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Z á p i s n i c a 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 23.06.2016. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č 3/2016. 
 
 
 

Prítomní: 11  /viď prezenčná listina/ 
Ospravedlnení: 0 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Primátor privítal 
prítomných 11  poslancov, čím bolo MsZ uznášanie schpné a ich počet sa počas rokovania 
zvyšoval. 
 
Overovatelia zápisnice: posl. Zuzana Baligová  
    posl. Milan Ondrovič 
 
Návrhová komisia:  posl. Zuzana Baligová, predseda NK 
    posl.Martin Macejka, člen NK 
    posl. Richard Hájek, člen NK 
 
Hlasovanie  
Za:11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
 
navrhnutý program zasadnutia mestského zastupiteľstva: 
 
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2016 
3) Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta pri  
     nakladaní s odpadovými vodami za rok 2015 – Z29/2016 
4) Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných  
    právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v príspevkovej organizácii mesta MCK za rok 2015 
    - Z30/2016 
5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
     a) Návrh VZN mesta Malacky o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia –  
         Z31/2016 
     b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na 
         čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach – Z32/2016 
     c) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
         trhových miestach a trhové poriadky – Z33/2016 
     d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 15/2009 o požiarnom poriadku  
          mesta Malacky – Z34/2016 
     e)  Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky  
          č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky – Z35/2016 
     f) Návrh  VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky  č. 12/2015 o nakladaní 
        s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z36/2016 
  6) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2015 – Z37/2016 
  7) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2015 – Z38/2016 
  8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta: 
      a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z39/2016 
      b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z.40/2016 
      c) Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky – Z41/2016 
      d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika Z42/2016 
      e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z43/2016 
      f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z44/2016 
      g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z45/2016 
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      h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z46/2016 
      i) AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z47/2016 
  9) Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2016 a návrh zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2016 – 
       Z48/2016 
10) Návrh zmeny rozpočtu p.o.m. MCK Malacky na rok 2016 – Z49/2016 
11) Návrh zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky na rok 2016 – Z50/2016 
12) Návrh na schválenie investičného zámeru II. etapy modernizácie verejného osvetlenia s cieľom zníženia  
      energetickej náročnosti – Z51/2016 
13) Schválenie generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky – Z52/2016 
14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
     a) Návrh na odplatný prenájom na dobu neurčitú na pozemky pod garážami na ul. Cesta  
         mládeže, Veľkomoravská, M. Rázusa a D. Skuteckého – Z53/2016 
     b) Návrh na rozšírenie predmetu dlhodobého prenájmu fitnesscentra o saunu a časť šatní krytej  
         plavárni Malina – Z54/2016 
     c) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časť parcely registra „E“ číslo 907/2  v k. ú.  
         Malacky, v prospech Ing. Romana Kuklovského a Kataríny Kuklovskej, bytom Malacky – Z55/2016 
     d) Návrh na zriadenie vecného bremena uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  
         vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na pozemky na  
         uliciach Záhorácka a Cesta mládeže – Z56/2016 
     e) Návrh na zriadenie vecného bremena uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  
        vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, Bratislava a.s. na pozemky na  
         ulici Jilemnického a Nám. SNP – Z57/2016 
     f) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností parciel v k.ú. Malacky, lokalita Vampíl vo  
         vlastníctve BVS, a.s. Bratislava v  prospech mesta Malacky – Z58/2016 
     g) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časti parcely registra „C“ č. 2491/2 k.ú. Malacky v prospech  
         A. Haniačiková, bytom Malacky – Z59/2016 
     h) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností - parciel registra „E“ číslo 246, 247, 248,249 na ulici  
         Břeclavská, v podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb zastúpených SPF  v prospech  
         mesta Malacky – Z60/2016 
     ch) Návrh zámeru rekonštrukcie verejných toaliet na Kláštornom námestí – Z61/2016 
     i) Návrh na zriadenie   vecného bremena na časti  parciel registra „C“ 2872/4 a 2872/6 na ulici  
        Hviezdoslavova   uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech  
        spoločnosti  SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – Z62/2016 
15) Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 – Z63/2016 
16) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul.  
      M.R.Štefánika 7 v Malackách – Z64/2016 
17) Informácia o podaných majetkových vyhláseniach verejných funkcionárov - ústne 
18) Rôzne 
19) Interpelácie a podnety 
 
JUDr. Ing. Říha, navrhol vypustiť z rokovania bod č. :  
5c) c) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  
         trhových miestach a trhové poriadky – Z33/2016 
b) Návrh na rozšírenie predmetu dlhodobého prenájmu fitnesscentra o saunu a časť šatní krytej  
         plavárni Malina – Z54/2016 
 
a doplnil: 
V bode č. 18) Rôzne:  
a) Návrh na schválenie zástupcu v dozornej rade Inkubátora, n.o. - ústne 
b) Návrh na voľbu predsedu a podpredsedu Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku 
– ústne 
c) Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta - ústne 
 
Hlasovanie za prerokovanie ústnych materiálov  
Za:11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
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Hlasovanie za program, ako celok. 
Za:11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 34/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:10- 9: 13 hod. 
 
K bodu rokovania č. 2) - Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:10   P:0   Zdr.:0   Nehl.:2 
Uznesenie č. 35/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:13- 9: 14 hod. 
 
K bodu rokovania č. 3) Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s 
finančnými prostriedkami mesta pri nakladaní s odpadovými vodami za rok 2015 – 
Z29/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 36/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:14- 9:18 hod. 
 
K bodu rokovania č. 4) Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia a 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v 
príspevkovej organizácii mesta MCK za rok 2015 - Z30/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 37/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:18- 9:21 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia – Z31/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Jozef Blažek, vedúci OURŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 38/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
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Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:21-9:25 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach 
– Z32/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Vidanová, posl. Macejka, Ing. Čikošová, JUDr. Ing. 
Říha, PhD., posl. Ondrovič, posl. Baligová, posl. Pašteka 
 
Hlasovanie za predložený alternatívny návrh posl. Novotu: 
3) ukladá MsÚ  
doplniť informácie o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu 
na webovom sídle mesta tak, aby boli pre občana vyčerpávajúce a zrozumiteľné a naplnili tak 
ustanovenie zákona číslo 79/2015, § 81 odsek 7 písmeno h. 
 
Za:1   P:9   Zdr.: 3  Nehl.:0  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.: 2  Nehl.:0 
Uznesenie č. 39/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:25 – 9:59 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné normy: 
d) Návrh VZN mesta Malacky. Ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 15/2009 o 
požiarnom poriadku mesta Malacky – Z34/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 40/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:00 – 10:03 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
e)  Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky – 
Z35/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Vidanová, posl. Baligová, JUDr. Ing. Říha, PhD., 
Mgr. Dujsíková 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:2   Nehl.:1 
Uznesenie č. 41/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:14-10:26 
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K bodu rokovania č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
f) Návrh  VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky  č. 12/2015 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z36/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Jozef Blažek, vedúci OURŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, Ing. Blažek, Ing. Schwarz, konateľ TEKOS, posl. Tedla 
 
Hlasovanie za doplnenie predloženého návrhu posl. Novotom: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 42/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:03-10:14 hod. 
 
K bodu rokovania č. 6) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu 
mesta Malacky za rok 2015 – Z37/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V spoločnej rozprave s bodom 7) vystúpili: posl. Ondrejka posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, 
PhD.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 43/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:30-47 hod. 
 
K bodu rokovania č. 7) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 
2015 – Z38/2016 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Zdenka Packová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili: v rozprave s bodom 6). 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 44/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:27-10-48 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových 
a príspevkových organizácií mesta:  
a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z39/2016 

 

Materiál predložila a uviedla PaedDr. Silvia Gabrielová, riaditeľka MŠ. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 45/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:50-10:50 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
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a príspevkových organizácií mesta:  
b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z.40/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Lívia Spustová, riaditeľka ZUŠ.  
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:2 
Uznesenie č. 46/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:51-10:53 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
a príspevkových organizácií mesta:  
c) Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky – Z41/2016 

 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Alžbeta Širinová, riaditeľka CVČ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:1 
Uznesenie č. 47/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:53 – 10:55 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
a príspevkových organizácií mesta:  
d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika Z42/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Katarína Habová, riaditeľka ZŠ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota 
 
Hlasovanie za alternatívny návrh posl. Novotu: 
Za:5   P:5   Zdr.:4   Nehl.:1 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:11   P:1   Zdr.:2   Nehl.:0 
Uznesenie č. 48/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:56 – 10:58  hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z43/2016 
 
Materiál predložil a uviedol posl. Milan Ondruš, za neprítomného Mgr. Dušana Šustera, 
riaditeľa ZŠ.  
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 49/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:56 – 11:00 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
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a príspevkových organizácií mesta:  
f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z44/2016 
 
Materiál predložila a uviedla PaedDr. Gabriela Emrichová, riaditeľka ZŠ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, JUDr. Ing. Říha PhD.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:16   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 50/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:00- 11:11 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
a príspevkových organizácií mesta:  
g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z45/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili: posl. Halcin, posl. Baligová, posl. Vidanová,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 51/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:17 hod.  
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
a príspevkových organizácií mesta:  
h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z46/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:2 
Uznesenie č. 52/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:17 – 11:18  hod. 
 
K bodu rokovania č. 8) Správy o výsledkoch hospodárenia rozpočtových  
a príspevkových organizácií mesta:  
i) AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z47/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Vidanová  
 
Hlasovanie za alternatívny návrh posl. Novotu: 
Za:3   P:5   Zdr.:7   Nehl.:1 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.: 2 
Uznesenie č. 53/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:19 – 11:22 hod.  
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K bodu rokovania č.  9) Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2016 a návrh zmeny 
rozpočtu mesta Malacky na rok 2016 – Z48/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Zdenka Packová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Novota, posl. Vidanová, posl. Mračna, Ing. 
Packová, posl. Ondrejka 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:16   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 54/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:45 -  12:27 hod. 
 
K bodu rokovania č. 10) Návrh zmeny rozpočtu p.o.m. MCK Malacky na rok 2016 – 
Z49/2016 
  
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:16   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 55/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:27 – 12:29 hod.  
 
K bodu rokovania č. 11) Návrh zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC Malacky na rok 2016 – 
Z50/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Zdenka Packová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:16   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 56/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:29 – 12:30 hod. 
 
K bodu rokovania č. 12) Návrh na schválenie investičného zámeru II. etapy 
modernizácie verejného osvetlenia s cieľom zníženia energetickej náročnosti – Z51/2016 
 
Materiál predložil a uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
V rozprave vystúpili:posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Ondrovič, Ing. Schwarz, 
konateľ TEKOS, p. Kozic – zástupca firmy Eco-logic, posl. Spusta, posl. Ondrejka 
 
Hlasovanie za  predložený alternatívny návrh posl. Novotu: 
Za:1   P:7   Zdr.:7   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 57/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:30 – 15:22 hod. 
 
K bodu rokovania č. 13) Schválenie generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky – 
Z52/2016 
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Materiál predložil a uviedol Ing. Milan Ondrovič, PhD. 
V rozprave vystúpili:posl. Spusta, posl. Novota, posl. Haramia, posl. Halcin, posl, Vidanová 
posl. Pašteka. Posl. Ondrejka, JUDr. Ing. Říha, PhD., M. Konečný – Malacky na kolo,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 58/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:24 – 16:14 hod. 
 
K bodu rokovania č. 14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prenájom na dobu neurčitú na pozemky pod garážami na ul. 
Cesta mládeže, Veľkomoravská, M. Rázusa a D. Skuteckého – Z53/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili:posl. Novota, Mgr. Černá, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Mračna, posl. 
Ondrovič, posl. Hájek 
 
Hlasovanie za osobitný zreteľ: 
Za:14   P:0   Zdr.:1   Nehl.:1 
Hlasovanie za predložený návrh ako celok: 
Za:13   P:1   Zdr.:2   Nehl.:0 
Uznesenie č. 59/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:32 – 12:55 hod. 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:    
c) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časť parcely registra „E“ číslo 907/2  v k. ú.  
Malacky, v prospech Ing. Romana Kuklovského a Kataríny Kuklovskej, bytom  
Malacky – Z55/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Ondrovič, posl. Mračna, Mgr. Černá. 
 
Hlasovanie za predložené alternatíne návrhy posl. Novotu: 
Za:1   P:10   Zdr.:6   Nehl.:0 
Hlasovanie o osobitnom zreteli: 
Za:15   P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh, ako celok: 
Za:15   P:1   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 60/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:57 – 13:11 hod. 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
d) Návrh na zriadenie vecného bremena uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
na pozemky na uliciach Záhorácka a Cesta mládeže – Z56/2016 
    
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili:0 
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Hlasovanie za predložený doplňujúci návrh posl. Novotu: 
Za:   P:1   Zdr.:6   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 61/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:18-16:19 hod. 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
e) Návrh na zriadenie vecného bremena uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
Bratislava a.s. na pozemky na ulici Jilemnického a Nám. SNP – Z57/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota 
 
Hlasovanie za predložený doplňujúci návrh posl. Novotu: 
Za:4   P:1   Zdr.:7   Nehl.:1 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:1   Nehl.:1 
Uznesenie č. 62/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:19-16:20 hod. 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
f) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností parciel v k.ú. Malacky, lokalita Vampíl vo  
vlastníctve BVS, a.s. Bratislava v  prospech mesta Malacky – Z58/2016 
 
Materiál predložil a uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili:posl. Novota, posl. Halcin, posl. Ondrejka, posl. Haramia, posl. 
Vidanová, posl. Ondrovič, p. Hronček, obyvateľ sidliska Juh, Ing. Schwarz, konateľ TEKOS 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 63/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:21 – 17:02 hod.  
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
g) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti časti parcely registra „C“ č. 2491/2 k.ú. 
Malacky v prospech A. Haniačiková, bytom Malacky – Z59/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Vidanová 
 
Hlasovanie za predložený doplňujúci návrh posl. Novotu: 
Za:7   P:1   Zdr.:5   Nehl.:0 
Hlasovanie za procedurálny návrh, že predchádzajúce hlasovanie bolo zmätočné: 
Za:11   P:1   Zdr.:1   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený doplňujúci návrh pols. Novotu: 
Za:2   P:4   Zdr.:7   Nehl.:0 
Hlasovanie za osobitný zreteľ: 
Za:11   P:0   Zdr.:2   Nehl.:0 



Zápisnica z rokovania MsZ, 23.6.2016   11 

Hlasovanie za predložený návrh, ako celok: 
Za:12   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 64/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:19-17:33hod 
 
Podľa §17 odseku 9, Rokovacieho poriadku,  bola podaná námietka z dôvodu nefunkčnosti 
technického zariadenia. O námietke rozhodlo MsZ hlasovaním bez rozpravy. 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
h) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností - parciel registra „E“ číslo 246, 247, 248,249 
na ulici Břeclavská, v podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb zastúpených SPF  v 
prospech mesta Malacky – Z60/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 65/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od17:34-17:35 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
ch) Návrh zámeru rekonštrukcie verejných toaliet na Kláštornom námestí – Z61/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupca primátora. 
V rozprave vystúpili: posl. Pašteka, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Vidanová, posl. Novota, 
posl.Ondrovič, posl. Halcin, posl. Haramia, posl. Mračna, posl. Ondrejka 
 
Hlasovanie za predložený doplňujúci návrh posl. Novotu: 
Za:3   P:5   Zdr.:6   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:1   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 66/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:44 – 18:16 hod. 
 
K bodu rokovania č.  14) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:      
i) Návrh na zriadenie   vecného bremena na časti  parciel registra „C“ 2872/4 a 2872/6 
na ulici Hviezdoslavova   uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech spoločnosti  SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – Z62/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Černá, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:2   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 67/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:35-17:43 hod. 
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K bodu rokovania č. 15) Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
na II. polrok 2016 – Z63/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 68/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:17-18:17 hod. 
 
K bodu rokovania č. 16) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 
pri ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. M.R.Štefánika 7 v Malackách – Z64/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 69/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:19 – 18:20 hod. 
 
K bodu rokovania č. 17) Informácia o podaných majetkových vyhláseniach verejných 
funkcionárov - ústne 
 
Materiál ústne uviedol posl. Anton Pašteka, predseda komisie Verejného záujmu. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 70/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:21-18:22 hod. 
 
K bodu rokovania č. 18) Rôzne: 
a) Návrh na schválenie zástupcu v dozornej rade Inkubátora, n.o. - ústne 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:1   Nehl.:1 
Uznesenie č. 71/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:22-18:24 hod. 
 
K bodu rokovania č. 18) Rôzne: 
b) Návrh na voľbu predsedu a podpredsedu Komisie pre financie, legislatívu a správu 
majetku - ústne 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka 
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Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:2   Nehl.:0 
Uznesenie č. 72/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:24-18:27 hod. 
 
K bodu rokovania č. 18) Rôzne: 
c) Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta - ústne 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 73/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:27-18:29 hod. 
 
K bodu rokovania č. 19) Interpelácie a podnety 
 
Svoje písomné interpelácie a podnety predložili nasledovní poslanci: 
posl. Novota, posl. Spusta, posl. Halcin, posl. Pašteka, posl. Vidanová  
V rozprave vystúpil: posl. Novota,  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 74/2016 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:29-18:40 hod. 
 
 
 
 
Ing. Ľubica Čikošová 
   prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
posl. Zuzana Baligová      primátor mesta 
posl. Milan Ondrovič  
 
 
 


