
 
Komisia pre šport a mládež  Mestského zastupiteľstva v Malackách, 

Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 

Pozvánka 
 
 

pozývam Vás na zasadnutie komisie pre šport a mládež, ktoré sa bude konať 
v stredu 02.12. 2020 o 16.30 h 

v zasadačke č. 406 na 4. poschodí Mestského úradu v Malackách 
 
 
 
Program :  
 
1. Otvorenie 
2. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
      a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 9/2015    
      o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    
      odpady v znení  neskorších predpisov – Z67/2020 

  b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2009  
  o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách  
  v meste Malacky – Z68/2020 

      c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2019  o výške    
      dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy   
      a dieťa školského zariadenia na rok 2020 – Z69/2020 
      d) Návrh VZN mesta Malacky  o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej  
      umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 –   
      Z70/2020 
      e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019   
      o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských   
      zariadeniach – Z71/2020 
      f) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2018   
      o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z72/2020 
      g) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2016  
      o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z73/2020 
      h) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020  
      o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 9/2020 – Z74/2020 
      ch) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov  
      veku dieťaťa a návrh VZN mesta Malacky o úhradách za poskytovanie sociálnej služby  
      v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Z75/2020 
3. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok príspevkovej 

organizácie AD HOC Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania 
pohľadávok riaditeľom organizácie – Z90/2020 

4. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2020 – Z91/2020 



5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 
2022 - 2023 – Z92/2020 

6. Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – Z93/2020 

7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 
a 2023: 
b) ADHOC Malacky – Z95/2020 

8. Vyhlásenie Najlepšieho športovca Malaciek za rok 2019 
9. Rôzne a záver 
 
 
 
 
 
        Mgr. Anton Pašteka 
            predseda komisie 
 
 
Prizvaní :  
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. - primátor mesta 
Ing. Dušan Rusnák - riaditeľ AD HOC 
      
 
V Malackách, 27.11.2020 
 


