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

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : 22.10.2019 o 16:30h 
Miesto konania : MsÚ Malacky, 2. poschodie, zasadačka č. 225  
Prítomní členovia a hostia  : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice 
 
Ospravedlnený člen komisie :  
Milan Merc - člen komisie 
Ján Brandejs - člen komie 
Ing. Františk Hlavatý - člen komisie 
 
Program :  
 
1. Otvorenie  
2. Materiály k MsZ: 

a) Správa z kontroly čerpania dotácií na podporu reprezentácie mesta za obdobie  rokov 2015 –    
           2018 – Z99/2019 
      b) Návrh štvrtej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019 – Z117/2019 
3. Organizácia akcie „Malacká X“   
4. Rôzne 
5. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie   

 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, privítal prítomných členov komisie, 
riaditeľa AD HOC Ing. Dušana Rusňáka a p. Františka Čurku.  
 
K bodu 2.  a) Správa z kontroly čerpania dotácií na podporu reprezentácie mesta za obdobie  
rokov 2015 –  2018 – Z99/2019 

 
Predseda komisie predniesol správu od hlavnej kontrolórky mesta Malacky, Ing. Petry Kožuchovej. 
Ing. Pavol Oreský otvoril otázku prenájmu športovísk. Športové kluby so zameraním  
na mládež využívajú dotácie na úhrady prenájmov športovísk, ktoré sú v správe mesta 
Malacky. Ceny prenájmov považuje za neprimerane vysoké. Pani Šurinová poukázala  
na skutočnosť, že prenajímatelia športovísk tiež nerozlišujú medzi komerčným prenájmom 
a rozvojom športu na školách. V rámci diskusie p. Rusnák, riaditeľ AD HOC Malacky 
upozornil, že  je pomerne zložité vyhodnotiť sadzby prenájmov jednotlivých športovísk 
v športovej hale Malina.  
 
Uznesenie č. 26/2019 
 
Komisia berie správu hlavnej kontrolórky mesta Malacky Ing. Kožuchovej na vedomie. Komisia 
zároveň žiada MsÚ Malacky, aby správy o činnosti športových organizácií, ktoré čerpali dotácie  
na podporu reprezentácie mesta Malacky, za predchádzajúce obdobie a návrhy projektov na ďalšie 
obdobie boli predkladané Komisii pre šport a mládež.  
 
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
 



Uznesenie č. 27/2019 
 
Predseda komisie Mgr. Pašteka navrhol pracovné stretnutie s JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., 
primátorom mesta Malacky, vedúcim ekonomického oddelenia mesta Malacky, členmi komisie  
pre šport a mládež a riaditeľom AD HOC, na ktorom by sa zaoberali cenovými podmienkami 
športovísk v správe mesta.  
 
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 
 
K bodu 2.  b) Návrh štvrtej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019 – Z117/2019 
 
Materiál predložil riaditeľ AD HOC Malacky, Ing. Dušan Rusňák.  
 
Uznesenie č. 28/2019 
 
Komisia berie na vedomie Návrh štvrtej zmeny rozpočtu AD HOC za rok 2019 - Z117/2019  
a odporúča MsZ schváliť štvrtú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 3. Organizácia akcie „Malacká X“ 
 
Pán Ladislav Čas, riaditeľ podujatia, zhrnul prebiehajúcu prípravu na 36. ročník Malackej desiatky. 
Boli prediskutované jednotlivé body propozícií a prekontrolovalo sa posledné plnenie pridelených 
úloh.  
 
K bodu 3.  Rôzne 
 
Pán Ladislav Čas informoval členov komisie, že v sobotu 19.10.2019 nahlásil na Polícii SR vlámanie 
do budovy na hádzanárskom ihrisku, ktoré sa nachádza v areáli zámockého parku.  
 
Pán Anton Pašteka informoval prítomných o stretnutí s Ing. Milanom Ondrovičom, PhD.,   
viceprimátorom mesta Malacky, na ktorom sa zúčastnili aj Ladislav Čas a Ing. Richard Hájek – člen 
komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Dôvodom stretnutia boli opakované 
sťažnosti občanov Malaciek na novovybudovaný chodník v areáli futbalového štadióna a detského 
ihriska. Na stretnutí bolo dohodnuté, že ak sa po čase šotolinový chodník neosvedčí, budú sa hľadať 
iné možnosti riešenia.  
 
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.  
 
 
K bodu 3.  Záver 
 
Zasadnutie ukončil  predseda komisie Mgr. Anton Pašteka a prítomným poďakoval za účasť. 
  
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina 
Zapísal : Mgr. Darina Andelová 
V Malackách : 23.10.2019       Mgr. Anton Pašteka 

  predseda komisie 


