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

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Dátum: 10.06.2022 o 16:00
Miesto konania : Poľovný dom, ul. Kollárova 892, Malacky
Prítomní členovia a hostia : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice
Ospravedlnení členovia komisie : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice

Program :
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie športových podujatí pod patronátom komisie za prvý polrok 2022
3. Príprava a zabezpečenie podujatí v druhom polroku 2022
4. Rôzne a záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, privítal pozvaných hostí a prítomných členov 
komisie. Predseda komisie úvodom navrhol doplniť rokovanie komisie o bod 4. Návrhy VZN mesta Malacky 
a interné právne normy: a) 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 v znení neskorších 
VZN - Z45/2022 b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších 
VZN - Z46/2022, bod 5. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 - Z60/2022, bod 6. Návrh 
určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie primátora na ďalšie volebné obdobie 
- Z63/2022, bod 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 - Z64/2022 a bod. 8. Informácia o vydaní 
a zmene Organizačného poriadku mestského úradu - Z66/2022.

Hlasovanie za doplnenie programu rokovania:
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2. Vyhodnotenie športových podujatí pod patronátom komisie za prvý polrok 2022

Predseda komisie zhodnotil pôsobenie komisie v prvom polroku 2022, zhrnul športové podujatia, ich prípravu 
a realizáciu. Pani A. Šurinová poďakovala prítomným za aktívny prístup, a to nielen v poslednom období ale počas 
celého funkčného obdobia komisie pre šport a mládež v Malackách v rokoch 2018 - 2022.

K bodu 3. Príprava a zabezpečenie podujatí v druhom polroku 2022

Mgr. Pašteka predniesol informácie o plánovaných podujatiach v druhom polroku 2022. V auguste 
sa uskutoční 15. ročník záhoráckeho výstupu na Vysokú, v septembri Večerný beh zdravia, v októbri 
Malacká X/ Malacký kilometer a vyhlásenie Najlepšieho športovca Malaciek v roku 2021.

K bodu 4. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) 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 v znení neskorších VZN - 
Z45/2022
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších VZN - Z46/2022,



Mgr. A. Pašteka v krátkosti zhrnul predmetný materiál.

Uznesenie č. 9/2022
Komisia berie predložený materiál Z 45/2022 a Z 46/2022 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez 
pripomienok.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

K bodu 5. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 - Z60/2022

Materiál predniesol Mgr. A. Pašteka, za AD HOC doplnil Ing. D. Rusňák.

Uznesenie č. 10/2022
Komisia berie predložený materiál Z 60/2022 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

K bodu 6. Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie primátora na 
ďalšie volebné obdobie - Z63/2022

Informácie o návrhu predniesol Mgr. A. Pašteka.

Uznesenie č. 11/2022
Komisia berie predložený materiál Z 63/2022 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na H. polrok 2022 - Z64/2022

Mgr. A. Pašteka komisiu informoval o pláne kontrolnej činnosti, hlavnej kontrolórky mesta Malacky, 
Ing. P. Kožuchovej v druhej polovici roka 2022.

Uznesenie č. 12/2022
Komisia berie predložený materiál Z 64/2022 na vedomie.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

K bodu 8. Informácia o vydaní a zmene Organizačného poriadku mestského úradu - Z66/2022

Mgr. A. Pašteka prítomných členov o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu.

Uznesenie č. 13/2022
Komisia berie predložený materiál Z 64/2022 na vedomie.

Hlasovanie: ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0



K bodu 9. Rôzne a záver

Členovia komisie diskutovali o budúcnosti športu v Malackách, o motivácii a podmienkach mladých 
i rekreačných športovcov. Opätovne sa otvorila otázka prenájmu časomerných služieb, čipovej časomiery 
a výsledkového servisu z externého prostredia pri organizácii bežeckých pretekov.
V auguste 2022 sa stretne organizačný výbor Večerného behu zdravia a behov Malacká X a Malacký kilometer.

Predseda prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie Komisie pre šport a mládež.

predseda komisie

Príloha: prezenčná listina 
Zapísala : Mgr. Darina Peíecová 
V Malackách, 13.06.2022


