
Komisia pre šport a mládež Mestského zastupiteľstva v Malackách, 
 Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : 02.12.2020 o 16:30h 
Miesto konania : MsÚ Malacky, 4. poschodie, zasadačka č. 406  
Prítomní členovia a hostia  : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice 
Ospravedlnený člen komisie : - 
 
Program :  
1. Otvorenie 
2. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
      a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 9/2015    
      o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    
      odpady v znení  neskorších predpisov – Z67/2020 

  b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2009  
  o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách  
  v meste Malacky – Z68/2020 

      c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN 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 – Z69/2020 
      d) Návrh VZN mesta Malacky  o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej  
      umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 –   
      Z70/2020 
      e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019   
      o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských   
      zariadeniach – Z71/2020 
      f) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2018   
      o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z72/2020 
      g) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2016  
      o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z73/2020 
      h) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020  
      o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 9/2020 – Z74/2020 
      ch) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov  
      veku dieťaťa a návrh VZN mesta Malacky o úhradách za poskytovanie sociálnej služby  
      v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Z75/2020 
3. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok príspevkovej organizácie AD 

HOC Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok riaditeľom organizácie – 
Z90/2020 

4. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2020 – Z91/2020 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 – 
Z92/2020 

6. Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – Z93/2020 

7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023: 
b) ADHOC Malacky – Z95/2020 

8. Vyhlásenie Najlepšieho športovca Malaciek za rok 2019 
9. Rôzne a záver 



K bodu 1. Otvorenie   
 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, privítal primátora mesta Malacky  
JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD.,  riaditeľa AD HOC Ing. Dušana Rusňáka a prítomných členov komisie.  
 
 
K bodu 2.  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
 
Mgr. Anton Pašteka udelil slovo primátorovi mesta JUDr. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD., ktorý predložil uvedený 
materiál, informoval komisiu o dôvodoch zmien v návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Členovia 
komisie po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch VZN. 
 
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 9/2015    
        o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    
        odpady v znení  neskorších predpisov – Z67/2020 
 
Uznesenie č. 16/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 67/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2009  
      o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách  
      v meste Malacky – Z68/2020 
 
Uznesenie č. 17/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 68/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN 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 – Z69/2020 
 
Uznesenie č. 18/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 69/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
d) Návrh VZN mesta Malacky  o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej  
      umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 –   
      Z70/2020 
 
Uznesenie č. 19/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 70/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019   
      o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských   
      zariadeniach – Z71/2020 
 
Uznesenie č. 20/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 71/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  



Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
f) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2018   
      o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z72/2020 
 
Uznesenie č. 21/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 72/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
g) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2016  
      o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z73/2020 
 
Uznesenie č. 22/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 73/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
h)  Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských    
       obvodoch  základných škôl v znení VZN č. 9/2020 – Z74/2020 
 
Uznesenie č. 23/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 74/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
ch) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov  
        veku dieťaťa a návrh VZN mesta Malacky o úhradách za poskytovanie sociálnej služby  
        v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Z75/2020 
 
Uznesenie č. 24/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 75/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
K bodu 3.  Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok príspevkovej organizácie  
                   AD HOC Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok riaditeľom   
                   organizácie – Z90/2020 
 
Materiál predložil riaditeľ AD HOC Malacky, Ing. Dušan Rusňák. Nakoľko príspevková organizácia vo 
svojom účtovníctve vedie pohľadávky, ktoré spĺňajú podmienky pre trvalé upustenie od vymáhania 
a neočakáva sa, že zo strany dlžníkom príde k ich vyplateniu, je možné pri takýchto pohľadávkach trvalo 
upustiť od vymáhania. Exekučné konania boli vo všetkých prípadoch navrhovaných pohľadávok 
zastavené, a to z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona o ukončení exekučných konaní od 01.01.2020, 
ktorým bol zavedený nový inštitút stará exekúcia.  
 
Uznesenie č. 25/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 90/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
K bodu 4. Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2020 – Z91/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.   



Uznesenie č. 26/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 91/2020 na vedomie.   
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
K bodu 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií    
                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 –   
                  Z92/2020 
 
Uznesenie č. 26/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 92/2020 na vedomie.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
K bodu 6.  Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta   
                   Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – Z93/2020 
 
Materiál predstavil JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Predložený návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako 
vyrovnaný. V časti kapitálových výdavkov členov komisie zaujímala najmä plánovaná cyklotrasa a športová hala. 
Ďalej sa venovali budúcim projektom, vybudovanie novej atletickej dráhy a prístavby futbalového štadióna 
v Zámockom parku.  
 
Uznesenie č. 27/2020 
Komisia berie materiál Z93/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok. 
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 
K bodu 7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023: 
                  b) ADHOC Malacky – Z95/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania predniesol Ing. Dušan Rusnák. Členov komisie informoval aj 
o plánovaných investíciách a predpokladanej návštevnosti športovísk s ohľadom na prijaté  
protiepidemiologické opatrenia. V športovej hale Malina bude počas prijatých opatrení v prevádzke malý 
bazén s kapacitou 6 osôb. Otázne je otvorenie ľadovej plochy na hádzanárskom ihrisku v zámockom 
parku. Celkové náklady na montáž a demontáž ľadovej plochy predstavujú cca 10.000€, preto sa javí ako 
nerentabilné klzisko v súčasnej situácii otvárať.  
 
Uznesenie č. 28/2020 
Komisia berie predložený materiál Z 95/2020 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 8.  Rôzne a záver 
 
Predseda Mgr. Anton Pašteka prítomných informoval, že napriek snahe členov organizačného tímu  
o uskutočnenie podujatia Najlepší športovec Malaciek 2019, ktoré bolo niekoľko krát preložené, sa toto nemohlo 
uskutočniť a to z dôvodu opatrení súvisiacich so šírením nákazy COVID 19.  
 
Uznesenie č. 29/2020 
Komisia súhlasí s prezentáciou Najlepších športovcov Malaciek 2019 v mestských médiách (web, Malacký hlas). 
V prípade, že to epidemiologická situácia dovolí a uskutoční sa podujatie Najlepší športovec Malaciek 2020, budú 
zároveň ocenení aj športovci z roku 2019.  
Hlasovanie: ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 



Komisia zobrala na vedomie informáciu o žiadosti p. Komáreka o podporu v zámere pokračovať v poskytovaní 
služby. Žiadosť obdržal Mgr. Pašteka ako poslanec MsZ. Pán Komárek prevádzkuje na futbalovom štadióne 
vegetariánsku reštauráciu s nájomnou zmluvou do 30.11.2020. Na predmetnú žiadosť reagoval v diskusii  
Ing. Rusnák s tým, že p. Komárek sa medzičasom prihlásil do verejného ponukového konania a toto konanie 
vyhral, a teda mu bude obnovená nájomná zmluva.  
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o Výzve na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta  
na rok 2021, podmienkach poskytovania dotácií a povinnosti podať vyúčtovanie do 15.12. príslušného roka 
v ktorom sa dotácia poskytuje.   
Komisia sa dohodla na termíne ďalšieho zasadnutia, ktoré by sa malo uskutočniť 15.01.2021, na ktorom  
sa prerokuje plán činnosti komisie, organizácia mestských športových podujatí s ohľadom na prijaté proticovidové 
opatrenia a tiež dotácie na rok 2021. 
Predseda prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Darina Pelecová 
V Malackách : 04.12.2020 
 
 
 
 
 
 

                                       Mgr. Anton Pašteka 
            predseda komisie 

 
 
 
 


