12.2016 v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie: 
„zriadenie vecného bremena  na častiach pozemkov registra „E“ KN, parc. 
č. 4702/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1751 m2, registra „E“ KN, 
parc. č. 4700/1, ostatné plochy o výmere 71 m2, k. ú. Malacky, evidované na 
liste vlastníctva č. 2414 vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného 
bremena mesta Malacky a na časti pozemku registra „E“ parc. č. 4699/57, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, k. ú. Malacky, evidovaný na 
liste vlastníctva č. 7417 v podielovom spoluvlastníctve povinného z vecného 
bremena mesta Malacky vo veľkosti ½ k celku, v rozsahu určených 
geometrickými plánmi na vyznačenie vecného bremena vyhotovených 
spoločnosťou JUMI s.r.o., Bratislava, IČO: 35 931 469 č. 161.31/2018 zo dňa 
26.3.2018, autorizačne overeným Ing. Ivanom Mišíkom, dňa 26.03.2018 
a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor Ing. 
Petrou Valentovou, dňa 09.04.2018 pod č. 429/2018 a č. 161.3/2018 zo dňa 
26.03.2018, autorizačne overeným Ing. Ivanom Mišíkom, dňa 26.03.2018 
a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor Ing. 
Jozefom Lukáčom, dňa 10.04.2018 pod č. 428/2018   uzatvorením „Zmluvy 
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. Celková výmera zaťažená vecným bremenom je 
116 m2, právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva na základe uznesenia 
bola podpísaná 21.11.2018. 
Zapracovaná nebola správna  
suma jednorazovej odplaty zo 
zmeneného uznesenia. Rieši sa 
vypracovanie dodatku 
k zmluve, na základe ktorého 
bude doplatený rozdiel medzi 
sumou v uznesení a v zmluve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doriešenie v súlade so 
znením uznesenia. 
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na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 435,00 € (slovom: 
štyristotridsaťpäť eur) 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“, 
d) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 35/2017 zo dňa 22.06.2017 
v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie: 
 „zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „C“ KN, parc. 
č. 3622/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3938 m2, parc. č. 3630/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 58271 m2, registra „E“ KN, parc. č. 
6527/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14913 m2  k. ú. Malacky, 
evidované na liste vlastníctva č. 2414 vo výlučnom vlastníctve povinného 
z vecného bremena mesta Malacky uzatvorením „Zmluvy 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 a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“, na dobu 
neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 3,75 €/m2 v súlade s § 29 ods. 5 
v spojení s § 3 ods.7  VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“,  
e) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 36/2017 zo dňa 22.06.2017 
v schvaľovacej časti tak, že toto uznesenie znie: 
„zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 
3793/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8717 m2, k. ú. Malacky, 
evidovaný na liste vlastníctva č. 2935 vo výlučnom vlastníctve povinného 
z vecného bremena mesta Malacky uzatvorením „Zmluvy 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  a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“, na dobu 
neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 3,75 €/m2 v súlade s § 29 ods. 5 
v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“. 
 

 
 
 
 
Zapracovanie zmeny: Splnené 
Zmluva na základe uznesenia:  
Zmluva bola podpísaná 
18.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapracovanie zmeny: Splnené 
Zmluva na základe uznesenia:  
Zmluva bola podpísaná 
25.10.2018. 
 

82/2018 MsZ  schválilo: 
a) Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky 
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o záväznej časti 

Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
19.10.2018 ako VZN mesta 
Malacky č. 8/2018. 
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Malacky č. 2/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného 
plánu obce mesta Malacky, v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 7/2003, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2006, všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 
9/2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2014, 

c) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní 
Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky. 

 

 
 
 
 

83/2018 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku parcely registra „C“ č. 
3258/37 o celkovej výmere 6548 m², druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie a pozemku  parcely registra „C“ č. 3258/38 o celkovej výmere 
1645 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie podľa Geometrického 
plánu č. 105/2018 zo dňa 20.08.2018 vyhotoveného Geodetom Romanom 
Šteflíkom, IČO: 41 717 252, autorizačne overeného dňa 20.08.2018 Ing. 
Brigitou Kučerovou a úradne overeného dňa 31.08.2018 Okresným úradom 
Malacky, katastrálnym odborom - Ing. Zuzanou Rybeckou pod č. 1243/2018, 
ktoré vznikli odčlenením z pozemkov parcely registra „C“ č. 3258/1 
a 3258/19 zapísaných na liste vlastníctva č. 5971 v k. ú. Malacky z výlučného 
vlastníctva obchodnej spoločnosti FUNDUS, s.r.o., Agátová 4D, 841 01 
Bratislava, IČO: 36 330 787 do výlučného vlastníctva  mesta Malacky, 
Bernolákova  5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za dohodnutú 
kúpnu cenu v celkovej výške 405.977,- Eur (slovom štyristopäťtisíc 
deväťstosedemdesiatsedem eur).  
 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
28.09.2018. 

  

84/2018 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 
1395, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a pozemku „E“ KN, parc. 
č. 5762/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2  vedených Okresným 
úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky evidované na 
liste vlastníctva č. 6128 z výlučného vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Malacky, IČO: 34 015 272 v prospech mesta Malacky, Bernolákova 
č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 v podiele 1/1, za dohodnutú 
kúpnu cenu 671,00 € (slovom: šesťstosedemdesiatjeden eur). 
 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
07.11.2018. 

  

85/2018 MsZ schválilo: 
a) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov spôsob 
prevodu nehnuteľnosti - časti pozemku registra „C“ parc. č. 5418/58, ostatné 
plochy o výmere 149 m², vedený Okresným úradom Malacky, obec Malacky, 
katastrálne územie Malacky ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
31.10.2018. 
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osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok susediaci s pozemkom vo 
vlastníctve nadobúdateľov, ktorí ho budú aj naďalej využívať výlučne pre 
vlastnú potrebu ako predzáhradku, obslužnú plochu a zeleň pri nehnuteľnosti 
v ich vlastníctve, 
b) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 17 ods. 2 v spojení s ust. § 9 ods. 7 písm. 
e) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
odplatný prevod pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5418/58, ostatné plochy 
o výmere 149 m2 vedený Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky v zmysle geometrického plánu č. 
42/2004 zo dňa 13.10.2004 vyhotoveným a autorizačne overeným Ing. 
Radoslavom Kamenským Geomatic, Malacky, IČO: 37 441 701, úradne 
overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, dňa 08.11.2004, 
Ing. Dobroľubou Bendžákovou, pod č. 1082/2004 z výlučného vlastníctva 
mesta Malacky v prospech Ing. Miroslava Riša, nar. 07.02.1982 a Zuzany 
Rišovej, rod. Jurkáčkovej, nar. 18.01.1979, obidvaja bytom Jánošíkova 
2600/104, 901 01 Malacky v podiele 1/1 BSM za kúpnu cenu vo výške 
2.823,50 € (slovom: dvetisícosemstodvadsaťtri eur a päťdesiat centov). 
Náklady za úhradu správneho poplatku v hodnote 66,00 € za návrh na vklad 
zaplatia nadobúdatelia. 

Ms  MsZ  konštatuje:  
že v prípade ak kúpnu zmluvu mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcimi 
najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia, v zmysle § 37 
ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, uznesenie stráca platnosť. 
 

 
 
 
 
 

86/2018 MsZ schválilo: 
a) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov spôsob 
prevodu nehnuteľností - pozemku registra „C“ parc. č. 5418/140, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 52 m²,  katastrálne územie Malacky, ktorý 
vznikol odčlenením z pozemku registra „C“ parc. č. 5418/60, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1438 m2, ako prevod majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o pozemok susediaci 
s pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorí ho budú aj naďalej využívať 
výlučne pre vlastnú potrebu ako obslužnú plochu a zeleň pri nehnuteľnosti 
v ich vlastníctve, 
b) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 17 ods. 2 v spojení s ust. § 9 ods. 7 písm. 
e) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
11.10.2018. 
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hospodárenia s majetkom mesta,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
- odplatný prevod  pozemku registra „C“ parc. č. 5418/140, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 52 m²,  katastrálne územie Malacky, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku registra „C“ parc. č. 5418/60, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1438 m2, katastrálne územie Malacky v zmysle 
geometrického plánu č. 43/2018 zo dňa 11.04.2018 vyhotoveným  SK 
GEODETI s.r.o., Bratislava, IČO: 35 971 525 a autorizačne overeným dňa 
11.04.2018 Ing. Rastislavom Holičom a úradne overeným Okresným úradom 
Malacky, katastrálny odbor, dňa 19.04.2018 Ing. Petrou Valentovou, pod č. 
495/2018  z výlučného vlastníctva mesta Malacky do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Miroslava Kratochvíla, nar. 04.03.1955  a Anny 
Kratochvílovej, rod. Vittekovej, nar. 21.09.1960, obidvaja bytom Jánošíkova 
2601/106, Malacky v podiele 1/1 BSM za kúpnu cenu vo výške 1.768,00 Eur 
(slovom: jedentisícsedemstošesťdesiatosem eur) stanovenú v zmysle § 23 
ods. 4 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Náklady za úhradu správneho 
poplatku v hodnote 66,00 Eur za návrh na vklad zaplatia nadobúdatelia. 

       MsZ  konštatuje: 
že v prípade ak kúpnu zmluvu mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcimi 
najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia, v zmysle § 37 
ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, uznesenie stráca platnosť. 
 

87/2018 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena“ na pozemku registra „E“ KN, parc. č. 3972/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 7498 m2 a pozemku registra „C“ KN, 
parc. č. 1336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2 k. ú. Malacky, 
spočívajúce v povinnosti mesta Malacky na zaťažených pozemkoch strpieť, 
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iné 
stavebné úpravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke, spojené s právom 
vstupu, prechodu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými 
prostriedkami za účelom údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akýchkoľvek iných stavebných úprav vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, v prospech vlastníka 
pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1337/11, orná pôda o výmere 484 m2 k. ú. 
Malacky. Vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu prevyšujúcu sumu určenú v § 29 ods. 5 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta a to v celkovej výške 200,00 € (slovom: dvesto eur). 
 
 

 
Zmluva o budúcej zmluve 
bola podpísaná 10.10.2018. 
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MsZ uložilo MsÚ: 
po vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky v zmysle geometrického 
plánu na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení 
vecného bremena a podať návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka pozemku 
registra „C“ KN, parc. č. 1337/11, k. ú. Malacky. Náklady za vyhotovenie 
geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad v hodnote 66,00 
Eur zaplatí oprávnený z vecného bremena. Jednorazová odplata bude 
oprávneným z vecného bremena zaplatená do 10 dní odo dňa účinnosti 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“. 
 

Zmluva o zriadení vecného 
bremena bola podpísaná 
27.11.2018 a podaná na zápis 
do katastra nehnuteľností. 

88/2018 MsZ schválilo: 
odplatný prevod 16 novovybudovaných parkovacích miest a chodníka vo 
vlastníctve spoločnosti BTZ Real, s.r.o., IČO 36 292 869, Štefanovičova 12, 
Bratislava 811 04 nachádzajúcich na pozemku registra „C“ p. č. 2888/1, 
pozemku registra “E” č. 589 a pozemku registra “E” č. 588, v k.ú. Malacky v 
prospech mesta Malacky za dohodnutú kúpnu cenu v sume 1,- Euro. 

 
Zmluva bola vypracovaná, ale 
zatiaľ nie je podpísaná.  
 
 
 
 
 
 

 
Preverovanie 
poškodení 
majetku, ktorý sa 
má prebrať. 
 
 
 
 

 
Dokončiť proces uzatvorenia 
zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
89/2018 MsZ schválilo: 

odplatný prevod 16 novovybudovaných parkovacích miest vo vlastníctve 
Tibora Kuklovského, Malacky nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „E“ 
p. č. 281, 284, 282, 1659, 1474 a 280/12, v k. ú. Malacky v prospech mesta 
Malacky za dohodnutú kúpnu cenu v sume 1,- Eur. 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
19.10.2018. 

  

90/2018 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 
5927/32, orná pôda o výmere 903 m2 vedený Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaný na 
liste vlastníctva č. 7800 z podielového spoluvlastníctva Slovenskej republiky 
v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 1/12 k celku v prospech 
mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky v podiele 1/12 k 
celku za jednotkovú cenu vo výške 8,33 Eur/m² určenú znaleckým posudkom 
č. 238/2018 vyhotoveným Ing. Pavlom Jánošíkom, znalcom z odboru 
Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, čo pri 
výmere predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu celkom 626,83 Eur. 

 
Nezrealizované. 

 
Žiadosť 
o odplatný 
prevod bola 
zaslaná na 
Slovenský 
pozemkový fond, 
uznesenie tvorí 
prílohu žiadosti. 

 
Pokračovať v procese 
vedúcom k zrealizovaniu 
prevodu. 
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Správny poplatok v hodnote 66,00 € za návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností zaplatí nadobúdateľ. 
 

91/2018 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vedenej Okresným 
úradom Malacky, katastrálny odbor, obec Malacky, katastrálne územie 
Malacky  k nehnuteľnostiam: pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5927/32, 
orná pôda o výmere 903 m2 (2/12 k celku), pozemok registra „E“ KN, parc. č. 
5927/6, vodné plochy o výmere 207 m2(2/12 k celku), pozemok registra „E“ 
KN, parc. č. 5927/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2(2/12 
k celku), pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5927/8, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 22 m2(2/12 k celku), pozemok registra „E“ KN, parc.č  
5927/31, orná pôda o výmere 215 m2(2/12 k celku); pozemok registra „C“ 
KN, parc. č. 3613/13, ostatné plochy o výmere 5 m2 (2/12 k celku), pozemok 
registra „C“ KN, parc. č. 3614/128, orná pôda o výmere 84 m2 (2/12 k celku), 
pozemok registra „C“ KN parc. č. 3614/129, orná pôda o výmere 50 m2 (2/12 
k celku), pozemok registra „C“ KN parc. č. 5389/17, lesné pozemky 
o výmere 1007 m2 (2/12 k celku), pozemok registra „E“ KN parc. č. 5927/2, 
trvalé trávne porasty o výmere 568 m2 (2/12 k celku) z podielového 
spoluvlastníctva Anny Miklíkovej, rod. Ščepánkovej v správe Slovenského 
pozemkového fondu do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 v príslušných 
podieloch za jednotkovú cenu vo výške 8,33 Eur/m² určenú znaleckým 
posudkom č. 238/2018 vyhotoveným Ing. Pavlom Jánošíkom, znalcom 
z odboru Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad hodnoty poľnohospodárskej 
pôdy, čo pri celkovej výmere predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu 
celkom 4.355,20 Eur. Správny poplatok v hodnote 66,00 € za návrh na vklad 
do katastra nehnuteľností zaplatí nadobúdateľ. 
 

 
Nezrealizované. 

 
Žiadosť 
o odplatný 
prevod bola 
zaslaná na 
Slovenský 
pozemkový fond, 
uznesenie tvorí 
prílohu žiadosti. 

 
Pokračovať v procese 
vedúcom k zrealizovaniu 
prevodu. 

92/2018 MsZ schválilo: 
a) odplatný prevod vlastníckeho práva k  pozemku registra „E“ KN, parc. č. 
5958, orná pôda o výmere 4035 m2, pozemku registra „E“ KN, parc. č. 5960, 
orná pôda o výmere 12323 m2, vedených Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaných na liste vlastníctva č. 810 
v prospech Mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 
00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 5,50 €/m2, čo pri celkovej výmere 
predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu 89.970,- Eur, 
b) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemok registra „E“ KN, parc. č. 
5959, lesný pozemok o výmere 4352 m2 vedeného Okresným úradom 
Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovanej na liste 
vlastníctva č. 4091 z výlučného vlastníctva Oskara Dobrovodského, rod. 
Dobrovodského, nar. 02.12.1970, bytom Družstevná 1992/21, Malacky do 

 
Zmluva nie je zatiaľ 
vypracovaná nakoľko vlastník 
zomrel a prebieha dedičské 
konanie. 
 
 
 
 
 
 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
11.10.2018. 
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výlučného vlastníctva Mesta Malacky Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO: 00 304 913  za dohodnutú kúpnu cenu 5,50 €/m2, čo pri 
celkovej výmere predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu 23.937,- Eur. 

 
93/2018 MsZ schválilo: 

odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 509, 
záhrady o výmere 262 m2 vedený Okresným úradom Malacky, katastrálny 
odbor, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaný na liste 
vlastníctva č. 6205 z podielového spoluvlastníctva Emmy Bužekovej, rod. 
Landlovej v podiele 9/16 k celku a Vincenta Bužeka v podiele 7/16 k celku 
v správe Slovenského pozemkového fondu do výlučného vlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za 
jednotkovú cenu vo výške 44,90 Eur/m² určenú znaleckým posudkom č. 
240/2018 vyhotoveným Ing. Pavlom Jánošíkom, znalcom z odboru 
Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, čo pri 
výmere predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu celkom 11.763,80 Eur. 
Správny poplatok v hodnote 66,00 € za návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností zaplatí nadobúdateľ. 
 

 
Nezrealizované. 

 
Žiadosť 
o odplatný 
prevod bola 
zaslaná na 
Slovenský 
pozemkový fond, 
uznesenie tvorí 
prílohu žiadosti. 

 
Pokračovať v procese 
vedúcom k zrealizovaniu 
prevodu. 

94/2018 MsZ schválilo: 
a) podľa § 11 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov, odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra 
„C“ KN, parc. č. 2803/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1673 m2 
a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2803/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 603 m2, vedené Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, 
obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidované na liste vlastníctva 
8317, z výlučného vlastníctva Slovenskej republiky v správe Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky do výlučného vlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za 
dohodnutú kúpnu cenu 28.414,00 Eur (slovom: dvadsaťosemtisíc 
štyristoštrnásť eur) za účelom užívania pozemkov z dôvodu poskytovania 
všeobecne prospešných služieb obnovou pôvodne historicky umiestneného 
parku pre obyvateľov. Náklady na úhradu správneho poplatku vo výške 66,00 
Eur za podanie návrhu na vklad zaplatí nadobúdateľ, 
b) financovanie kúpy pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2803/4, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1673 m2 a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 
2803/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 603 m2 v k. ú. Malacky 
formou zvýšenia bežných príjmov rozpočtovej položky 121 (daň 
z nehnuteľností)  a výdavkovej položky kapitálového rozpočtu 711001 
(výkup pozemkov)  o sumu 28.414,00 Eur. 
 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
12.10.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaplatené 31.10.2018. 
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96/2018 MsZ schválilo: 
Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky týkajúceho sa 
rekonštrukcie ústredného kúrenia, kotolne – výmena kotlov do správy 
rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R.  Štefánika 7, 
Malacky v obstarávacej cene 37 767,60 €.  
 

 
Splnené. 

  

98/2018 MsZ schválilo: 
tretiu zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2018“ s tým, že príjmy spolu 
sú 548.666 €, z toho bežné príjmy 526.866 € a kapitálové príjmy 21.800 €. 
Výdavky spolu sú 548.666 €, z toho bežné výdavky 464.666 € a kapitálové 
výdavky 84.000 €. 
 

 
Splnené. 

  

100/2018 MsZ schválilo: 
a) návrh dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Jána Kollára 896, 
Malacky, 
b) návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Záhorácka 95, 
Malacky, 
c) návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Štúrova 142/A, 
Malacky, 
d) návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy Dr. Jozefa 
Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky, 
e) návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, 
Záhorácka 1918, Malacky, 
f) návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, M. Rázusa 
2383/30, Malacky. 
 

 
Splnené. Dodatky boli 
vypracované a podpísané 
v schválenom znení. 

  

103/2018 MsZ uložilo MsÚ: 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi poslancov: posl. Novotu, posl. Mračnu, posl. Baligovej. 
 

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

  

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Osadenie zábran pred ZŠ Štúrova, riešenie parkovania autobusov súkromnej spoločnosti pred ZŠ: Náprava stavu v procese riešenia. Od začiatku školského roka 2018/19 
pôvodný stav.  
Dôvod osadzovania elektromerných a plynomerných skríň na chodníkoch a mestských pozemkoch: Vedú sa rokovania o spôsobe prevedenia skríň. 
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, zavedenie nádob na biologicky rozložiteľný odpad: Zamestnanci Tekosu boli poučení o správnom odvoze vriec. Distribúcia nádob na 
bioodpad by mala prebehnúť najneskôr do prvého zberu bioodpadu. 
Označovanie a opodstatnenie vyhradených parkovacích miest: V roku 2019 sa vydávajú povolenia na vyhradené parkovanie s časovo obmedzenou platnosťou do konca mesiaca 
individuálne. 
Účel kúpy pozemku registra C parc. č. 2827/4 mestom, súvis so spoločnosťou Tekos spol. s r.o.: Kúpa má súvis s riešením križovatky pri Bille.  
Vybudovanie detského ihriska vo vnútrobloku na Ul. 1. mája: Zaradené do investičného zásobníka projektov. 
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Dobudovanie chýbajúceho chodníka na Kukučínovej ul.: Zaradené do investičného zásobníka projektov. 
Doplnenie verejného osvetlenia na ul. M. Rázusa: Zaradené do investičného zásobníka projektov. 
Oprava oplotenia starého cintorína v časti susediacou s Kukučínovou ulicou: Zaradené do investičného zásobníka projektov. 
Hniezdenie holubov v bytovom dome na Malom námestí, požiadavka na opatrenia zo strany mesta: Odchyt bude realizovaný na jar 2019. 
Oprava chodníka na Ul. 1. mája 43,45,47: Zaradené do investičného zásobníka projektov. 
Zníženie prašnosti na Ul. Kubinu, podnet na vybudovanie chodníka: Zaradené do investičného zásobníka projektov. 
Nebezpečná situácia spôsobená neošetrovanou vegetáciou  v areáli BVS, Kukučínova ul.: Žiadosť o výrub drevín bola zaevidovaná 24.10.2018. Vo veci prebehlo správne konanie 
a vegetácia bola upravená. 
Vybudovanie spomaľovačov na ul. F. Malovaného: Pripravuje sa výsledná vizualizácia ulice. 
Riešenie kolízneho úseku na Mlynskej ulici – sprehľadnenie orezaním porastu alebo osadením zrkadiel: Orez porastu bol vykonaný. Pripravuje sa výstavba kanalizácie, po jej 
skončení sa zváži nová regulácia dopravy.  

 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  25. októbra  2018   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

106/2018 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 2019. 
 

VZN nadobudlo účinnosť 
01.01.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 9/2018. 
 

  
 

107/2018 
 

MsZ  schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku „C“ KN, parc. č. 
5366/158, ostatné plochy o výmere 25 m2 označený ako diel č. 1, k. ú. 
Malacky v zmysle geometrického plánu č. 146/2018 zo dňa 25.102018, 
Geodet - Romanom Šteflíkom, Bernolákova 2414/14, Malacky, IČO: 
41717252 z výlučného vlastníctva (1/1) predávajúceho Eurovalley, a.s. 
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, ICO: 35 841 583 do výlučného 
vlastníctva (1/1) kupujúceho mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 1,00 Eur (slovom: 
jedno euro). 
 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
30.11.2018. 

 
 

 
 

108/2018 
 
 

MsZ  schválilo: 
IV. 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  predpisov  nasledovne:  

 
Splnené. 
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Rozpočet 

na rok 
2018 

Rozpočet             
po 

zmenách 

Zmena 
 

Rozpočet 
po zmene 

 

Príjmy spolu 15 574 709 17 641 202  + 260 880 17 902 082 

Bežné príjmy 13 814 083 14 416 808 + 198 200 14 615 008 

Bežné príjmy RO 749 626 793 102 - 1 858 791 244 

Kapitálové príjmy 10 000 313 640 + 30 090 343 730 
Kapitálové príjmy 
RO  7 768 + 34 448 42 216 
Finančné operácie 
príjmové 1 001 000 2 109 884 0 2 109 884 

Výdavky spolu 15 574 709 17 641 202 + 260 880 17 902 082 

Bežné výdavky 6 418 791 6  541 968 + 133 676 6 675 644 
Bežné výdavky 
RO 6 131 021 6 185 901 + 1 842 6 187 743 
Kapitálové 
výdavky 2 538 417 4 419 085 + 90 914 4 509 999 
Kapitálové 
výdavky RO 10 000 17 768 + 34 448 52 216 
Fin. operácie 
výdavkové 476 480 476 480 0 476 480 
Hospodárenie 
mesta 0 0 0 0 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

109/2018 MsZ  schválilo 
IV. zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2018 s tým, že príjmy spolu 
sú 570.666 €, z toho bežné príjmy 548.866 € a kapitálové príjmy 21.800 €. 
Výdavky spolu sú 570.666 €, z toho bežné výdavky 492.666 € a kapitálové 
výdavky 78.000 €. 
 

 
Splnené. 

  

110/2018 MsZ  schválilo 
III. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestské centrum 

 
Splnené. 
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kultúry Malacky na rok 2018, ako je uvedené v mat. Z 104/2018 
nasledovne: 
bežné príjmy: 
zvýšenie príjmov položky 312 – transfer od ostatných subjektov                  
o 31 447,00 €        
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 491 579,00 €. 
bežné výdavky: 
zvýšenie výdavkov položky 630 – tovary a služby                                   
o 31 447,00 € 
z toho: 
zvýšenie výdavkov položky 633 – materiál o   6 267,00 € 
zvýšenie výdavkov položky 637 – služby  o 25 180,00 €  
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 491 579,00 €. 
 

112/2018 MsZ  schválilo: 
   

 Rozpočet na rok 2019  

 v €  

Príjmy spolu 18 103 765 

Bežné príjmy 15 293 501 

Bežné príjmy RO 810 270 

Kapitálové príjmy 1 999 994 
Finančné operácie príjmové   

   

Výdavky spolu 18 103 765  
Bežné výdavky 7 324 305  

Bežné výdavky RO 6 828 900  

Kapitálové výdavky 3 450 925 

Finančné operácie výdavkové 499 635 

  

Hospodárenie mesta 0      
 

 
Splnené. 

  

113/2018 MsZ  schválilo: 
rozpočet  príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky  na rok 2019 
s celkovými    
 príjmami vo výške 554.154,- € a výdavkami vo výške  554.154,- €. 
 

 
Splnené. 
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114/2018 MsZ  schválilo: 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2019 
s celkovými bežnými príjmami a bežnými výdavkami 516 890,00 € 
(materiál Z108 /2018). 
 

 
Splnené. 

  

115/2017 MsZ  schválilo: 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2019 MsCSS Malacky 
s celkovými príjmami 1 588 955 €, pričom ide len o bežné príjmy 
a celkovými výdavkami 1 588 955 €, pričom bežné výdavky tvoria 
1 585 955 € a kapitálové výdavky tvoria 3 000 €. 
 

 
Splnené. 
 

  

 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  29. novembra  2018  - ustanovujúce zasadnutie 
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

121/2018 MsZ  schválilo: 
plat zástupcu primátora mesta v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 75 % z výšky 
určeného platu primátora mesta zaokrúhleného na celé euro nahor. 
 

 
Splnené. 

  
 

 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  18. decembra  2018   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

129/2018 MsZ  schválilo: 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií 
mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 
Splnené. 
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130/2018 
 

MsZ  schválilo: 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa 
Pezinská – Priemyselný park“ 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 v znení 
Aktualizácie č. 6, 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 57 842,80 € (t.j. minimálne 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom), 
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 v decembri 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podľa výsledku vyhodnotenia 
žiadosti. 

 
 

 
 

131/2018 
 
 

MsZ  schválilo: 
vyplatenie náhrady platu primátorovi mesta JUDr. Ing. Jurajovi Říhovi, 
PhD. za nevyčerpanú dovolenku v počte 8 dní za rok 2017 a v počte 25 dní 
za rok 2018 v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 v 
súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. 
 

 
Splnené. 

 
 

 
 

132/2018 MsZ  schválilo: 
Zmenu Štatútu mesta nasledovne:  
V § 20 ods. 6 Štatútu mesta sa vypúšťa text s dvojbodkou a nahrádza sa 
novým znením:  
„Komisiu pre vzdelávanie  
Komisiu pre šport a mládež  
Komisiu pre kultúru a cestovný ruch  
Komisiu pre sociálne veci a zdravotníctvo  
Komisiu pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie  
Komisiu pre financie, legislatívu a správu majetku“.  
 
 

 
Splnené. 
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136/2018 MsZ uložilo MsÚ: 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi  poslancov  
posl. Macejku, posl. Mračnu, posl. Hrončeka. 
 

 
Splnené. Na podané podnety 
a interpelácie, ktoré vyžadovali 
písomnú odpoveď, bolo 
odpovedané. Riešenia stavu 
z podnetov a interpelácií sú 
popísané nižšie. 

 
 

 
 

 
 

Riešenie interpelácií a podnetov: 
Vybudovanie fontánok s pitnou vodou pri detských ihriskách: Preveria sa technické možnosti pre fontánky na ihriská, vykoná nacenenie a vytipovanie vhodných lokalít 
na osadenie. 
Aktuálny passport odpadkových košov v meste, doplnenie podľa potreby: Passport bol vykonaný v r. 2017. Koše sa priebežne udržiavajú aj dopĺňajú podľa požiadaviek 
obyvateľov. 
Osadenie zábran na chodníku pri ZŠ Štúrova: Náprava stavu v procese riešenia. Od začiatku školského roka 2018/19 pôvodný stav.  
Prehodnotenie grafikonu MHD zo sídliska Juh do centra mesta: V rokovaní. 
 

 
V Malackách 16.01.2019 
 

 


