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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 30.10.2014. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č.05/2014 

 
Prítomní  : 11  (viď prezenčná listina)  

Ospravedlnení :   posl. Andil, posl. Tedlová, posl. Berkešová 
 
Zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka. Privítal prítomných 11 
poslanov, čím bolo MsZ uznášania schopné a ich počet sa počas rokovania zvyšoval. 

K bodu programu č. 1) - Otvorenie zasadnutia, určenie pracovných komisií MsZ a 
schválenie programu mestského zastupiteľstva v Malackách 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
určenie overovateľov zápisnice:  posl. Daniela Hamarová 

            posl. Štefan Bauman 
 
návrhovú  komisiu:   posl. Zuzana Baligová , predseda NK 
     posl. Daniela Hamarová, člen NK 
     posl. Štefan Bauman, 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)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
     a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o miestnych daniach a o miestnom  
         poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 – Z91/2014 
     b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy  
         na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok  
         2015 – Z92/2014 
3)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
     Návrh  na   bezodplatný prevod  majetku  vo vlastníctve Natálie Kimličkovej, Bernolákova 
     2423, Malacky  darovaním – 3 parkovacích miest na Radlinského ulici  v prospech mesta   
     Malacky, v k.ú. Malacky. – Z93/2014 
4) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií   
     v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 –    
     Z94/2014 
5)  Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
     Malacky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 – Z96/2014 
6)  Žiadosť o schválenie dotácie na dofinancovanie ústavnej pohotovostnej zdravotnej staroslivosti  
     – Z95/2014 
7) Návrh rozpočtov príspevkových organizácii mesta na roky 2015-2017  
      a) MsCSS  - Z97/2014 
      b) AD-HOC – Z98/2014 
      c) MCK – Z99/2014 
8)  Slávnostné ukončenie volebného obdobia 

       9)  Záver 
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RNDr. Ondrejka, navrhol presunúť bod programu č. 6) Žiadosť o schválenie dotácie na 
dofinancovanie ústavnej pohotovostnej zdravotnej staroslivosti – Z95/2014 podľa aktuálneho 
príchodu priznavých hostí na rokovanie MsZ 
 
posl. Haramia navrhol bod rokovania č. 8) Informácia o plánovanom zavedení zásadných 
zmien v rámci daňových príjmov VÚC 
 
Hlasovanie za navrhovaný bod programu č. 8 :  
Za: 12    P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za navrhovaný program, ako celok :  
Za: 12    P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
 
K bodu programu č. 2) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 – 
Z91/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Pašteka, posl. Janíková 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesenie č.98/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:14 – 15:20 h.  
 
K bodu programu č. 2) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na rok 2015 – Z92/2014 
 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 13    P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č.99/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:20– 15:25 h.  
 
 
K bodu programu č. 3) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
Návrh  na   bezodplatný prevod  majetku  vo vlastníctve Natálie Kimličkovej, 
Bernolákova 2423, Malacky  darovaním – 3 parkovacích miest na Radlinského ulici  
v prospech mesta  Malacky, v k.ú. Malacky. – Z93/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Zuzana Danišíková, za neprítomného JUDr. Erika 
Dócziho, vedúceho OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
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Hlasovanie za uznesenie: 
Za:13    P:0   Zdr.:0   Nehl.:0  
Uznesenie č.100/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:25–15:28 h.  
 
 
K bodu programu č. 4) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k rozpočtu mesta 
a rozpočtových organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017 –   Z94/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Pašteka, posl. Bulla, posl. Janiková, Ing. Adamovič, RNDr. 
Ondrejka, posl. Halcin, posl. Říha, posl. Mračna, posl. Baligová  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:15    P:0   Zdr.:0   Nehl.:0  
Uznesenie č.101/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:35 – 19:07 h.  
 
 
K bodu programu č. 5) Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 
a 2017 – Z96/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: spoločná rozprava s bodom 4 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh posl. Janíkovej 
Za:1    P:2   Zdr.:12  Nehl.:0 
 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:14    P:1   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.102/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:28 h –  prerušenie rokovania bodu o 15:36 
h. pokračovanie 18:35 – 19:12 h 
 
 
K bodu programu č. 6) Žiadosť o schválenie dotácie na dofinancovanie ústavnej 
pohotovostnej zdravotnej staroslivosti – Z95/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: Ing. Pavol Frešo, predseda BSK, RNDr. Ondrejka, posl. Hamarová, 
posl. Říha, posl. Baligová, posl. Mračna, posl. Halcin, posl Pašteka, Ing. Vavrinec, posl. 
Bulla,posl. Haramia,Vladimír Sloboba, poslanec BSK p. Kalenčík, riaditeľ, Nemocničná a.s., 
posl. Janikova, Jana Cigániková, poslankyňa BSK, p. Agoston, poslanec BSK,  posl. Spusta, 
Ing. Čikošová,  
 
Hlasovanie za udelenie slova p. Vladimírovi Slobodovi, poslancovi BSK /SaS/ 
Za:12    P:0   Zdr.:2   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za udelenie slova p. Jana Cigániková, poslankyňa BSK /SaS/ 
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Za:12    P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za udelenie slova p. Agoston, poslanec BSK 
Za:11    P:0   Zdr.:3   Nehl.:4 
 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14    P:1   Zdr.:0   Nehl.:0  
Uznesenie č.103/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:36 – 18:17 h.  
 
 
K bodu programu č. 7) Návrh rozpočtov príspevkových organizácii mesta na roky 2015-
2017  
a) MsCSS  - Z97/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:12    P:0   Zdr.:0   Nehl.:1  
Uznesenie č.104/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:13 – 19:14 h.  
 
 
K bodu programu č. 7) Návrh rozpočtov príspevkových organizácii mesta na roky 2015-
2017  
b) AD-HOC – Z98/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Vladimír Mihočko, riaditeľ AD-HOC. 
V rozprave vystúpili:0  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:12    P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č.105/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:15 – 19:16 h.  
 
 
K bodu programu č. 7) Návrh rozpočtov príspevkových organizácii mesta na roky 2015-
2017  
c) MCK – Z99/2014       
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, za neprítomnú  Mgr. Janu 
Zetkovú, riaditeľku MCK. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:13     P:0   Zdr.:0   Nehl.:0  
Uznesenie č.106/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:17 – 19:19 h.  
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K bodu programu č. 8) Informácia o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci 
daňových príjmov VÚC 
 
 

Materiál predložil a uviedol MUDr. Marián Haramia, poslanec MsZ. 
V rozprave vystúpili: RNDr. Ondrejka, posl. Halcin 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:13    P:0   Zdr.:1   Nehl.:0  
Uznesenie č.107/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:19 – 19:26 h.  
 
Ing. Dušan Vavrinec 
     prednosta MsÚ 
 
 
 
Overovatelia: 
posl. Daniela Hamarová 
posl. Štefan Bauman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
          

     RNDr. Jozef Ondrejka 
     primátor mesta 

 
 

 
 

zapísala: J. Matúšková 
 
 

 


