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 Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2019 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 schválený  uznesením č. 
154/2019 zo zasadnutia MsZ dňa 12.12.2019 obsahuje kontrolu plnenia uznesení MsZ za II. 
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 04.03.2020 do 27.03.2020 vykonaná  
kontrola plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2019.  
 
Cieľ kontroly:   Preveriť plnenie úloh a termínov vyplývajúcich zo schvaľovacích  
                           a ukladacích častí uznesení MsZ za II. polrok 2019. 
 
Vedúci kontrolovaného subjektu:   Ing. Ľubica Čikošová – prednostka MsÚ 
 
Kontrolu vykonali:   Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta 
                                    
 
Kontrolné východiská:  -     prijaté uznesenia MsZ za II. polrok 2019 

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

 
V II. polroku 2019 sa konali štyri zasadnutia MsZ (18.09.2019, 29.10.2019, 02.12.2019, 
12.12.2019). V hodnotenom období bolo poslancami prijatých 54 uznesení. 
Súčasťou materiálu je prehľad plnenia tých uznesení MsZ prijatých za obdobie II. polroka 
2019, z ktorých na základe schvaľovacej alebo ukladacej časti vyplynuli konkrétne úlohy na 
plnenie, t.j. 35 schvaľovacích uznesení a 9 ukladacích uznesení.  
 
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. 108, 120,128, 129, 148. 
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 2019 boli mestským zastupiteľstvom schválené tri 
všeobecne záväzné nariadenia mesta.  
Prijaté boli nasledujúce VZN: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2017 
 - Všeobecne záväzné nariadenie 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 
 -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach. 
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Kontrola ukladacích častí  uznesení:  
Preverením plnenia ukladacích častí uznesení neboli zistené nedostatky. Časť úloh trvá.  
 
Za II. polrok 2019 bolo na zasadnutiach MsZ podaných celkom 8 interpelácií a podnetov 
poslancov. Na podnety a interpelácie bolo odpovedané. 
 
 

 
Zhrnutie: 
 
V rámci kontroly plnenia uznesení za obdobie II. polroka 2019 neboli zistené nedostatky, 
ktoré by poukazovali na nedodržiavanie všeobecne záväzných predpisov alebo neplnenia úloh 
v  termíne.  
 
Správa bola dňa 01.04.2020 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:  30.03.2020 
 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta   



 
 

 Prehľad plnenia uznesení za II. polrok 2019 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  18. septembra  2019  
                                                                                                                 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

108/2019 MsZ  schválilo: 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa 
Partizánska – Cesta mládeže“ 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. 8, 
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 87 906,51 € (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 20.09.2019. 
Posudzuje sa, výsledok zatiaľ 
nebol oznámený.  
 

 
 

 
 

109/2019 MsZ schválilo: 
a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Verejná 
nabíjacia stanica elektromobilov pri mestskom úrade v Malackách“ 
realizovaného v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne 
prístupných elektrických nabíjacích staníc, Kód výzvy: 18409/2019-4210-
36886, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 

 
Žiadosť bola podaná dňa 
24.09.2019. Mesto vzhľadom na 
neskorý čas vyhodnotenia výzvy 
zo strany poskytovateľa 
nepristúpilo k podpisu zmluvy. 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 11 710,98 € (t.j. 70,08% celkových 
výdavkov na realizáciu projektu) 
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. 
 

110/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 
1981/3, ostatná plocha o výmere 114 m2, vedenom Okresným úradom 
Malacky, katastrálny odbor pre katastrálne územie Malacky, obec Malacky, 
okres Malacky, zapísané na Liste vlastníctva č. 353, z výlučného 
vlastníctva Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky do výlučného vlastníctva Mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za kúpnu cenu 3.225,- Eur 
(slovom: tritisíc dvestodvadsaťpäť eur). Náklady na úhradu správneho 
poplatku vo výške 66,00 Eur za podanie návrhu na vklad zaplatí 
nadobúdateľ. 

 
Zmluva bola podpísaná dňa 
15.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

  

111/2019 MsZ schválilo: 
a) VI. 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:   
  
  

Schválený 
rozpočet na 
rok 2019 

 
 
Rozpočet  
po V. zmene 
 
 

 
 
Rozpočet  
po VI. zmene 

Príjmy spolu 18 103 765 20 520 368 
 
 20 570 419 

Bežné príjmy 15 293 501 15 943 816 
 
 15 959 332 

Bežné príjmy RO      810 270      778 803 
 
      797 803 

Kapitálové príjmy   1 999 994   1 972 274 
 
   1 987 809 

Kapitálové príjmy 
RO 0         24 000 

 
        24 000 

Finančné operácie 
príjmové 0    1 801 475 

 
   1 801 475 

Splnené   
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Výdavky spolu 18 103 765 20 520 368 
 
 20 570 419 

Bežné výdavky s 
RO 14 153 205 14 595 177 

 
 14 728 693 

Kapitálové 
výdavky s RO   3 450 925   5 420 556 

 
   5 337 091 

Fin. operácie 
výdavkové     499 635      504 635 

 
      504 635 

Hospodárenie 
mesta 0 0 

 
0 

 

s pripomienkou doplnenia týchto zmien:   

- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 04  Ekonomická oblasť na 

položke 700 - Projekt zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS 

o 32 400 €  

- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie  na položke 

717 002 – ZŠ Štúrova – rekonštrukcia kuchyne o ďalších  2 300 €  

- navýšenie  bežných príjmov  v oddiele dane z nehnuteľnosti na položke 

121 002 Daň zo stavieb o 34 700 € 

MsZ uložilo MsÚ: 
zapracovať schválenú VI. zmenu do programového rozpočtu mesta na rok 
2019  
 

 
112/2019 MsZ schválilo: 

bezodplatný prevod vlastníckeho práva formou darovania k pozemku 
registra „C“ KN, parc. č. 5507/1, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 300 m2, vedenom Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor pre  katastrálne územie Malacky, obec Malacky, okres 
Malacky, zapísané na Liste vlastníctva č. 353, z výlučného vlastníctva 
Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky do 
výlučného vlastníctva Mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO 00 304 913 za predpokladu, že bude predmetný pozemok 
Mestu Malacky v budúcnosti ponúknutý. Náklady na úhradu správneho 
poplatku vo výške 66,00 Eur za podanie návrhu na vklad zaplatí 
nadobúdateľ, 
 
 

 
Nezrealizované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesto pripravilo 
podklady 
k darovaniu 
predmetného 
pozemku, MO 
v danom čase 
neponúklo 
pozemok 
bezodplatným 
prevodom, keďže 
podmienky 
k darovaniu neboli 
splnené. 

 
Uznesením MsZ č. 
141/2019 sa Uznesenie č. 
112/2019 vypustilo zo 
sledovania.  
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MsZ uložilo primátorovi mesta: 
ponuku na darovanie prebytočného majetku štátu od správcu majetku štátu 
prijať a darovaciu zmluvu podpísať v prípade, ak bude pozemok registra 
„C“ KN, parc. č. 5507/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 300 m2, vedený Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor 
pre  katastrálne územie Malacky, obec Malacky, okres Malacky, zapísaný 
na Liste vlastníctva č. 353 ponúknutý na darovanie Mestu Malacky. 
 

 

 
 
 

 
Zasadnutie MsZ  dňa  29. októbra 2019   
                                                                                                                               

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 
 

Dôvod 
nesplnenia 

Návrh ďalšieho postupu 

120/2019 MsZ schválilo:  
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra registra „E“ KN, 
parc. č. 346/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2 
a pozemku registra „E“ KN, parc. č. 346/2, druh pozemku: záhrada o výmere 
411 m2, vedené Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne 
územie Malacky, evidované na liste vlastníctva č. 6171, ktoré sú v 
podielovom spoluvlastníctve Doc. RNDr. Dariny Čabalovej, rod. Kmeťovej, 
CSc., bytom Gallayova č. 23, 841 02 Bratislava, MUDr. Ľuboša Kmeťa, rod. 
Kmeťa, bytom Ke Kalvarii č. 1363/8, 155 00 Praha 5, Měrkovej Viery, rod. 
Kmeťovej bytom Konecchlumského č. 9, 103 00 Praha do podielového 
spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
IČO: 00 304 913 v podiele 7/8 za dohodnutú kúpnu cenu 4.660,00 Eur 
(slovom:štyritisíc šesťsto šesťdesiat eur). 
 

   
Nezrealizované. 

 
Je potrebné 
doložiť 
splnomocnenie 
pre p. Měrkovú. 

 
Pokračovať v procese 
vedúcom k zrealizovaniu 
prevodu. 

121/2019 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 Edmunda Fečera, rod. Fečera, bytom 
Železničná č. 32/A, 821 07 Bratislava, nar.04.09.1944 v podiele 1/10 k celku 
za dohodnutú kúpnu cenu 8.737,00 € (slovom: osemtisíc 
sedemstotridsaťsedem eur) a Heleny Uhrovej, rod. Ftáčnikovej, bytom 
Kostolište č.211, 900 62 Kostolište, nar. 28.09.1946 v podiele 1/10 k celku za 
dohodnutú kúpnu cenu 8.737,00 € (slovom: osemtisícsedemstotridsaťsedem 
eur) do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 

Zmluva bola podpísaná 
27.11.2019. 
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901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 2/10 k celku. 
 

122/2019 MsZ schválilo:  
odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemku reg. „E“ parc. č. 311 
zapísaného na LV č. 6156, k.ú. Malacky oddelená geometrickým plánom č. 
80/2019 vyhotoveným dňa 08.10.2019 Geodetkou Jankou Pálkovou, 
autorizačne overeným dňa 10.10.2019 Ing. Alexandrou Žigovou a úradne 
overeným dňa 17.10.2019 Ing. Jozefom Lukáčom, označené ako pozemok 
reg. „C“ parc. č. 753/6, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 53 m2 a 
„C“ KN, parcela č. 806/18, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 76 m2, 
z podielového spoluvlastníctva RNDr. Ivana Veruzába, rod. Veruzába, bytom 
Karpatské námestie č. 7773/21, 831 06 Bratislava-Rača v podiele 7/8 k celku 
a Mirka Veruzába, rod. Veruzába, bytom Nevská č. 8422/8, 841 06 
Bratislava-Záhorská Bystrica v podiele 1/8 k celku do výlučného vlastníctva 
mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 za 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1.290,00 € (slovom: jedentisíc 
dvestodeväťdesiat eur). 
 

Zmluva bola podpísaná 
19.02.2020. 
 
 

  

123/2019 MsZ schválilo:  
a) odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku reg. „E“ parc. č. 309 
zapísaného na LV č. 6154, k.ú. Malacky, okres Malacky, obec Malacky 
oddelenej geometrickým plánom č. 114/2019 vyhotoveným dňa 25.07.2019 
Geodetom Romanom Šteflíkom, autorizačne overeným dňa 25.07.2019 Ing. 
Brigitou Kučerovou a úradne overeným dňa 15.08.2019 Ing. Editou 
Majzlíkovou, označenej ako pozemok reg. „C“ parc. č. 885/2 o výmere 1148 
m², druh pozemku: zastavaná plocha z vlastníctva Jána Weinwurma County 
Mayo Claremorris, Ballintubber, Írsko, nar. 14.03.1952 do vlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 11.480,- Eur, 
b) odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu o 
veľkosti 84/420 na pozemku reg. „E“ parc. č. 308 o výmere 2957 m², druh 
pozemku: orná pôda zapísanom na LV č. 5236, k.ú. Malacky, okres Malacky, 
obec Malacky z vlastníctva Jána Weinwurma County Mayo Claremorris, 
Ballintubber, Írsko, nar. 14.03.1952 do vlastníctva Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu vo 
výške 1.775,- Eur, 
a) odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu o 
veľkosti 1/5 na pozemku reg. „E“ parc. č. 334 o výmere 606 m², druh 
pozemku: záhrada zapísanom na LV č. 6167, k.ú. Malacky okres Malacky, 
obec Malacky z vlastníctva Jána Weinwurma County Mayo Claremorris, 
Ballintubber, Írsko, nar. 14.03.1952 do vlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú 

 
Zmluva bola podpísaná dňa 
04.12.2019. 
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kúpnu cenu vo výške 1.212,- Eur. 
 

124/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 347/1, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, vedený 
Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky z 
podielového spoluvlastníctva Zuzany Ivanovej, bytom Jána Hollého č. 
1658/46, 901 01 Malacky v podiele 1/2 k celku do podielového 
spoluvlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
IČO: 00 304 913 v podiele 1/2 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 620,00 Eur 
(slovom: šesťstodvadsať eur). 

Zmluva bola podpísaná 
20.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

125/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 493, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2, vedený Okresným 
úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky z podielového 
spoluvlastníctva Ing. Milana Malatu, rod. Malatu, bytom Vlastenecká č. 
2520/3, 901 01 Malacky, nar. 16.07.1945 v podiele 28/30 k celku a 
podielového spoluvlastníctva Eleny Kolníkovej, rod. Černej, bytom 
Kukučínova č. 47, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v podiele 2/30 k celku do 
výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 375,00 
Eur (slovom: tristosedemdesiatpäť eur). 

 
Zmluva bola podpísaná 
25.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

126/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. 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, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve Márie Škodovej, 
rod. Jurkovičovej, bytom Vajanského č. 47, 901 01 Malacky, nar. 17.05.1947 
v podiele 187/1080 k celku a Jaroslava Mareka, rod. Mareka, bytom 
Bratislavská č. 8432/53, 841 06 Bratislava, nar. 12.11.1966 v podiele 29/1440 
k celku do podielového spoluvlastníctva Mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 167/864 k celku za 
dohodnutú kúpnu cenu 2.955,00 € (slovom: dvetisíc deväťstopäťdesiatpäť 
eur). 

 
Zmluva bola podpísaná 
27.11.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

  

127/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 4605/5, 
druh pozemku: ostatná plocha o výmere 204 m² a parc. č. 4605/8, druh 

Zmluva bola podpísaná 
20.11.2019. 
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pozemku: ostatná plocha o výmere 233 m², zapísaných na Liste vlastníctva č. 
1514 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre 
katastrálne územie Malacky, okres Malacky a predĺženia prístupovej 
komunikácie a predĺženia verejného osvetlenia na vyššie uvedených 
pozemkoch z bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Encingera, 
Vševlada Gajdoša 2421/6, 901 01 Malacky a MUDr. Evy Encingerovej, 
Vševlada Gajdoša 2421/6, 901 01 Malacky v prospech Mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 za dohodnutú 
kúpnu cenu 1 Eur. 
 

128/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2, 
zastavané plochy a nádvorie o výmere 121 m2, katastrálne územie Malacky, 
evidovaný na liste vlastníctva 7620 z podielového spoluvlastníctva fyzickej 
osoby v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 45 
Bratislava v podiele 1/4 k celku do podielového spoluvlastníctva mesta 
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913 v podiele 
1/4 k celku, za cenu určenú znaleckým posudkom č. 25./2019 vo výške 
1.100,- Eur. 
 

Nezrealizované. V procese 
riešenia na 
Finančnej 
správe. 

Pokračovať v procese 
vedúcom k zrealizovaniu 
prevodu. 

129/2019 MsZ schválilo: 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 
5572/3, zastavaná plocha o výmere 438 m2, vedenom Okresným úradom 
Malacky, katastrálny odbor pre katastrálne územie Malacky, obec Malacky, 
okres Malacky, zapísané na Liste vlastníctva č. 353, z výlučného vlastníctva 
Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky do 
výlučného vlastníctva Mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO 00 304 913 za kúpnu cenu 1.814,00 Eur (slovom: jedentisíc 
osemstoštrnásť eur). Náklady na úhradu správneho poplatku vo výške 66,00 
Eur za podanie návrhu na vklad zaplatí nadobúdateľ. 
 

Nezrealizované. Ministerstvo 
obrany vyzvalo 
mesto na 
doplnenie účelu 
využitia, mesto 
účel doplnilo, 
čaká sa na ďalší 
postup.  

Pokračovať v procese 
vedúcom k zrealizovaniu 
prevodu. 

130/2019 MsZ schválilo: 
zrušenie práva spätnej kúpy na pozemok registra „C“ parc. č. 3793/217 v k.ú. 
Malacky na základe Zmluvy o zrušení ťarchy uzatvorenej medzi mestom 
Malacky a Ing. Renátou Roššovou a Ing. Monikou Smižanskou Roššovou. 
 

Zmluva bola podpísaná dňa 
27.02.2020. 

  

131/2019 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 
prenájmu nebytového priestoru – miestnosť č. 125 o rozlohe 78,66 m2, 
nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží v budove na ul. Bernolákova č. 
5188/1A v Malackách, postavenej na parcele č. 4445/5 katastrálne územie 

Zmluva bola podpísaná dňa 
31.10.2019. 
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Malacky zapísanej na liste vlastníctva č. 2935, za účelom prevádzkovania 
kaviarne v prospech aktuálneho nájomcu - Zuzany Haniskovej, IČO: 
41946774, miesto podnikania: č. 165, 900 63 Kostolište, na dobu určitú v 
trvaní do03.11.2024 ako prenájom majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prenájom nebytového 
priestoru aktuálnemu nájomcovi, ktorý si uplatnil opciu na ďalšie 
päťročné obdobie trvania nájmu, 
b) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý prenájom nebytového priestoru – 
miestnosť č. 125 o rozlohe 78,66 m2, nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom 
podlaží v budove na ul. Bernolákova č. 5188/1A v Malackách, postavenej na 
parcele č. 4445/5 katastrálne územie Malacky zapísanej na liste vlastníctva č. 
2935, za účelom prevádzkovania kaviarne v prospech Zuzany Haniskovej, 
IČO:41946774, miesto podnikania: č. 165, 900 63 Kostolište, na dobu určitú 
v trvaní do03.11.2024, pričom cena mesačného nájmu je stanovená vo výške 
1006,85 € a výška úhrad za služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
je stanovená vo výške 402,10 € mesačne. 
 

132/2019 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, 
- solária vo vestibule ŠH Malina o výmere 28,70 m2 v prospech aktuálneho 
nájomcu - spoločnosti FineService s.r.o., Radlinského 2386/13, 901 01 
Malacky, ICO 44743017, za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to na dobu 
neurčitú, 
 
- kaderníctva v stolnotenisovej hale o výmere 75,55 m2 v prospech 
aktuálneho nájomcu – Zuzany Durišovej, 1.mája 94/73, 901 01 Malacky, ICO 
34911081, za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to na dobu neurčitú, 
 
- kancelárie v stolnotenisovej hale o výmere 8,50 m2 v prospech aktuálneho 
nájomcu – spoločnosti aedifico s.r.o., Pezinská 5801/40A, 901 01 Malacky, 
ICO 46549234, za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to na dobu neurčitú, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dodatok k zmluve o nájme 
nebytových priestorov bol 
podpísaný dňa 28.12.2019. 
 
 
Dodatok k zmluve o nájme 
nebytových priestorov bol 
podpísaný dňa 27.12.2019. 
 
Spoločnosť aedifico s.r.o. 
ukončila nájom k 31.12.2019. 
Po vysúťažení bola uzatvorená 
nájomná zmluva so 
spoločnosťou PANCON s.r.o. 
Malacky  na obdobie jedného 
roka od 01.02.2020. 
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- kancelárie v stolnotenisovej hale o výmere 18,60 m2 v prospech aktuálneho 
nájomcu – spoločnosti Králik cafe s.r.o., c.d.286, 906 37 Sološnica, ICO 
50482165, za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to na dobu neurčitú. 
 

Dodatok k zmluve o nájme 
nebytových priestorov bol 
podpísaný dňa 28.12.2019. 

133/2019 MsZ schválilo: 
štvrtú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019“ s tým, že príjmy 
spolu sú 606.454 €, z toho bežné príjmy 606.454 €. Výdavky spolu sú 
606.454 €, z toho bežné výdavky 550.454 € a kapitálové výdavky 56.000 €. 
 

Splnené.   

135/2019 MsZ schválilo: 
a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Kryté 
prístrešky na bicykle v Malackách“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva 
dopravy a výstavby SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel 
podľa § 3 písm. c) zákona Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo 
rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení a opatrení (odstavné 
zariadenia pre bicykle), 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške minimálne 5% z celkových výdavkov,  
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. 
 

 
Zmluva o poskytnutí dotácie 
na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky bola 
podpísaná dňa 25.02.2020. 
 

  

137/2019 MsZ uložilo MsÚ: 
vybaviť  písomne podané  podnety nasledovných poslancov:  posl. Časa a 
posl. Hrončeka. 
 

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

  

 
Riešenie  podnetov: 

Prepadávajúca pôda pri prechode z chodníka na vstup k bytovému domu: Bola vykonaná obhliadka a zhodnotená príčina prepadávania a vykonaná oprava. 
Výmena nevhodného osvetlenia na Juhu, osvetlenie svieti priamo do okien: Monitorovacie obdobie eurofondového projektu uplynie v júli 2020. Po uplynutí tejto doby môže byť 
prvá etapa výmeny osvetlenie zaradená do projektovej dokumentácie.  
Pridanie lavičky na ihrisku (kocka): Jedna lavička bola osadená, druhá je objednaná. 
Zabezpečiť WC na novom detskom ihrisku v  Zámockého parku, zabezpečiť kontajnery pre návštevníkov detského ihriska: Odomykanie a zamykanie priestorov  WC 
v budove tribúny je zabezpečené zamestnancami AD HOC Malacky. 
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Zasadnutie MsZ  dňa  02. decembra 2019   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 
 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

139/2019 MsZ  schválilo: 
a) 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, ostatné plochy 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,  
 
b) 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 z podielového 
spoluvlastníctva v podiele 1/12 k celku Slovenskej republiky – v správe 
Slovenského pozemkového fondu  do podielového spoluvlastníctva 
mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 
00 304 913 v podiele 1/12 k celku; pozemok registra C-KN, parc. č. 
3613/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,  pozemok registra 
C- KN, parc. č. 5389/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1424 m2  

z výlučného vlastníctva Slovenskej republiky – v správe Slovenského 
pozemkového fondu  do výlučného vlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 v podiele 1/1.   

 
Kúpna zmluva bola podpísaná 
dňa 19.12.2019. 
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Kúpna cena bola stanovená verifikačnou komisiou Slovenským 
pozemkovým fondom za nehnuteľnosti vo výške 14,90 €/m2, t.j. celková 
cena nehnuteľností je vo výške 30.852,27 € (slovom: 
tridsaťtisícosemstopäťdesiatdva eur, dvadsaťsedem centov) za výmeru 
2070,08 m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnutie MsZ  dňa  12. decembra 2019   
 
 

Číslo uzn.                                Znenie uznesenia Kontrolou 
 zistený stav plnenia 

 

Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu 

142/2019 MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení VZN č. 6/2017, 
 
MsZ splnomocnilo primátora mesta: 
aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2017 tak, ako vyplýva 
zo zmien a doplnení vykonaných schváleným  nariadením. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.01.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 8/2019. 
 
 
 

  
 

143/2019 
 

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 2020. 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.01.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 9/2019. 
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144/2019 
 
 

MsZ  schválilo: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach. 
 

 
VZN nadobudlo účinnosť 
01.01.2020 ako VZN mesta 
Malacky č. 10/2019. Z dôvodu 
zrejmej chyby v písaní pri 
písomnom vyhotovení VZN (v § 
8 ods. 2 má byť namiesto 
13/2011 správne uvedené 
11/2013) bolo vydané 
Oznámenie o oprave chyby vo 
VZN mesta Malacky č. 10/2019.  
 

 
 

 
 

145/2019 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 nehnuteľnosti - pozemku evidovaného v registri C-KN, 
parc. č. 385/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 pre katastrálne 
územie Malacky 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, ktorý je užívaný výlučne žiadateľom ako predzáhradka, zeleň, 
obslužná plocha a prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je 
predpoklad, že na tento účel bude aj naďalej využívaný, 
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 registra C-KN, 
parc. č. 385/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 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 
Oskara Dobrovodského, bytom Družstevná č. 1992/21, 901 01 Malacky 
ako kupujúceho v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1.258,- € 
(slovom: jedentisíc dvestopäťdesiatosem eur) 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, 

 
Zmluva bola podpísaná dňa 
06.03.2020. 
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uznesenie stráca platnosť. 
 

 
146/2019 

 
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 nehnuteľnosti - pozemku evidovaného v registri C-KN, 
parc. č. 385/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 pre katastrálne 
územie Malacky 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, 
ktorý je užívaný výlučne žiadateľmi ako predzáhradka, zeleň, obslužná 
plocha a prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov a je predpoklad, 
že na tento účel bude aj naďalej využívaný, 
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 registra C-KN, 
parc. č. 385/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 z výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO: 00 304 913 ako predávajúceho do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Štefana Michálka a Viery Michálkovej, rod. 
Dobrovodskej, obaja bytom Družstevná č. 1993/23, 901 01 Malacky ako 
kupujúcich v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1.428,- € 
(slovom: jedentisíc štyristodvadsaťosem eur) 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 zaplatiakupujúci. 
 
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. 
 
 

 
Zmluva bola podpísaná dňa 
06.03.2020. 

 
 

 
 

147/2019 
 
 

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 v zmysle geometrického plánu č. 37027077-
86/2019 zo dňa 31.10.2019 vyhotoveného Janou Pálkovou, geodetom, 900 

 
Nezrealizované.  

 
Odstúpenie od 
zámeru kúpy zo 
strany žiadateľov 
o odpredaj 
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63 Jakubov, IČO: 37027077, autorizačne overeného Ing. Alexandrou 
Žigovou, dňa 04.11.2019 a úradne overeného Okresným úradom Malacky, 
katastrálnym odborom, Ing. Editou Majzlíkovou, dňa 11.11.2019, pod č. 
G1-1480/2019, katastrálne územie Malacky, a to nasledovne: 
- pozemok reg. „C“ parc. č. 1270/4 o výmere 42 m2 – záhrada sa odčleňuje 
z pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1, orná pôda o výmere 7350 m2, 
- pozemok reg. „C“ parc. č. 1270/5 o výmere 19 m2 – zastavaná plocha a 
nádvorie sa odčleňuje z pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1, orná pôda o 
výmere 7350 m2, 
- pozemok reg. „C“ parc. č. 1270/6 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a 
nádvorie sa odčleňuje z pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1, orná pôda o 
výmere 7350 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 pozemky susediace s 
pozemkami vo vlastníctve nadobúdateľov, ktoré dlhodobo užívajú ako 
záhradu pri rodinnom dome a je predpoklad ich rovnakého využívania aj v 
budúcnosti, zároveň sa tým aj zosúladia údaje katastra nehnuteľností so 
stavom skutočným. 
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 nehnuteľnostiam v 
zmysle geometrického plánu č. 37027077-86/2019 zo dňa 31.10.2019 
vyhotoveného Janou Pálkovou, geodetom, 900 63 Jakubov, IČO: 
37027077, autorizačne overeného Ing. Alexandrou Žigovou, dňa 
04.11.2019 a úradne overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom, Ing. Editou Majzlíkovou, dňa 11.11.2019, pod č. G1- Malacky, 
12.12.2019 1480/2019, katastrálne územie Malacky oddeleným z pozemku 
reg. „E“ parc. č. 4129/1, druh pozemku orná pôda o výmere 7.350 m, a to 
nasledovne: 
- pozemok reg. „C“ parc. č. 1270/4 o výmere 42 m2 – záhrada, 
- pozemok reg. „C“ parc. č. 1270/5 o výmere 19 m2 – zastavaná plocha a 
nádvorie, 
- pozemok reg. „C“ parc. č. 1270/6 o výmere 1 m2 – zastavaná plocha a 
nádvorie. 
z výlučného vlastníctva v podiele 1/1 mesta Malacky, Bernolákova č. 
5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 ako predávajúceho do 
podielového spoluvlastníctva Zuzany Vícenovej, rod. Balúchovej, nar. 
19.02.1971, bytom Oslobodenia 284/3, Malacky v podiele 1/3 k celku, 
Heleny Maláškovej, rod. Balúchovej, nar. 12.11.1962, Školské námestie 
397/9, Rohožník v podiele 1/3 k celku, Tibora Balúcha, rod. Balúcha, nar. 

pozemku. 
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10.06.1965, bytom Štúrova 1534/30 Malacky v podiele 1/3 k celku ako 
kupujúcich za kúpnu cenu v sume 80,00 Eur/m², čo predstavuje celkovú 
kúpnu cenu vo výške 4.960,00 Eur (slovom: štyritisíc deväťstošesťdesiat 
eur) v zmysle § 17 ods. 3 a § 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 kupujúci. 
c) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra C KN, parc. č. 
2313/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 katastrálne územie 
Malacky v zmysle geometrického plánu č. 37027077-86/2019 zo dňa 
31.10.2019 vyhotoveného Janou Pálkovou, geodetom, 900 63 Jakubov, 
IČO: 37027077, autorizačne overeného Ing. Alexandrou Žigovou, dňa 
04.11.2019 a úradne overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom, Ing. Editou Majzlíkovou, dňa 11.11.2019, pod č. G1-1480/2019, 
za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 80,00 Eur/m2, čo predstavuje celkovú 
kúpnu cenu vo výške 880,00 Eur (slovom: osemstoosemdesiat eur) z 
podielového spoluvlastníctva Zuzany Vícenovej, rod. Balúchovej, nar. 
19.02.1971, bytom Oslobodenia 284/3, Malacky v podiele 1/3 k celku, 
Heleny Maláškovej, rod. Balúchovej, nar. 12.11.1962, Školské námestie 
397/9, Rohožník v podiele 1/3 k celku, Tibora Balúcha, rod. Balúcha, nar. 
10.06.1965, bytom Štúrova 1534/30 Malacky v podiele 1/3 k celku ako 
predávajúcich v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO: 00 304 913 ako kupujúceho v podiele 1/1. 
 
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. 
 

148/2019 MsZ schválilo: 
dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v chatovej oblasti v lokalite 
Vampíl v prospech vlastníkov chát uvedených v prílohe č. 1 materiálu, a to 
na dobu určitú v trvaní dvoch rokov, t.j. od 01.01.2020 do 31.12.2021 za 
cenu 1,50 Eur/m²/ročne za pozemky pod rekreačnými chatami a podobnými 
zariadeniami a 3,00 Eur/m²/ročne za pozemky priľahlé k rekreačným 
chatám a podobným zariadeniam. 
 
 
 
 
 

 
Nájomné zmluvy boli 
predložené nájomcom na podpis. 

 
K podpisu 
nájomných zmlúv 
zo strany nájomcov 
zatiaľ nedošlo. 

 
Vo veci bola podaná 
žaloba na vypratanie 
pozemkov. 
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150/2019 MsZ schválilo: 
Rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2020:   

 
 

Rozpočet na rok 2020 
v €  

Príjmy spolu 23 175 267 

Bežné príjmy 17 963 883 

Bežné príjmy RO 779 300 

Kapitálové príjmy 3 582 084 
Finančné operácie príjmové 850 000 

   

Výdavky spolu 23 175 267  
Bežné výdavky 8 576 261  

Bežné výdavky RO 8 083 074  

Kapitálové výdavky 6 089 537 

Finančné operácie výdavkové 426 395 

  

Hospodárenie mesta 0      
 
 

Splnené.   

151/2019 MsZ schválilo: 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 MsCSS Malacky 
s celkovými príjmami 1 733 918 € a celkovými výdavkami 1 733 918 €, 
pričom bežné výdavky tvoria 1 715 918 € a kapitálové výdavky tvoria       
18 000 €. 
 

 
Splnené. 

  

152/2019 MsZ schválilo: 
rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2020 
s celkovými príjmami vo výške 648.759,- € a výdavkami vo výške 
648.759,- €. 
 

 
Splnené. 

  

153/2019 MsZ schválilo: 
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2020 
s celkovými príjmami a výdavkami 568 003,00 €.  
 

 
Splnené. 

  

 
156/2019 

MsZ schválilo: 
v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov navýšenie mesačného platu hlavnej kontrolórky o 

 
Splnené.  
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mesačnú odmenu 30% z výšky zákonného platu s účinnosťou od 1.1.2020. 
 
 

158/2019 MsZ schválilo:  
a) predloženie dokumentácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 
účelom realizácie projektu s názvom „Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Malacky“ realizovaného 
v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s príslušnými podmienkami 
poskytnutia pomoci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-
SC111-2019-56,  
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, t.j. min. 134 921,60 Euro,  
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. 
 

 
Projekt bol spracovaný a podaný 
v termíne vyhlásenej výzve 
riadiacemu orgánu na hodnotiaci 
proces. K projektu bolo v súlade 
s podmienkami výzvy vyhlásené 
verejné obstarávania na 
dodávateľa. 

  

159/2019 MsZ schválilo: 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu 
„Podpora elektromobility v Malackách“ realizovaného v rámci výzvy 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci,  
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 21 960,- z celkových 
výdavkov,  
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. 
 

 
Mesto  sa uchádzalo registráciou 
o dotáciu na nový elektromobil, 
pre nedostatok 
alokovaných peňazí v danom 
kole výzvy  nebolo  úspešné. 
Mesto je zaradené 
v poradovníku uchádzačov o 
dotáciu, ak by sa uvoľnili 
peniaze v dôsledku odstúpenia 
iných 
úspešných uchádzačov. 

  

161/2019 MsZ uložilo MsÚ: 
Vybaviť ústne a  písomne podané interpelácie a podnety  poslancov: posl. 
Macejku, posl. Pašteku, posl. Mráza a  posl. Hrončeka. 
 

Splnené. Na podané podnety a 
interpelácie bolo odpovedané. 
Riešenia stavu z podnetov 
a interpelácií sú popísané nižšie. 
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Riešenie interpelácií a podnetov: 
Úprava cesty pred garážami na Veľkomoravskej ulici: Zrealizované.  
Dokončenie stojiska na kontajnery na Bernolákovej ulici a dokončiť úpravy: Zrealizované. 
Vydanie 0 eurovej bankovky pre zberateľov v rámci propagácie: Mesto o vydaní zberateľskej bankovky uvažuje. 
Dopravné značenie – niektoré značky vo výške očí zakrývajú výhľad vodičov, zabezpečiť vhodnejšie osadenie: Okresný dopravný inšpektorát vyjadril nesúhlas 
s dopravným značením na menší rozmer. 
Využívanie parkovania pred nemocnicou pre pacientov, akým spôsobom zabezpečuje Nemocničná a.s. parkovanie pre personál: Spoločnosť Nemocničná a.s. 
umožňuje čiastočné parkovanie zamestnancom a manažmentu, nechala vypracovať projekt novej zonácie parkovania v areáli nemocnice. 
Oprava prepadávajúcej sa dlažby na parkovacích miestach oproti budove Korza:  Zrealizované. 
Zvážiť odstránenie nefunkčných a rozbitých svietidiel v zámkovej dlažbe na pešej zóne na Záhoráckej ulici: Bude realizovať spoločnosť Tekos, spol. s r.o., v čase 
spracovania správy z kontroly bola oprava vykonaná na 80 %, 
 

 
V Malackách 30.03.2020 

 
 


