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 Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2019 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 schválený  uznesením 
č. 99/2019 zo zasadnutia MsZ dňa 27.06.2019 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za I. 
polrok 2019.  
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 29.07.2019 do 16.10.2019 vykonaná 
kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2019.  
 
Cieľ kontroly:   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za I. polrok 2019. 
 
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 2019 

- správa o plnení uznesení MsZ za obdobie I. polroka 2019 
- podklady z činnosti mestského úradu a organizácií mesta 

 
V I. polroku 2019 sa konalo päť zasadnutí MsZ (31.01.2019, 21.02.2019, 28.03.2019, 
28.05.2019, 27.06.2019). V hodnotenom období bolo poslancami prijatých 106 uznesení. 
Súčasťou materiálu je prehľad plnenia tých uznesení MsZ prijatých za obdobie I. polroka 
2019, z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie, t.j. 68 schvaľovacích uznesení a 17 ukladacích uznesení. Z jedného uznesenia v znení 
„MsZ v Malackách poveruje primátora mesta...“ taktiež vyplynula úloha (uzn. 52/2019).  
 
 
Kontrola schvaľovacích častí uznesení: 
Preverením plnenia schvaľovacích častí uznesení neboli zistené nedostatky v plnení 
schválených uznesení. V procese prípravy zmlúv, komunikácie s druhými zmluvnými 
stranami alebo podania žiadostí sú úlohy vyplývajúce z uznesení č. 9, 17, 50, 51, 73 a 79. 
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 2019 bolo mestským zastupiteľstvom schválených sedem 
všeobecne záväzných nariadenia mesta.  
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby 
poskytované mestom Malacky, 
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2019 o podmienkach poskytovania 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
 -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2019, 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 
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záväzného nariadenia mesta Malacky č. 6/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 10/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2017, 
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2019 o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2019, 
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2019, 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, Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 10/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2017 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2019, 
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania 
hazardných hier, 
 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2012. 
 
 
Kontrola ukladacích častí  uznesení:  
Preverením plnenia ukladacích častí uznesení neboli zistené nedostatky. Časť úloh trvá.  
 
Za I. polrok 2019 bolo na zasadnutiach MsZ podaných celkom 14 interpelácií a podnetov 
poslancov. Na podnety a interpelácie bolo odpovedané. 
 
 

 
Zhrnutie: 
 
V rámci kontroly plnenia uznesení za obdobie I. polroka 2019 neboli zistené nedostatky, 
ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných predpisov alebo neplnenia úloh 
v  termíne.  
 
Správa bola dňa 16.10.2019 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:  16.10.2019 
 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta   



 
 

 Prehľad plnenia uznesení za I. polrok 2019 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  31. januára  2019  
                                                                                                                 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

6/2019 MsZ  schválilo: 
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským 
zastupiteľstvom do komisií s účinnosťou od 1. februára 2019. 
 
 

Splnené 
 

 
 

 
 

7/2019 MsZ schválilo: 
a) zrušenie Spoločného obecného úradu v Malackách ku dňu 01.03.2019 
b) ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 
30.12.2004 dohodou zmluvných strán ku dňu 01.03.2019. 
 

Zmenené uznesením č. 23/2019.   

9/2019 MsZ schválilo: 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Malacky – 
MŠ Záhorácka“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl znení Aktualizácie č. 1, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-
2018-35, 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 6.700 € (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 29.04.2019. 
Posudzuje sa, výsledok zatiaľ 
nebol oznámený.  
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12/2019 MsZ schválilo: 
v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov s prihliadnutím na náročnosť, kvalitu výkonu verejnej funkcie 
a výsledky vykonanej práce zvýšenie mesačného platu o 60% primátorovi 
mesta Malacky JUDr. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD. s účinnosťou od 
01.02.2019. 
 

Splnené   

13/2019 MsZ uložilo: 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými 
podnetmi poslancov: posl. Tedlu a posl. Vidanovej. 
 

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

  

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 
Skultúrnenie prostredia pred Spoločenským domom: Bola vykonaná výsadba,  v súčasnosti prebieha obnova fasády.  
Znečisťovanie ovzdušia v Malackách: MsÚ sa podnetom zaoberal, v obsiahlej odpovedi boli p. poslankyni opísané aktivity mesta v tejto oblasti. 
 
 

 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  21. februára 2019   
                                                                                                                               

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 
 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

15/2019 MsZ schválilo:  
Ing. Petra Bartošeka do funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti TEKOS, 
spol. s r.o. 
 

Splnené.   

16/2019 MsZ schválilo:  
spolufinancovanie projektu "Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese 
Malacky" realizovaného obchodnou spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o.  v 
sume 56 395 Eur formou zvýšenia bežných príjmov rozpočtovej položky 111 
(výnos daní z príjmov FO) a výdavkovej položky kapitálového rozpočtu 700 
(KT Tekos).    
 

Splnené.   

17/2019 MsZ schválilo:  
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Malacky – 
Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov“ realizovaného v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

Žiadosť bola podaná 
29.04.2019. 
Posudzuje sa, výsledok zatiaľ 
nebol oznámený.  
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infraštruktúry materských škôl, Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34, 
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 30 754,16 € (t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom), 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta, 
 
3) ukladá mestskému úradu 
zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného 
projektu, po jeho schválení, do rozpočtu mesta Malacky pri najbližšej zmene 
rozpočtu mesta Malacky. 
 

 
 

18/2019 MsZ schválilo:  
a) dofinancovanie projektu "nadstavba MsCSS" v rozpočte na rok 2019  vo 
výške  44 000 € formou zvýšenia  bežných príjmov - rozpočtovej položky 111 
(výnos dane z príjmov FO) a výdavkovej položky kapitálového rozpočtu 700 
(MsCSS - nadstavba), 
 
b) financovanie opravy strechy na budove MCK Malacky v rozpočte na rok 
2019 vo výške 24 240 € formou zvýšenia bežných príjmov - rozpočtovej 
položky 111 (výnos dane z príjmov FO) a výdavkovej položky bežného 
rozpočtu oddielu 08 – Rekreácia, kultúra (MCK – oprava strechy). 
 

 
Splnené. 
 
 
 
 
Splnené. 

  

19/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra E KN, parc. č. 
305/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222 m2,  registra E KN, parc. č. 
306/2, orná pôda o výmere 72 m2, registra E KN, parc. č. 306/3, orná pôda 
o výmere 66 m2, k. ú. Malacky vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky 
budúceho povinného z vecného bremena, uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech budúceho 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 7,50 €/m2 v 
súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách 

Zmluva bola podpísaná 
25.02.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 6 

hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy 
o zriadení vecného bremena“,  
 
MsZ uložilo MsÚ: 

        po ukončení stavby prípojky NN a káblového rozvodu NN 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, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie geometrického 
plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí BV 
Group plus, s.r.o., Závodská 519, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 44 781 555. 
 

 
 
 
 
Úloha trvá. 

20/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra E KN, parc. č. 
1087/2, ostatná plocha o výmere 2403 m2, registra E KN, parc. č. 1109, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1349 m2, registra E KN, parc. č. 
1110/1, trvalý trávny porast o výmere 8201 m2 k. ú. Malacky vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky, budúceho povinného z vecného bremena 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech budúceho 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 7,50 €/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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 

      po ukončení stavby prípojky VN, NN prípojky a trafostanice 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, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie geometrického 
plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí EHR 
INVEST spol. s r.o. Duklianskych hrdinov 380/1, Malacky, IČO: 47 544 341. 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
25.02.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  

21/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra E KN, parc. č. 
4440/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, registra E KN, parc. č. 
4455, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4377 m2, registra E KN, parc. č. 

 
Zmluva bola uzatvorená 
5.8.2019. Výmery uvedené 
v zmluve o budúcej zmluve sú 
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4457/1, ostatná plocha o výmere 7573 m2, registra E KN, parc. č. 1473/5, 
zastavaná plocha o výmere 24749 m2, registra E KN parc. č. 2872/3, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1597 m2 k. ú. Malacky vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky, budúceho povinného z vecného bremena 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech budúceho 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 7,50 €/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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 

po ukončení stavby prípojky VN, NN prípojky a trafostanice 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, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie geometrického 
plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí LGR 
Invest, spol. s r. o., Mierové námestie 10A, 901 01 Malacky, IČO: 
50 010 581. 
 

podľa skutočného zamerania, 
v budúcnosti dôjde k zmene 
textu uznesenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  28. marca 2019   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 
 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

23/2019 MsZ  schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené: 13/2019, 
b) zmenu textu Uznesenia MsZ č. 7/2019 zo dňa 31.01.2019 tak, že toto 
uznesenie po vykonanej zmene znie: 
2) schvaľuje: 
a) zrušenie Spoločného obecného úradu v Malackách ku dňu 01.05.2019, 
b) ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 
30.12.2004 
dohodou zmluvných strán ku dňu 01.05.2019.“ 

 
Splnené. 
 
Dohoda v zmysle zmeneného 
uznesenia bola podpísaná 
30.04.2019. 
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25/2019 
 

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, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
10/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 
s pripomienkou 
V § 2 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladá text „ustanovenia § 1“. 
 

VZN nadobudlo účinnosť 
18.04.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 3/2019. 
Pripomienka bola zapracovaná. 

 
 

 
 

26/2019 
 
 

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 
18.04.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 4/2019. 
 

 
 

 
 

27/2019 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o podmienkach 
poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, 
s pripomienkou: 
V názve nariadenia sa číslo „2018“ nahrádza číslom „2019“.  
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
18.04.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 2/2019. 
Pripomienka bola zapracovaná. 
 

  

28/2019 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o úhradách za sociálne 
služby poskytované mestom Malacky, s účinnosťou od 1. mája 2019 
s pripomienkami: 
V §1 sa vypúšťa bod 1.   
Súčasne sa v §1 zrušuje označenie bodu 2. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.05.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 1/20198. 
Pripomienky boli zapracované. 
 

 
 

 
 

29/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 
352/4, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2, vedený Okresným úradom 
Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaný na liste 
vlastníctva č. 6175 z výlučného vlastníctva Anny Mihaličkovej, rod. 
Čanigovej, Topoľová 332/61, 958 04 Partizánske – Veľké Bielice, nar. 
14.02.1961 do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 
2.205,- Eur (slovom: dvetisíc dvestopäť eur).  
 

 
Zmluva bola podpísaná 
09.04.2019. 

  

30/2019 MsZ schválilo:    
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odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 
481/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 391 m2 a parc. č. 484, druh 
pozemku: záhrada o výmere 223 m2 vedeným Okresným úradom 
Malacky pre obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaným na 
liste vlastníctva č. 3110 z výlučného vlastníctva Mgr. Ľubomíra Bernáta, 
rod. Bernát, Na Tálkoch 32, 900 33 Marianka, nar. 14.05.1977 do 
výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 35€/m2.  
 

Zmluva bola podpísaná 
23.04.2019. 

31/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 
572, druh pozemku: 
záhrada o výmere 536 m2, parc. č. 574/5, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 93 m2 a parc. č. 577, druh pozemku: záhrada 
o výmere 54 m2 evidovaným na liste vlastníctva č. 6221 vedeným 
Okresným úradom Malacky pre obec Malacky, katastrálne územie 
Malacky, z výlučného vlastníctva NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 
Bratislava, IČO: 
36286192 do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 
819,60 Eur (slovom: osemstodevätnásť eur 60/100). 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
20.05.2019. 

  

32/2019 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. 4362/6, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 25 m², ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku registra „E“ parc. č. 1087/2, ostatná plocha o 
výmere 2403 
m2, katastrálne územie Malacky 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 určený na umiestnenie novej transformačnej stanice 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie, ktorej kapacita 
bude v budúcich obdobiach využitá aj v prospech mesta Malacky, 
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“ 
parc. č. 4362/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m², ktorý 
vznikol odčlenením z pozemku registra „E“ parc. č. 1087/2, ostatná 

 
Zmluva bola podpísaná 
23.05.2019. 
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plocha o výmere 2403 m2, katastrálne územie Malacky v zmysle 
geometrického plánu č. 139/2018 zo dňa 07.02.2019 vyhotoveným 
spoločnosťou Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava, IČO: 36 810 
851, autorizačne overeným dňa 07.02.2019 Ing. Milicou Vaškovou a 
úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, Ing. 
Zuzanou Rybeckou dňa 26.02.2019, pod č. G1-151/2019, z výlučného 
vlastníctva mesta Malacky do výlučného vlastníctva obchodnej 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu vo výške 2.260,- Eur (slovom: 
dvetisíc dvestošesťdesiat eur) stanovenú znaleckým posudkom č. 
02/2019 vyhotoveným znalkyňou Ing. Silviou Ondrovičovou, 
 
MsZ konštatovalo,  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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

33/2019 MsZ schválilo:  
a) v súlade s § 29 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta ako prípad hodný 
osobitného zreteľa zriadenie bezodplatného vecného bremena na 
pozemku registra C KN, parc. č. 2865/2, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 1851 m2, registra C KN, parc. č. 2867/1, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1594 m2, registra E KN, parc. č. 548, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2493 m2, registra E KN, parc. č. 588, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1793 m2, registra E KN, parc. 
č.517, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2764 m2, registra E KN, 
parc. č. 537/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, k. ú. 
Malacky vo vlastníctve mesta Malacky nachádzajúcich sa na ulici 
Zámocká, pričom zmena trasy vedenia plynovodov v prospech 
oprávneného z vecného bremena bola iniciovaná mestom Malacky pre 
budúce investičné zámery (revitalizácia zóny na ulici Zámocká, 
plánovaná výstavba kultúrneho domu a výstavba parkovacích miest), 
 
b) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zriadenie bezodplatného 
vecného bremena na dobu neurčitú, na pozemku registra C KN, parc. č. 
2865/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1851 m2, registra C KN, 
parc. č. 2867/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1594 m2, registra 
E KN, parc. č. 548, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2493 m2, 
registra 
E KN, parc. č. 588, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1793 m2, 

 
Zmluva bola podpísaná 
20.05.2019. 
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registra E KN, parc. č. 517, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2764 
m2, registra E KN, parc. č. 537/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
13 m2, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
oprávneného z vecného bremena spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (in presonam) v 
súlade s § 29 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení stavby plynovodov na ulici Zámocká v zmysle 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu 
zmluvu o zriadení vecného bremena, pričom správny poplatok za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 € 
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vecného bremena zaplatí 
mesto Malacky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

34/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C KN, parc. č. 
3370/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3225 m2, k. ú. Malacky 
vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky, povinného z vecného bremena 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a. s., Pezinská 1098, 
Malacky, IČO: 31412114, (in rem) v prospech každodobého vlastníka 
pozemku registra C KN, parc. č. 5573/1, ostatná plocha o výmere 
14252 m2, k. ú. Malacky a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje 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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení stavby vjazdov, chodníkov a komunikácie 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, pričom správny poplatok za podanie 
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, 
vyhotovenie 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú 

 
Zmluva bola podpísaná 
05.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 
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odplatu zaplatí VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a. s., 
Pezinská 1098, Malacky, IČO: 31412114. 
 

35/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov E KN, parc. č. 6855, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 816 m2 a registra E KN, parc. č. 
6690, orná pôda o výmere 8105 m2 k. ú. Malacky vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky, povinného z vecného bremena uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
oprávneného z vecného bremena spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., 
Kamenné námestie 1/A, Bratislava, IČO 31321828 (in rem) každodobého 
vlastníka stavby súpisné číslo 5662, postavenej na pozemku parc. č. 
3244/15, k.ú. Malacky a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje 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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení rekonštrukcie splaškovej areálovej kanalizácie TESCO, 
prípojky splaškovej kanalizácie a umiestnení kanalizačných šácht 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, pričom správny poplatok za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, 
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vecného bremena a 
jednorazovú odplatu zaplatí TESCO STORES SR, a.s., Kamenné 
námestie 1/A, Bratislava, IČO: 31321828 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
08.07.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

  

36/2019 MsZ schválilo: 
v súlade s §20a ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 
Dodatok č. 1 k Zmluve 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. 
 
 

 
Dodatok bol podpísaný 
30.05.2019. 

  

37/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku E KN, parc. č. 4332/1, 

 
Zmluva bola podpísaná 
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1446 m2, k. ú. Malacky vo 
výlučnom vlastníctve mesta Malacky, povinného z vecného bremena 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena (in rem) 
každodobého vlastníka stavby verejného vodovodu, vybudovaného na 
pozemku reg. „E“ parc. č. 4332/1, k.ú. Malacky a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu sa zriaďuje 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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení výstavby SO02 – Rozšírenie verejného vodovodu 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, pričom správny poplatok za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, 
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vecného bremena a 
jednorazovú odplatu zaplatí Tomáš Pilný, Janka Kráľa 27, 901 01 
Malacky. 
 

06.05.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 
 
 
 
 
 
 
 

38/2019 MsZ schválilo: 
a) II. 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:  
     
  

Schválený 
rozpočet na 
rok 2019 

I. zmena 
rozpočtu 
2019 

 
Rozpočet 
po I. 
zmene 
 
 

II. zmena 
rozpočtu 
2019 
 

 
Rozpočet po II. 
zmene 

Príjmy 
spolu 18 103 765 + 124 635 18 228 400 +565 144 

 
18 793 544 

Bežné 
príjmy 15 293 501 + 124 635 15 418 136 +348 784 

 
15 766 920 

Bežné 
príjmy RO 810 270 0 810 270 -42 595 

 
767 675 

Kapitálové 
príjmy 1 999 994 0 1 999 994 -57 520 

 
1 942 474 

Kapitálové 
príjmy RO 0 0 0 0 

 
0 

Finančné 
operácie 0 0 0 316 475 

 
316 475 

Splnené. 
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príjmové 

Výdavky 
spolu 18 103 765 +124 635 18 228 400 +565 144 

 
18 793 544 

Bežné 
výdavky s 
RO 14 153 205 +24 240 14 177 445 +221 716 

 
14 399 161 

     
 

Kapitálové 
výdavky s 
RO 3 450 925 +100 395 3 551 320 343 428 

 
3 894 748 

Kapitálové 
výdavky RO 0 0 0 0 

 
0 

Fin. 
operácie 
výdavkové 499 635 0 499 635 0 

 
499 635 

Hospodáre
nie mesta 0 0 0 0 

 
0 

 

b) mimoriadnu dotáciu z rozpočtu mesta Malacky v sume 5.000,- Eur 
v súlade s §6 ods. 6 VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej 
a grantovej politike mesta za účelom rekonštrukcie nádvoria v školskom 
areáli Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 

2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
 
Splnené. 

39/2019 MsZ schválilo: 
A. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii MŠ Jána Kollára 896, Malacky v sume 437 
926,96 €, z toho : 
1. Zateplenie budovy MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 423 
538,96 €. 
2. Rekonštrukcia kuchyne v MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 14 
388,- €. 
B. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovej organizácii ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky v sume 159 
216,44 €, z toho : 
1. Zateplenie budovy ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej cene 123 758,54 €. 
2. Hydraulické vykurovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v ZŠ 
Záhorácka 95 v 
obstarávacej cene 35 457,90 €. 
C. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 

 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
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príspevkovej organizácii MsCSS, 1. mája 9, Malacky v sume 623 926,21 
€, konkrétne : 
Nadstavba, prístavba MsCSS a modernizácia hygienických zariadení v 
obstarávacej cene 623 926,21 €. 
D. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
príspevkovej organizácii AD HOC, Sasinkova 2, Malacky v sume 105 
264,30 €, z toho : 
1. Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom parku v 
obstarávacej cene 74 970,60 €. 
2. Vybavenie šatní skrinkami na futbalovom ihrisku v Zámockom parku 
v obstarávacej cene 12 000,- €. 
3. Osvetlenie, ozvučenie tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom 
parku v obstarávacej cene 18 293,70 €. 
 

 
 
 
 
Splnené. 

40/2019 MsZ schválilo: 
Koncepciu rozvoja mesta Malacky v oblasti tepelnej energetiky  -
Aktualizácia č. 1. 
 

  
Splnené. Koncepcia je 
zverejnená na web sídle mesta. 

  

44/2019 MsZ schválilo: 
poskytnutie dotácie na rok 2019 pre: 
Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY vo výške 26134,- €, 

Športový klub Žolík Malacky vo výške 3498,- €, 

Alfa boxerský klub Malacky (Alpha Boxing Club Malacky) vo výške 

3711,-€, 

MSK Malacky -Mestský stolnotenisový klub Malacky vo výške 4734,- €, 

Atletický klub AC Malacky vo výške 7148,- €.  

 
Zmluvy o poskytnutí dotácie so 
športovými klubmi boli 
podpísané v apríli 2019 
a následne boli v zmysle zmlúv 
poskytnuté finančné prostriedky.  

  

45/2019 MsZ schválilo: 
na návrh komisie za člena komisie Ing. Pavla Oreského. 
 

 
Splnené. 

  

46/2019 MsZ uložilo MsÚ: 
vybaviť ústne a písomne podané  podnety poslancov: posl. Pašteku, posl. 
Adamovičovej, posl. Časa, posl. Hrončeka a posl. Macejku.  
 

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

  

 
Riešenie interpelácií a podnetov: 

Osadenie značky a zníženie rýchlosti na 30 km/h pri bašte na Mierovom námestí: Návrh na uvedené zníženie rýchlosti bol Dopravným inšpektorátom zamietnutý. V riešení so 
Slovenskou správou ciest je iné dopravné značenie pred prechodom. 
Dokončenie prestavby šatní na hádzanárskom ihrisku: Šatne sú dokončené a v užívaní. 
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Regulácia parkovania na Hviezdoslavovej ulici: Parkovaním v lokalite sa bude zaoberať parkovacia politika mesta, ktorá zatiaľ  nie je schválená. V súčasnosti – dohľad zabezpečí 
MsP. 
Zvýšenie frekvencie kontrol v areáli Zámockého parku: Ustanovená zvýšená pozornosť MsP tomuto areálu. 
Osadenie informačnej tabule pri COOP Jednote na Juhu: Osadenie informačných panelov do obvodu mesta je medzi prioritnými cieľmi pre roky 2019 – 2022. 
Prioritná oprava ciest na vjazdoch do sídliska Juh: V máji 2019 bol opravený vjazd zo Stupavskej do ul. Ľ. Fullu. V letných mesiacoch – oprava vjazdu na Štúrovu ul. 

 
 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  28. mája 2019   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

48/209 MsZ  schválilo: 
vystúpenie mesta Malacky zo Združenia miest a obcí Slovenska, 
 

 
Splnené. 

  
 

49/2019 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 bufetu na letnom kúpalisku o výmere 
148,65 m2 v prospech aktuálneho nájomcu - spoločnosti TOROLUX s.r.o., 
Továrenská 13, 901 01 Malacky, IČO: 35 935 618, za nájomné vo výške 60 
€/m2/rok, a to na dobu určitú do 31.10.2024 bez možnosti zápočtu 
vykonanej investície na nájomné. 
 

 
Dodatok k zmluve o prenájme 
bol podpísaný 19.06.2019. 

  

50/2019 MsZ schválilo: 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie 
komunitného centra v Malackách“ realizovaného v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu 
poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, Kód 
výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27, 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 19 856,18 € (t.j. minimálne 5 % z 

 
Splnené. ŽoNFP podaná 
31.5.2019. Posudzuje sa, 
výsledok zatiaľ nebol oznámený.  
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celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom), 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu mesta, 
 

51/2019 MsZ schválilo: 
spoluprácu s neziskovou organizáciou Vstúpte, n.o. so sídlom v Malackách, 
1. mája 15, IČO: 37 924 664 pri realizácii projektu „Rekonštrukcia 
a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“ vo forme poskytnutia 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 22 795,60 Eur (t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom) na základe Zmluvy o 
spolupráci, 
 

 
Žiadosť o NFP bola podaná. 
Posudzuje sa, výsledok zatiaľ 
nebol oznámený. Zmluva 
o spolupráci bude uzatvorená  
v prípade schválenia ŽoNFP. 

  

52/2019 MsZ schválilo: 
a) zámer výstavby športového tréningového komplexu v areáli bývalej Píly,  
b) založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Šport aréna 
Malacky, s.r.o., so sídlom Sasinkova 2, 901 01 Malacky,  
c) majetkovú účasť mesta Malacky v obchodnej spoločnosti Šport aréna 
Malacky, s.r.o., vo výške 100 %,  
d) peňažný vklad vo výške 5 000 EUR do majetku – základného imania 
obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o.,  
e) zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 
Šport aréna Malacky, s.r.o.,  
f) zástupcov mesta Malacky do orgánov obchodnej spoločnosti Šport aréna 
Malacky, s.r.o. nasledovne: štatutárny orgán - konateľ: Ing. Dušan Rusňák, 
kontrolný orgán - dozorná rada: Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Marian Andil a 
Ing. Adam Janík.  
 
MsZ poverilo primátora mesta: 
a) predložiť oficiálnu žiadosť o čerpanie finančnej dotácie zo Slovenského  
olympijského a športového výboru na účel výstavby športového 
tréningového komplexu v Malackách, 
b) vykonať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/2003 Z.z. 
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, všetky potrebné úkony, súvisiace so založením 
a vznikom obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o., 
c) pripraviť etapizáciu a spôsob výstavby v prípade, ak nebude poskytnutá 
dotácia Slovenským olympijským a športovým výborom. 

 

 
 
Splnené vo všetkých bodoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené 
 
 
Splnené 
 
 
 
Vedenie mesta komunikuje so 
SOŠV, informácia o poskytnutí 
dotácie zatiaľ nie je. 
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54/2019 MsZ schválilo: 
a) prijatie dlhodobého investičného úveru so splatnosťou 20 rokov vo 
výške 2 500 000,- € s variabilnou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 
0,51 % p.a. na 20 rokov poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. 
za účelom financovania kapitálových výdavkov na investičné rozvojové 
aktivity mesta, 
 
b) prijatie dlhodobého investičného úveru so splatnosťou 20 rokov vo 
výške 500 000,- € s variabilnou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 0,66 
% p.a. na 20 rokov poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. za 
účelom financovania kapitálových výdavkov na investičné rozvojové 
aktivity mesta. 
 

 
Zmluva o úvere bola podpísaná 
28.06.2019. 
 
 
 
 
Zmluva o úvere bola podpísaná 
28.06.2019. 
 
 

  

55/2019 MsZ schválilo: 
A) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku „E“ KN, parc. č. 
4699/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2, k. ú. Malacky 
z výlučného vlastníctva Heleny Míznerovej, rod. Tichej, nar. 27.04.1941, 
bytom Bernolákova 2417/11, Malacky v podiele 1/1 do vlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 
v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1.800,00 € (slovom: 
tisícosemsto eur), 
 
 
B) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku „E“ KN, parc. č. 5435/2, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2, k. ú. Malacky z podielového 
spoluvlastníctva Víťazoslava Ščepánka, rod. Ščepánka, nar. 10.01.1948, 
bytom Kozia 2351/7, Malacky v podiele ½ k celku do vlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 
v podiele ½ k celku za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1.000,00 € 
(slovom: tisíc eur), 
 
 
C) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 
4699/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2, pozemku registra 
„E“ KN, parc. č. 4699/70, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 198 m2, 
pozemku registra „E“ KN, parc. č. 4699/71, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 143 m2, k. ú. Malacky z podielového spoluvlastníctva Ladislava 
Tichého, rod. Tichého, nar. 18.04.1943, bytom Internátna 3483/17, 974 01 
Banská Bystrica v podiele ½ k celku do vlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele ½ k 
celku za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2.514,00 € (slovom: 
dvetisícpäťstoštrnásť eur), 

 
Zmluva bola podpísaná 
05.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola podpísaná 
12.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola podpísaná 
18.06.2019. 
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D) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 
4699/57, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2 v podiele ½ k celku 
k. ú. Malacky z podielového spoluvlastníctva Ladislava Tichého, rod. 
Tichého, nar. 18.04.1943, bytom Internátna 3483/17, 974 01 Banská 
Bystrica v podiele ½ k celku do vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele ½ k celku za 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 468,00 € (slovom: štyristošesťdesiatosem 
eur). 
 

 
 
Zmluva bola podpísaná 
18.06.2019. 

 
Zasadnutie MsZ  dňa  27. júna 2019   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

57/2019 MsZ  schválilo: 
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené č. 38/2019 a 46/2019. 
b) zmenu textu Uznesenia MsZ č. 92/2018 zo dňa 27.09.2018 tak, že toto 
uznesenie po vykonanej zmene znie: 
„2) schvaľuje: 
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 z výlučného vlastníctva Ing. Andreja Bilkoviča, rod. 
Bilkoviča, nar. 24.03.1993, bytom Jána Hollého 1673/22, 901 01 Malacky 
do výlučného vlastníctva Mesta Malacky Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 5,50 €/m2,“. 
 

 
 
 
 
Zmluva podľa zmeneného 
znenia uznesenia bola podpísaná 
09.08.2019. 

  
 

61/2019 
 

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 neskorších zmien. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.09.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 5/2019. 
Pripomienka bola zapracovaná. 
 

 
 

 
 

62/2019 
 
 

MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
16.07.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 6/2019. 
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63/2019 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2012. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.08.2019 ako VZN mesta 
Malacky č. 7/2019. 
 

  

64/2019 MsZ uložilo MsÚ: 
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta s pripomienkami: 
V Čl. 2 ods. 3 písm. a) sa suma „40.000,- €“ nahrádza sumou „50.000,- 
Eur“. 
V Čl. 2 ods. 3 písm. b) sa suma „40.000,- €“ nahrádza sumou „50.000,- 
Eur“. 
V Čl. 2 ods. 3 písm. c) sa suma „40.000,- €“ nahrádza sumou „50.000,- 
Eur“. 
 

 
Splnené. 

 
 

 
 

65/2019 
 
 

MsZ schválilo:  
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom evidovaných v registri 
„E“ parcela č. 6852, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 82 m 2, 
parcela č. 6859, druh pozemku: orná pôda o výmere 40m2, parcela č. 
6871/15, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 837m2, parcela č. 
6874/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 49m2, parcela č. 6876, 
druh pozemku: ostatná plocha o výmere 9m2, parcela č. 6884/1, druh 
pozemku: ostatná plocha o výmere 280m2, parcela č. 7045/5, druh 
pozemku: vodná plocha o výmere 87m2, všetky vedené Okresným úradom 
Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidované na liste 
vlastníctva č. 10262 z podielu spoluvlastníka Ing. arch. Alexandra 
Németha, rod. Németha, nar. 08.11.1963, trvale bytom Záporožská 3725/4, 
851 01 Bratislava v podiele ½ k celku a Anny Némethovej, rod. Turanskej, 
nar. 11.03.1938, trvale bytom Bárdošova č. 12, Bratislava v podiele ½ k 
celku do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO: 00304913 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 €/m2. 
 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
15.08.2019. 

  

66/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 3733/2, 
druh pozemku: ostatná plocha o výmere 128 m2, vedený Okresným úradom 
Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky z podielového 
spoluvlastníctva Anny Klasovej, Tematínska 2118/23, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom, nar. 04.03.1954 v podiele ½ k celku a podielového 
spoluvlastníctva Karola Klasa, Záhorácka 1930/35, 90101 Malacky, nar. 
27.08.1960 v podiele ½ k celku do výlučného vlastníctva mesta Malacky, 

Kúpna zmluva bola podpísaná 
21.08.2019. 
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Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 1/1 za 
dohodnutú kúpnu cenu 256,00 Eur (slovom: dvestopäťdesiatšesť eur). 
 

67/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 4313/5, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, vedený 
Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, 
evidovaný na liste vlastníctva č. 7224 z výlučného vlastníctva Júlie 
Pribilovej, rod. Gašparíkovej, Jánošíkova 1569/7, 901 01 Malacky, nar. 
22.04.1936 do výlučného vlastníctva Mesta Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 
132,- Eur (slovom: jednostotridsaťdva eur). 
 

Kúpna zmluva bola podpísaná 
27.08.2019. 

  

68/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 
346/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, vedený Okresným 
úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky z 
podielového spoluvlastníctva Ing. Milana Dobiáša, nar. 10.03.1940 a 
manželky PhDr. Márii Dobiášovej, rod. Halászovej, nar. 02.02.1959 
obidvaja bytom Pribišova 3174/8, Bratislava v podiele ¼ k celku BSM a 
PhDr. Márie Dobiášovej, rod. Halászovej, nar. 02.02.1959, bytom 
Pribišova 3174/8, Bratislava Bratislava v podiele ¾ k celku do výlučného 
vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 10,00 €/m2 (slovom: desať 
eur/m2). 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
07.08.2019. 

  

69/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku evidovaného v registri „E“ 
KN, parcela č. 5853/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 15 m2, vedený 
Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky z 
podielového spoluvlastníctva Marty Štrossovej, rod. Štefanovičovej, nar. 
18.09.1951, Budovateľská č. 2510/27, 901 01 Malacky v podiele 11/16 
k celku a Rudolfa Štefanoviča, rod. Štefanoviča, nar. 26.05.1953, J. 
Hollého č. 2790/62, 901 01 Malacky v podiele 5/16 k celku do výlučného 
vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 
00304913 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 10 €/m2. 
 

 
Zmluva bola podpísaná 
07.08.2019. 

  

70/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku evidovaného v registri „E“ 
KN, parcela č. 141/3, druh pozemku: orná pôda o výmere 1020 m2, vedený 
Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, 
evidovaný na liste vlastníctva č. 5218 z podielového spoluvlastníctva 

 
Zmluva bola podpísaná 
02.08.2019. 
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PaedDr. Mgr. Daniely Kunštekovej, rod. Markovej, nar. 
16.12.1961, Hollého č. 1643/3, 901 01 Malacky v podiele 25/1440 k celku 
do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky, IČO: 00304913 v podiele 25/1440 k celku za dohodnutú 
kúpnu cenu vo výške 270,- eur (slovom: dvestosedemdesiat eur), z 
podielového spoluvlastníctva Alžbety Fabianovej, rod. Jurkovičovej, nar. 
16.04.1949, Ovručská 1656/7, Bratislava, v podiele 29/360 k celku a v 
podiele 10/108 do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 
v podiele 29/360 k celku a v podiele 10/108 k celku za dohodnutú kúpnu 
cenu vo výške 2660,- eur (slovom: dvetisícšesťstošesťdesiat eur), z 
podielového spoluvlastníctva Boženy Markovej, rod. Bačíkovej, nar. 
11.12.1941, Hviezdoslavova č. 1855/70, 901 01 Malacky v podiele 54/1440 
k celku do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 v podiele 54/1440 k celku za 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 580,- eur (slovom: päťstoosemdesiat eur). 
 

71/2019 MsZ schválilo: 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, odplatný prevod 
a) spoluvlastníckeho podielu vo výške 1797/171268 k celku na pozemku 
registra „C“ KN parcelné číslo 2738, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 512 m², vedenom Okresným úradom Malacky, okres 
Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaný na liste 
vlastníctva č. 10067 v prospech Anny Márie Tillnerovej, rod. Tillnerovej, 
narodenej dňa 05.06.2000, trvale bytom Ul. 1. mája č. 2382/13, 901 01 
Malacky, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou vo výške 1/3 k celku bytu č. 
15, 3. p, vchod 13, v bytovom dome súpisné č. 2382, postaveného na 
parcele č. 2738, b) spoluvlastníckeho podielu vo výške 7274/171268 k 
celku na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 2738, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 512 m² vedenom Okresným úradom 
Malacky, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, 
evidovaný na liste vlastníctva č. 10067 v prospech Martina Kollu, rod. 
Kollu, narodeného dňa 27.11. 1988, trvale bytom Ul. 1. mája č. 2382/15, 
901 01 Malacky, ktorý je výlučným vlastníkom bytu č. 18, prízemie, vchod 
15, v bytovom dome súpisné č. 2382, postaveného na parcele č. 2738, za 
kúpnu cenu vo výške 0,10 eur/m², ktorá už bola uhradená, 
 
MsZ konštatovalo,  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, 

Zmluva s p. Tillnerovou bola 
podpísaná 06.08.2019.  Zmluva 
s p. Kollom sa uzatvárať nebude.  
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uznesenie stráca platnosť. 
 

72/2019 MsZ schválilo:  
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 
ods. 1 písm. b) a ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 o 
zásadách hospodárenia s majetkom mesta bezodplatný prevod vlastníckeho 
práva k pozemku „E“ KN, parc. č. 5217/1, trvalý trávny porast o výmere 57 
m2, k. ú. Malacky z podielového spoluvlastníctva PaedDr. Daniely 
Kunštekovej, rod. Markovej, nar. 26.12.1961, bytom Hollého 1643/3, 901 
01 Malacky v podiele 1/20 k celku a Boženy Markovej, rod. Bačíkovej, 
nar. 11.12.1941, bytom Hviezdoslavova 1855/70, 901 01 Malacky v 
podiele 1/20 k celku do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 1/20 k 
celku a 1/20 k celku, 
bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku „E“ KN, parc. č. 
4441/2, lesný pozemok o výmere 856 m2, k. ú. Malacky z podielového 
spoluvlastníctva PaedDr. Daniely Kunštekovej, rod. Markovej, nar. 
26.12.1961, bytom Hollého 1643/3, 901 01 Malacky v podiele 3/480 k 
celku a Boženy Markovej, rod. Bačíkovej, nar. 11.12.1941, bytom 
Hviezdoslavova 1855/70, 901 01 Malacky v podiele 3/480 k celku do 
podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 3/480 k celku a 3/480 k celku. 
 

 
Darovacia zmluva bola 
podpísaná 02.08.2019. 

  

73/2019 MsZ schválilo: 
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. 3373/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
417 m2 a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3373/4, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 264 m2, vedené Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor, obec Malacky, katastrálne územie Malacky, zapísané na 
Liste vlastníctva č. 7654, z výlučného vlastníctva Slovenskej republiky v 
správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do výlučného vlastníctva 
Mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 
913 za dohodnutú kúpnu cenu 6.460,00 € (slovom: šesťtisíc 
štyristošesťdesiat eur) za účelom užívania pozemkov z dôvodu 
poskytovania všeobecne prospešných služieb, a to revitalizácie územia a 
výstavbou Náučného chodníka k lesoparku Tri duby. Náklady na úhradu 
správneho poplatku vo výške 66,00 € za podanie návrhu na vklad zaplatí 
nadobúdateľ. 
 

 
Zmluva bola odoslaná na podpis 
druhej zmluvnej strane.  

 
Mestu bolo 
doručené 
oznámenie MV SR 
o dočasnom 
pozastavení 
prevodov majetku 
štátu. 

 
V prípade uvoľnenia 
prevodov bude pokračovať 
majetkovo právne 
vysporiadanie.  

74/2019 MsZ schválilo: 
a) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

 
Zámenná zmluva bola podpísaná 
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neskorších predpisov nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
spôsob prevodu nehnuteľností - zámena pozemkov s finančným 
vyrovnaním a to pozemku reg. C KN, parc. č. 5594/2, ostatná plocha o 
výmere 51 m2 vo vlastníctve mesta Malacky Bernolákova č. 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO: 00 304 913 a pozemku reg. C KN, parc. č. 5587/7, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vo vlastníctve spoločnosti 
Normit company s.r.o. Normit company s.r.o., Pezinská 5104, 901 01 
Malacky, IČO: 47502282 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 pozemky, na ktorých je 
umiestnená stavba – betónový plot, ktorý nerešpektuje pôvodnú právnu 
hranicu. Prevodom sa majetkovoprávne usporiada a zosúladí skutočný a 
právny vzťah k pozemkom. 
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), § 20 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o 
zásadách hospodárenia s majetkom mesta, trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov – prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam formou zámeny 
s finančným vyrovnaním a to pozemku reg. C KN, parc. č. 5594/2, ostatná 
plocha o výmere 51 m2 vo vlastníctve mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 1/1 a pozemku reg. 
C KN, parc. č. 5587/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vo 
vlastníctve spoločnosti Normit company s.r.o., Pezinská 5104, 901 01 
Malacky, IČO: 47502282 v podiele 1/1 s finančným vyrovnaním ako 
doplatok k zámene vo výške v sume 916,98 € (slovom: deväťstošestnásť 
eur a deväťdesiatosem centov) podľa znaleckého posudku 08/2019 
vypracovaným Ing. Silviou Ondrovičovou, znalkyňou v oblasti 
stavebníctvo v zmysle § 20 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Doplatok 
k zámene nehnuteľností a náklady súvisiace s vkladom vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností zaplatí spoločnosť Normit company s.r.o, 
 
MsZ konštatovalo,  že v prípade ak zámennú zmluvu mesto Malacky 
neuzatvorí so spoločnosťou Normit company s.r.o. najneskôr do 3 
mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia, v zmysle § 37 
 

12.08.2019. 

75/2019 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 reg. C KN, parc. č. 4357/9, 
záhrada o výmere 13 m2, katastrálne územie Malacky v zmysle 
geometrického plánu č. 17/2019 vyhotoveného dňa 18.02.2019 spol. 

Kúpna zmluva bola podpísaná 
05.08.2019. 
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Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 Bratislava, IČO: 36810851, autorizačne 
overeného Ing. Milicou Vaškovu a úradne overeného dňa 28.02.2019 
Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, Ing. Zuzanou Rybeckou 
pod č. 221/2019 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 v budúcnosti 
nevyužiteľný pre mesto Malacky. 
K novovytvorenému pozemku je zamedzený prístup, pričom jediný možný 
prístup je len cez priľahlé pozemky vo vlastníctve iných osôb. 
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 vlastníckeho práva k pozemku reg. C KN, 
parc. č. 4357/9, záhrada o výmere 13 m2 v zmysle geometrického 
plánu č. 17/2019 vyhotoveného dňa 18.02.2019 spol. Geovis s.r.o., 
Čalovská 20, 821 Bratislava, IČO: 36810851, autorizačne overeného Ing. 
Milicou Vaškovu a úradne overeného dňa 28.02.2019 Okresným úradom 
Malacky, katastrálny odbor, Ing. Zuzanou Rybeckou pod č. 221/2019 z 
výlučného vlastníctva v podiele 1/1 mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 ako predávajúceho do 
výlučného vlastníctva v podiele 1/1 spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. , 
Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 44668759 ako kupujúceho za 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 267,80 € (slovom: dvestošesťdesiatsedem 
eur a osemdesiat centov) v zmysle § 17 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 
Náklady súvisiace s prevodom a vkladom vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností zaplatí kupujúci, 
 
MsZ konštatovalo, 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. 
 

76/2019 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. 4457/3, 
ostatná plocha o výmere 30 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku 
registra „C“ parc. č. 4457/1, ostatná plocha o výmere 7573 m2, katastrálne 
územie Malacky ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
25.09.2019.  
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zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, nakoľko ide o pozemok určený na umiestnenie 
novej transformačnej stanice prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
elektrickej energie, ktorej kapacita bude v budúcich obdobiach využitá aj v 
prospech mesta Malacky, 
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“ parc. č. 4457/43, ostatná 
plocha o výmere 30 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku registra „C“ 
parc. č. 4457/1, ostatná plocha o výmere 7573 m2, katastrálne územie 
Malacky v zmysle geometrického plánu č. 5/2019 zo dňa 18.03.2019 
vyhotoveného Marekom Višvaderom GEO-MAPA, L. Novomeského 
1216/82, 905 11 Senica, IČO: 41405960, autorizačne overeného dňa 
18.03.2019 Ing. Drahoslavou Komárkovou a úradne overeného dňa 
18.04.2019 Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom – Ing. 
Vladimírom Stankovským pod č. G1-425/2019z výlučného vlastníctva 
mesta Malacky do výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36361518 za kúpnu cenu vo výške 2.890,- Eur (slovom: 
dvetisíc osemstodeväťdesiat eur) stanovenú znaleckým posudkom č. 
69/2019 vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Encingerom, znalcom z 
odboru Stavebníctvo – odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty 
nehnuteľností, 
 
MsZ konštatovalo, 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. 
 

77/2019 MsZ schválilo: 
2) schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C KN, parc. č. 
3071/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1897 m2 k. ú. Malacky vo 
vlastníctve mesta Malacky v podiele 1/1 ako povinného z vecného 
bremena, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávnených z vecného bremena vlastníkov pozemku 
registra C KN, parc. č. 3070/11, záhrada o výmere 329 m2 k. ú. Malacky a 
pozemku registra C KN, parc. č. 3070/12, záhrada o výmere 329 m2, k. ú. 
Malacky spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať 

 
 
Zmluva bola podpísaná 
15.08.2019. 
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údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav inžinierskych sietí a právo vstupu, prechodu peši, 
prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom 
údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav inžinierskych sietí a to v rozsahu vymedzenom 
geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje 
„in rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 10 €/m², 
najmenej 500,- Eur 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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení stavby inžinierskych sietí 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, pričom správny poplatok za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu 
zaplatí pani Dana Pilková. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 
 

78/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra E KN, parc. č. 
1658/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11343 m2, k. ú. Malacky vo 
výlučnom vlastníctve mesta Malacky, ako povinného z vecného bremena v 
prospech oprávnených z vecného bremena vlastníkov pozemku registra C 
KN, parc. č. 662, orná pôda o výmere 465 m2 a pozemku registra C KN, 
parc. č. 664, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 555 m2, k. ú. Malacky 
spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať údržby, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy na vjazde, chodníku a právo vstupu, prechodu a prejazdu 
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom údržby, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav na vjazde, chodníku a to len v rozsahu vymedzenom 
geometrickým plánom, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in 
rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 20,- €/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 za podmienok 
uvedených v „Zmluve o zriadení vecného bremena“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení realizácie stavby - vjazdu, chodníka uzatvoriť riadnu zmluvu o 

 
Zmluva bola podpísaná 
23.08.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 
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zriadení vecného bremena podľa predloženého geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena a podať návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. Správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení 
vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v hodnote 66,00 €, 
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vecného bremena a 
jednorazovú odplatu zaplatí spoločnosť Ko&Ma real s.r.o., SNP 20, 908 73 
Veľké Leváre, IČO: 50727419 
 

79/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku E KN, parc. č. 1473/5, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24749 m2, k. ú. Malacky, ako 
povinného z vecného bremena v prospech vlastníka stavby teplovodnej 
prípojky postavenej na pozemku registra E KN, parc. č. 1473/5 ako 
oprávneného z vecného bremena uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena“ spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, 
užívať, vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akýchkoľvek iných stavebných úprav teplovodnej prípojky a právo vstupu, 
prechodu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami 
za účelom údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akýchkoľvek iných stavebných úprav teplovodnej prípojky a to len v 
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu sa zriaďuje „in rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú 
odplatu vo výške 200,- €/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 za podmienok uvedených v „Zmluve o zriadení vecného 
bremena“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po zrealizovaní teplovodnej 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, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie geometrického 
plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí 
spoločnosť TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, IČO: 
35972254. 
 

Zmluva je v príprave.    

80/2019 MsZ schválilo: 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku E KN, parc. č. 6846, druh 
pozemku: orná pôda o výmere 4198 m2 a časti pozemku E KN, parc. č. 
6690, druh pozemku: orná pôda o výmere 8105 m2, k. ú. Malacky vo 
výlučnom vlastníctve mesta Malacky, povinného z vecného bremena 

 
Zmluva bola podpísaná 
14.08.2019. 
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uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech oprávneného z vecného bremena HÍLEK a spol., a.s., 
Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542 (in personam), 
spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať údržby, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie stavby „Prechodu pre chodcov“ a to len a to 
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu sa zriaďuje na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu 
dohodnutú vo výške 7.763,97 € 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“, 
 
MsZ uložilo MsÚ: 
po ukončení výstavby stavby „Prechodu pre chodcov – úprava na Pezinskej 
ulici“ na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena 
uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena a podať návrh na 
zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok 
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, 
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vecného bremena a 
jednorazovú odplatu zaplatí oprávnený z vecného bremena – spoločnosť 
HÍLEK a spol., a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha trvá. 

81/2019 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 majetku mesta - 2 ks hromadných listinných akcií (v 
nominálnej hodnote 1.700,- Eur a 23.800,- Eur) nahrádzajúcich 750 ks 
listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 34,- EUR 
v spoločnosti Nemocničná a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 
IČO: 35 865 679, právna forma akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3178/B, s 
celkovým súčtom menovitých hodnôt akcií emitovaných Spoločnosťou a 
oprávňujúcich akcionára hlasovať: 25.500,- EUR, vo vlastníctve Mesta 
Malacky, v prospech ZAR invest, a.s., so sídlom Galvaniho 17/C, 82104 
Bratislava, IČO: 46 818 383, právna forma akciová spoločnosť zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 
6286/B ako majoritného akcionára, ide o prípad hodný osobitného zreteľa, 
pretože vzhľadom na minoritný podiel mesta Malacky ako akcionára mesto 
nemá priamy a relevantný dosah na riadenie, či ovplyvnenie hospodárenia 
Spoločnosti, ponúkaná cena za prevod akcií je takmer dvojnásobná oproti 
menovitej hodnote akcií a finančné prostriedky získané z prevodu akcií 
budú použité na iné významné rozvojové aktivity mesta. 
b) podľa § 9a ods. ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

 
Zmluva bola podpísaná 
25.09.2019. 
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znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov odplatný prevod 2 ks 
hromadných listinných akcií (v nominálnej hodnote1.700,- Eur a 23.800,- 
Eur) nahrádzajúcich 750 ks listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 
jednej akcie 34,- EUR v spoločnosti Nemocničná a.s., so sídlom Holubyho 
35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 865 679, právna forma akciová spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 3178/B, s celkovým súčtom menovitých hodnôt akcií 
emitovaných Spoločnosťou a oprávňujúcich akcionára hlasovať: 25.500,- 
EUR, vo vlastníctve Mesta Malacky, v prospech ZAR invest, a.s., so 
sídlom Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, IČO: 46 818 383, právna forma 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6286/B ako majoritného akcionára za 
dohodnutú kúpnu cenu v sume 50.000,- Eur (slovom päťdesiattisíc eur), 
 
MsZ  konštatovalo,  že v prípade, ak kúpnu zmluvu o kúpe cenných 
papierov mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcim 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. 
 

82/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku „E“ KN, parc. č. 584/1, 
orná pôda o výmere 552 m2, k. ú. Malacky z podielového spoluvlastníctva 
Anny Blažíčkovej, rod. Blažíčkovej, nar. 25.09.1940, bytom 1. mája 99/24, 
901 01 Malacky v podiele 6/36 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 1.840,00 
€ (slovom: jedentisícosemstoštyridsať eur) , Augustína Blažíčka, rod. 
Blažíčka, nar. dňa 12.11.1943, bytom Švabinského 904/4, 851 01 
Bratislava v podiele 6/36 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 1.840,00 € 
(slovom: jedentisícosemstoštyridsať eur) , Milana Jurkáčka, rod. Jurkáčka, 
nar. 30.09.1969 a manželky Aleny Jurkáčkovej, rod. Adamovičovej, nar. 
18.01.1966 obidvaja bytom Jakubov 10, 900 63 Jakubov, BSM  v podiele 
6/36 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 1.840,00 € (slovom: 
jedentisícosemstoštyridsať eur) , Ireny Jurkáčkovej, rod. Chmelovej, nar. 
06.07.1946, bytom Kostolište č. 4, 900 62 Kostolište v podiele 6/36 k celku 
za dohodnutú kúpnu cenu 1.840,00 € (slovom: jedentisícosemstoštyridsať 
eur) , Jozefa Blažíčka, rod. Blažíčka, nar. 11.03.1946, bytom Mikovíniho 
1625/15, 831 02 Bratislava v podiele 6/36 k celku za dohodnutú kúpnu 
cenu 1.840,00 € (slovom: jedentisícosemstoštyridsať eur)  a Márie 
Kapsovej, rod. Blažíčkovej, nar. 23.05.1949, bytom Rakárenská 5081/25, 
901 01 Malacky v podiele 6/36 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 1.840,00 
€ (slovom: jedentisícosemstoštyridsať eur)  do výlučného vlastníctva mesta 

 
Zmluva bola podpísaná 
12.07.2019. 
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Malacky, Bernolákova  5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 
v podiele 1/1. 

 
83/2019 MsZ schválilo: 

odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku „E“ KN, parc. č. 6434, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17474 m2, k. ú. Malacky 
z podielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Huňady, rod. Huňady, nar. 
23.05.1947, bytom Martina Benku 1720/20, 901 01 Malacky v podiele 1/15 
k celku za dohodnutú kúpnu cenu 5824,00 € (slovom: 
päťtisícosemstodvadsaťštyri eur), Ing. Ľudmily Huňadyovej, rod. 
Huňadyovej, nar. dňa 17.09.1954, bytom 29. augusta 2281/28, 811 09 
Bratislava v podiele 1/15 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 5824,00 € 
(slovom: päťtisícosemstodvadsaťštyri eur), Ing. Lucie Huňadyovej, rod. 
Huňadyovej, nar. 18.09.1981 bytom Jánošíkova 1562/62, 901 01 Malacky 
v podiele 1/15 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 5824,00 € (slovom: 
päťtisícosemstodvadsaťštyri eur) do podielového spoluvlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova  5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 
v podiele 1/5 k celku. 

 

 
Zmluva bola podpísaná 
18.07.2019. 

  

94/2019 MsZ schválilo: 
a) Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Malacky za rok 

2018 bez výhrad. 
b) Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške   910 005,32 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  1 647 437,89 EUR. 

c) Po vysporiadaní schodku v zmysle bodu b) vylúčiť z prebytku 
hospodárenia  

 
nevyčerpané bežné výdavky vo výške 117 766,26 EUR, z toho:  

- účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 40 562,52 EUR ( 
ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova, CVČ, normatívne 
a nenormatívne bežné transfery, opatrovníctvo – p. Pullmanová),  

- dar od Inkubátor Malacky, n.o. vo výške 17 000,00 EUR na 
opravu detských ihrísk v meste Malacky,              

- prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv  podľa ustanovenia  
§ 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

   
Splnené. 
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a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 21 676,15 EUR, 
- poplatok za rozvoj prijatý v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

vo výške 30 000,00 EUR, 
- finančné prostriedky z konečných účtov školských jedální vo 

výške 8 527,59 EUR, 
 

nevyčerpané kapitálové výdavky vo výške 228 913,00 EUR, 
z toho: 

- finančné prostriedky  poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpočtovom roku  v sume 150 000 EUR – dotácia poskytnutá 
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
rekonštrukciu telocvične v Základnej škole Dr. J. Dérera, 

- dar POZAGAS a.s. v sume 33 000 EUR na rekonštrukciu tribúny 
v športovom areáli v Zámockom parku, 

- účelovo viazané finančné prostriedky z Úradu vlády SR na 
výstavbu detského ihriska vnútrobloku na Záhoráckej ul. vo výške 
12 913,00 EUR, 

- dar od Inkubátor Malacky, n.o. vo výške 33 000,00 EUR na rozvoj 
detských ihrísk v meste Malacky. 

-  
Zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 po vylúčení nevyčerpaných 
prostriedkov zo ŠR a účelovo určených darov je vo výške   390 753,31 
EUR. 

 
d) Prevod zostatku finančných prostriedkov v sume 390 753,31 EUR 

na tvorbu rezervného fondu.  
 
e) Prevod časti  finančných prostriedkov zo 

zostatku mimorozpočtového fondu rozvoja bývania v sume 20 000 
EUR na úhradu kapitálových výdavkov, konkrétne na 
rekonštrukciu bytového fondu na Mierovom námestí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 
 
 
 
Peňažné prostriedky zatiaľ 
neboli prevedené. 
 
 
 
 
 
 
 

95/2019 MsZ schvaľuje: 
a) IV. zmenu rozpočtu  v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

 
Splnené. 
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov s pripomienkou 
doplnenia týchto zmien:  

-   zapojenie grantu od spoločnosti IKEA Components s.r.o.  vo výške 
200 000 € do kapitálových príjmov – Granty a Transfery a do 
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, konkrétne do oddielu 06 
Bývanie – položka 717 002 Modernizácia verejného osvetlenia 

- zrušenie rozpočtovaných bežných výdavkov v oddiele 09 
Vzdelávanie, v položke  635 006 Oprava strechy ZŠ Záhorácka vo 
výške 20 000 € a ich presun do kapitálových výdavkov do oddielu 
09 Vzdelávanie na položku 717 002 ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia 
toaliet a chodieb 

- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie na 
položke 717 002 ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb 
o ďalších 14 000 €  kryté  navýšením  
výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – položka 

111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby o  14 000 €  
- navýšenie položky  bežného rozpočtu - 644 001 BT Tekos s.r.o. – 

transfer na mzdy a poistné v oddiele 05 Ochrana životného 
prostredia o ďalších 8 000 €  s tým, že sa o sumu 8 000 € zníži 
predpokladané navýšenie položky 637 004 Odvoz KO, DSP, 
prevádzka zberných dvorov v tom istom oddiele 

- navýšenie kapitálového výdavku v oddiele 08 – Rekreácia, kultúra 
na položke 717 002 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka 
o sumu 24 000 €, kryté z kapitálových príjmov RO, konkrétne ZŠ 
Záhorácka na základe dohody o spolupráci 

-  
 
Po zohľadnení týchto zmien je navrhovaná zmena rozpočtu nasledovná: 
 
  
 
 
 

Schválený 
rozpočet 
na rok 
2019 

Rozpočet 
po II. 
zmene 

 
Rozpočet po 
III. zmene 
 

 
IV. zmena 
rozpočtu 
2019 
 

Rozpočet po IV. 
zmene 

Príjmy spolu 18 103 765 
 
18 793 544 

 
18 793 544 +1 722 999 

 
20 516 543 

Bežné príjmy 15 293 501 
 
15 766 920 

 
15 766 920 +173 071 

 
15 939 991 

Bežné príjmy 
RO 810 270 

 
767 675 

 
767 675  +  11 128 

 
     778 803 

Kapitálové 
príjmy 1 999 994 

 
1 942 474 

 
1 942 474 + 29 800 

 
1 972 274 
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Kapitálové 
príjmy RO 0 

 
0 

 
0 + 24 000 

 
     24 000 

Fin.operácie 
príjmové 0 

 
316 475 

 
316 475 

+ 1 485 
000 

 
1 801 475 

Výdavky 
spolu 18 103 765 

 
18 793 544 

 
18 793 544 +1 722 999 

 
20 516 543 

Bežné výdavky 
s RO 14 153 205 

 
14 399 161 

 
14 390 293 +213 459 

 
14 603 752 

Kapitálové 
výdavky s RO 3 450 925 

 
3 894 748 

 
3 903 616 

+ 1 504 
540 

 
5 408 156 

Fin. operácie 
výdavkové 499 635 

 
499 635 

 
499 635 + 5 000 

 
504 635 

Hospodárenie 
mesta 0 

 
0 

 
0 0 

 
0 

 

b) použitie rezervného fondu vo výške 390 000 € na KT pre spoločnosť 

Šport aréna Malacky, s.r.o. za účelom nákupu pozemku pre výstavbu 

športového komplexu 

 

MsZ uložilo MsÚ: 

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitálový transfer zatiaľ nebol 
spoločnosti Šport aréna 
Malacky, s.r.o. zaslaný. 
 
 
 
 
 
 
Splnené. 

96/2019 MsZ schválilo: 
Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS za  rok  2019 s celkovým 
príjmom 1 595 001 € a výdavkom 1 595 001 € 
 

a) bežné príjmy  
zvýšené v časti granty o 250 € 
zvýšené v časti prostriedky z predchádzajúcich rokov o 5 796 € 
celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 595 001 
€, pričom sú zvýšené o 6 046 € 
 
b) bežné výdavky 
zvýšenie v časti mzdy a platy o 4 293 € 
zvýšenie v časti poistné a príspevok do poisťovní o 1 503 € 
zníženie v časti materiál o 10 438 € 
celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 581 313 
€, pričom sú znížené o 4 642 € 
 
c) kapitálové výdavky 

 
Splnené. 
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zvýšenie v časti realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia o 10 688 € 
celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 13 
688 €, pričom sú zvýšené o 10 688 €. 
 

97/2019 MsZ schválilo: 
druhú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019“ s tým, že príjmy 
spolu sú 598.454,-€, z toho bežné príjmy 598.454,-€ a kapitálové príjmy 0,-
€. Výdavky spolu sú 598.454,-€, z toho bežné výdavky 542.454,-€ a 
kapitálové výdavky 56.000,-€. 

 
Splnené. 

  

98/2019 MsZ schválilo: 
prvú zmenu rozpočtu p.o.m MCK za rok 2019 nasledovne:  
a) bežné príjmy:  
 
zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov o 
3284,00€  
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 520 174,00 €  
b) bežné výdavky:  
 
zvýšenie výdavkov položky  
630 – tovary a služby o 3284,00€  
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 520 174,00 €. 
 
 

 
Splnené.  
V texte uznesenia je nesprávne 
uvedené, že ide o prvú zmenu 
rozpočtu za rok 2018, ide o prvú 
zmenu rozpočtu za rok 2019. 

  

100/2019 MsZ schválilo: 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) – 
aktualizácia II. 
 

 
Splnené. Aktualizácia je 
zverejnená na webe mesta. 

  

105/2019 MsZ schválilo: 
odmenu 10% z výšky piatich funkčných mesačných platov pre hlavnú 
kontrolórku mesta,   (992,74 EUR). 
 

 
Splnené 

  

106/2019 MsZ schválilo: 
vybaviť písomne podané podnety nasledovných poslancov: posl. Janíka, 
posl. Hrončeka, posl. Mračnu,  
 

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

  

 
 

Riešenie interpelácií a podnetov: 
Nedostatočnosť kanalizácie na Jesenského: Mesto bude s prevádzkovateľom kanalizácie spolupracovať pri kontrolách neoprávneného napojenia dažďových zvodov do 
kanalizácie. 
Prechod pre chodcov na ul. Ľ. Fullu z detského ihriska: Na uvedenom mieste boli vykonané iné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti – prechod sa nebude realizovať. 
Doplnenie odpadkových košov na ul. Skuteckého, Ľ. Fullu, Malovaného: Doplnené v auguste 2019. 
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Parkovanie pred MŠ a ZŠ Štúrova: Postupne boli vykonané viaceré opatrenia. Aktuálne sa pred ZŠ nachádza 23 vyhradených parkovacích miest.  
Oprava športových plôch na ul. Štúrova, Ľ. Fullu: Domaľovanie čiar – realizácia v septembri 2019 vykonaná nebola, predpokladá sa jej vykonanie v mesiaci október,  na 
ul. Štúrova sa športová plocha môže opravovať, ak bude v rozpočte schválená suma - cca 25 000 eur. 
Nebezpečné prejazdy autobusov v súvislosti s rekonštrukciou plynových vedení na u. M. R. Štefánika a Boreckého: Je to dočasný stav, podmienky nevyžadovali zmenu 
dopravy. 
 

 
V Malackách 16.10.2019 

 
 


