
 
Z á p i s n i c a  

 
zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 20.2.2014. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č.01/2014 
 
 
Prítomní  :   13 (viď prezenčná listina)  

Ospravedlnení :   posl. Spusta  
 
 
Zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka. Privítal prítomných 13 
poslancov, čím bolo MsZ uznášania schopné a ich počet sa počas rokovania zvyšoval. 

 
 
 
Overovateľov zápisnice:   posl. Anton Pašteka 

            posl. Jozef  Mračna 
 

 
Návrhová  komisia:   posl. Juraj Říha, predseda NK 
     posl. Gabriela Janíková, člen NK 
     posl. Anton Pašteka, člen NK 
 
Hlasovanie:  
Za:13    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  – SPÚ1/2014 
3)  Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení MsZ za II.polrok r.2013 – Z1/2014 
4)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
     VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z2/2014 
5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
    a) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti - parcely registra „C“, parc. číslo 5602 v prospech    
        mesta Malacky – Z3/2014 
    b)Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele registra „E“, parc. číslo 4698 v prospech   

Stanislav Nikodém – Z4/2014 
    c) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra „E“ číslo 907/2, 908  v prospech    
       „Vodohospodárske stavby Malacky, a.s. Pezinská 1098, Malacky“ uzatvorením „Zmluvy   
       o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“   - Z12/2014 
    d)Návrh na prenájom časti parcely registra „E“, parc. číslo 1474 o výmere 2,4m² na Záhoráckej ul. 

č. 19 v Malackách v prospech Igor Osuský – ROGI – Z5/2014 
    e)Návrh na prenájom časti parcely registra „C“ parc. číslo 2872/3 o výmere 8m²  na Mierovom 

námestí v Malackách v prospech Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava Z6/2014 
6)   Správa o činnosti Útvaru HK za rok 2013 – Z7/2014 
7)   Informácie: 
      a) o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta Malacky  za rok 2013 – Z9/2014
  



      b) o výsledkoch zápisu do I. ročníka základných škôl v Malackách – Z10/2014 
      c) o zaknihovaní akcií mesta Malacky v UniCredit Bank Slovakia a.s. v centrálním depozitáři  
          cenných papírů, a.s. – Z11/2014 
 8)  Rôzne:  
 9) Interpelácie a podnety poslancov 

       10) Záver 
 
 
RNDr. Ondrejka  navrhol vypustiť z rokovania nasledovné boby: 
4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
     VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z2/2014 
5c)Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra „E“ číslo 907/2, 908   
     v prospech „Vodohospodárske stavby Malacky, a.s. Pezinská 1098, Malacky“  
     uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“   - Z12/2014 
 5d)Návrh na prenájom časti parcely registra „E“, parc. číslo 1474 o výmere 2,4m² na  
      Záhoráckej ul. č. 19 v Malackách v prospech Igor Osuský – ROGI – Z5/2014 
 
Doplnil a nahradil bod 4 o 
     Personálne otázky Komisie kultúry a cestovného ruchu. 
 
Posl. Mračna, navrhol zaradiť bod udelenie slova občanovi mesta Malacky p. Štefanovi 
Hrončekovi. 
 
Hlasovanie za zaradenie bodu p. Mračnu: 
Za: 13   P:0   Zdr.:0    Nehl.:0 
 
Hlasovanie za navrhnutý program ako celok : 
Za: 14   P:0   Zdr.:0    Nehl.:0 
Uznesenie č.1/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
 
 
Vystúpenie p. Štefana Hrončeka, obyvateľa mesta Malacky. 
 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrovič, posl. Říha, posl. Baligová, posl. Mračna, p. Hronček, 
posl. Pašteka, posl. Tedla, posl. Berkešová 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:12   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:1 
Uznesenie č.2/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:10  – 15:47  h.  
 
 
K bodu programu č. 2) - Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ1/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, G. Emrichová, riaditeľka základnej školy Záhorácka, 
posl. Janíková, posl. Ondrovič  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:14   P: 0   Zdr.:0     Nehl.:0 
Uznesenie č.3/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:47  – 16:05  h.  
 



K bodu programu č. 3) Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení MsZ za II.polrok 
r.2013 – Z1/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:13    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
Uznesenie č.4/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:05  – 16:07h.  
 
K bodu programu č. 4) Personálne zmeny Komisie kultúry a cestovného ruchu 

Materiál ústne predložila a uviedla Mgr. Katarína Trenčanská, poslankyňa MsZ. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:13    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
Uznesenie č.5/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:10  – 16:14  h.  
 
K bodu programu č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti - parcely registra „C“, parc. číslo 5602 
 v  prospech mesta Malacky – Z3/2014 
 

Materiál predložil a uviedol JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:12   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:2 
Uznesenie č.6/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:07  – 16: 09 h.  
 
 
K bodu programu č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
d)Návrh na prenájom časti parcely registra „E“, parc. číslo 1474 o výmere 2,4m² na 
Záhoráckej ul. č. 19 v Malackách v prospech Igor Osuský – ROGI – Z5/2014 

 
Materiál predložil a uviedol JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 

V rozprave vystúpili:0  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:13   P: 0   Zdr.:0     Nehl.:1 
Uznesenie č.7/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:14  – 16:15 h.  
 
 
K bodu programu č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:  
e) Návrh na prenájom časti parcely registra „C“ parc. číslo 2872/3 o výmere 8m²  na 
Mierovom námestí v Malackách v prospech Slovenský hydrometeorologický ústav 
Bratislava Z6/2014 

 
Materiál predložil a uviedol JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 

V rozprave vystúpili: zástupca SHMÚ p. Čáradský, RNDr. Ondrejka, posl. Ondrovič 
Hlasovanie za uznesenie:0 



Za:14   P:0    Zdr.: 0    Nehl.:2 
Uznesenie č.8/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:16  – 16:28 h.  

 
 

K bodu programu č. 6) Správa o činnosti Útvaru HK za rok 2013 – Z7/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:15    P:0    Zdr.: 0    Nehl.:2 
Uznesenie č.9/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:29  – 16:32 h.  

 
 

K bodu programu č. 7)   Informácie: 
a) o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta Malacky  za rok 2013 – 
Z9/2014 
  
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili:0  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:16   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
Uznesenie č.10/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:32  – 1634: h.  

 
 

K bodu programu č. 7) Informácie: 
b) o výsledkoch zápisu do I. ročníka základných škôl v Malackách – Z10/2014 

 
Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 

V rozprave vystúpili: posl. Haramia, Ing. Adamovič, posl. Bulla, posl. Říha  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:17    P:0    Zdr.:0     Nehl.:0 
Uznesenie č.11/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:35 – 16:40 h.  

 
 

K bodu programu č. 7) Informácie: 
c) o zaknihovaní akcií mesta Malacky v UniCredit Bank Slovakia a.s. v centrálním 
depozitáři cenných papírů, a.s. – Z11/2014 

 
Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 

V rozprave vystúpili: 0  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:16    P:0    Zdr.:1    Nehl.:0 
Uznesenie č.12/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:41 – 16:43 h.  

 
 



K bodu programu č. 9) Interpelácie a podnety poslancov 
 

Svoje písomné Interpelácie a Podnety predložili nasledovní poslanci : posl. Baligová,  posl. 
Moravčík, posl. Janíková, posl. Říha, posl. Ondrovič , posl. Mračna, posl. Bauman, posl. 
Bulla, posl. Halcin 
 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:16    P: 0   Zdr.:0      Nehl.:0 
Uznesenie č .13/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:44 – 16:58 h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Vavrinec 
     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Posl. Anton Pašteka 
Posl. Jozef Mračna 
 
 
          

     RNDr. Jozef Ondrejka 
     primátor mesta 

 
 
 
 
 

zapísala: J. Matúšková, 21.2.2014 
 


