
Komisia pre šport a mládež Mestského zastupiteľstva v Malackách, 

 Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

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

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie 

 

 

 

Dátum : 17.03.2021 o 17:00h 

Miesto konania : MsÚ Malacky, 4. poschodie, zasadačka č. 406  

Prítomní členovia a hostia  : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice 

Ospravedlnený člen komisie : Ing. P. Oreský, L. Čas 

 

Program :  

1. Otvorenie 

2. Správa z kontroly: 

      Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022 

3. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z12/2022  

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 

9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z13/2022 

4.  Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – Z24/2022 

5.  Návrhy prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky na rok 2022 – Z25/2022 

6.  Najlepší športovec Malaciek za rok 2019 a 2020 – organizácia podujatia 

7.  Rôzne a záver 
 

K bodu 1. Otvorenie   

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, privítal hlavnú kontrolórku mesta Malacky  

Ing. Petru Kožuchovú, prítomných členov komisie, ospravedlnil p. Rusňáka, ktorý sa zasadnutia nemohol 

zúčastniť.  

 

K bodu 2. Správa z kontroly: 

Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022 

 

Predseda komisie udelil slovo Ing. Petre Kožuchovej. Cieľom kontroly bolo overenie dodržiavania podmienok 

poskytovania a zúčtovania dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Malacky a účelu použitia 

dotačných prostriedkov. Komisiu informovala o výsledku kontroly dotácií a o postupe pri odstraňovaní zistených 

nedostatkov.  

 

Uznesenie č. 5/2022 

Komisia berie správu hlavnej kontrolórky mesta Malacky Ing. Kožuchovej na vedomie.  

 

K bodu 3. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 

1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z12/2022  

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z13/2022 

 

Predseda komisie Mgr. Anton Pašteka informoval členov komisie o predkladaných návrhoch VZN. 



Uznesenie č. 6/2022 

Komisia berie predložený materiál Z 12/2022 a Z13/2022 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez 

pripomienok.  

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

 

K bodu 4. Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – Z24/2022 

 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol Mgr. Anton Pašteka.  
 

Uznesenie č. 7/2022 

Komisia berie predložený materiál Z 24/2021 na vedomie odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  

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

 

K bodu 5. Návrhy prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky na rok 2022 – Z25/2022 

 
Materiál v krátkosti zhrnul predseda komisie Mgr. A. Pašteka. Členovia komisie nemali k hospodáreniu 

príspevkovej organizácie a návrhu zmeny rozpočtu na rok 2022 (materiál Z25/2022) pripomienky.  

 

Uznesenie č. 8/2022 

Komisia berie predložený materiál Z 25/2022 na vedomie a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  

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

 

K bodu 6.  Najlepší športovec Malaciek za rok 2019 a 2020 – organizácia podujatia 

 

Predsedníčka organizačného výboru, Mgr. Alžbeta Šurinová informovala o stave príprav podujatia, ktoré 

sa uskutoční dňa 08.04.2022 v kine Záhoran v Malackách. Komisia v krátkosti diskutovala o priebehu 

plánovanej akcie. 

 

K bodu 7 . Rôzne a záver 

 

V apríli 2022 sa stretne komisia sa účelom organizácie tradičného mestského športového podujatia – Behu 

oslobodenia, ktorý sa uskutoční 08.05.2022.  

 

Mgr. V. Handl informoval o výročnej schôdzi Grand Prix Záhoria, ktorá sa konala 11.03.2022 v Smrdákoch.  

 

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

 

 

 

            

           v. r.  

                                       Mgr. Anton Pašteka 

            predseda komisie 

 

 

Príloha : prezenčná listina 

Zapísala : Mgr. Darina Pelecová 

V Malackách, 21.03.2022 


