
 
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 uskutoční  
od stredy 01.12.2021 08:00 do piatka 03.12.2021 12:00 formou emailu (per rollam) 

 – písomným vyjadrením členov komisie prostredníctvom emailovej komunikácie na adresu: 
darina.pelecova@malacky.sk 

  
Program :  
1) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 – Z99/2021 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach 
v znení neskorších VZN – Z100/2021 
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
v znení neskorších VZN – Z101/2021 
d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 9/2009 o chove a držaní 
zvierat na území mesta Malacky – Z102/2021 
e) Návrh VZN mesta Malacky o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Malacky – Z103/2021 
 
2) Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2021 – Z110/2021 
 
3) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2022 s výhľadom na roky 
2023 - 2024 – Z111/2021 
 
4) Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Malacky na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 – Z112/2021 
 
5) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023  
a 2024: 
a) ADHOC Malacky – Z114/2021 
 
6) Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 
- 2030 – Z116/2021 
 
7) Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2021-2030) – Z117/2021 
 
8) Návrh na schválenie aktualizácie Generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky  
– Z121/2021 
 
9) Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2022 – Z120/2021 
 
10) Plán mestských podujatí na rok 2022 
 
11) Návrh nových kritérií – dotácie pre športovú oblasť  
 
12) Rôzne 



 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Anton Pašteka 
            predseda komisie 
 
 
 
      
 
V Malackách, 29.11.2021 
 


