
Zápisnica 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 23. 6. 2022. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 4/2022. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa schválenie programu 
Prítomní:  13 
Ospravedlnení: posl. Mračna, posl. Andil, posl. Mráz. 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
Privítal 13  prítomných  poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné, ich počet sa v priebehu 
rokovania zvyšoval.  
 
Určenie overovateľa :  posl. Katarína Trenčanská 
  
Navrhnutý program rokovania: 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení – SPU 2/2022 
3) Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 – Z43/2022 
b) Správa z kontroly správnosti zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov – 
Z44/2022 
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 
5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 3630/130 a 
3630/131 v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Róberta Špelica v prospech mesta 
Malacky – Z47/2022 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k stavbe parkoviska pri ZŠ Dr. J. Dérera vo 
vlastníctve spoločnosti EHR STAV spol. s r. o. v prospech mesta Malacky  – Z48/2022 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v chatovej oblasti Vampil v k.ú. 
Plavecký Štvrtok v prospech vlastníkov chát – Z49/2022 
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemkov registra „E“ parc. č. 
347/2 a parc. č. 353/1 v k.ú. Malacky na Malom námestí vo vlastníctve Telovýchovnej 
jednoty STROJÁR Malacky v prospech mesta Malacky - Z50/2022 
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1657/11, 1482, 
1660, 1478/1, 4686/1 v k.ú. Malacky na Kozej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena“ v prospech Dušana Spuchláka – Drogéria – Vinohradnícke a 
záhradkárske potreby – Z51/2022 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“  parc. č. 1477/1, 1657/11 
v k.ú. Malacky na  Záhoráckej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech Lukáša Podstavka, Malacky – Z52/2022 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1 v k.ú. 
Malacky na  Legionárskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech Mateja Hájka a Petry Hájkovej, Malacky – Z53/2022 



h) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č.  
2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6, 4440/9 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. 
Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z54/2022 
ch) Návrh na schválenie Dohody o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní 
parkovacích miest k stavbe  Komunitné centrum na ul. Gen. M.R. Štefánika so stavebníkom 
JOS GROUP s.r.o., Malacky – Z55/2022 
i) Návrh na schválenie finančnej kompenzácie zápočtu parkovacích miest v zmysle uznesenia 
MsZ č. 99/2021 – Z56/2022 
j) Návrh na rozšírenie a predĺženie nájmu pozemkov na autobusových zastávkach v prospech 
spoločnosti ELOSTA, spol. s r.o., Malacky – Z57/2022 
k) Návrh na schválenie predĺženia spolupráce -  MAS Dolné Záhorie – Z58/2022 
6) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Komunitného centra v Malackách – Z59/2022 
7) Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 – Z60/2022 
8) Návrh na schválenie dofinancovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného 
strediska Vstúpte, n.o.“  v rámci spolupráce medzi mestom Malacky a Vstúpte, n.o. – 
Z61/2022 
9) Návrh na schválenie dotácie pre spoločnosť Nemocničná, a.s. – Z62/2022 
10) Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie 
primátora na ďalšie volebné obdobie – Z63/2022 
11) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – Z64/2022 
12) Návrh na udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre hlavnú 
kontrolórku mesta formou účasti vo volebných komisiách – Z65/2022 
13) Informácia o vydaní a zmene Organizačného poriadku mestského úradu – Z66/2022 
14) Rôzne 
15) Interpelácie a podnety 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol doplniť do bodu rokovania ako bod 14) 
Ústnu informáciu z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu MsZ v Malackách, ďalej 
navrhol vypustiť z programu v bode 5 písm. f) Návrh na zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch registra „E“  parc. č. 1477/1, 1657/11 v k.ú. Malacky na  Záhoráckej ul. 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Lukáša 
Podstavka, Malacky – Z52/2022  
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 0   Nehl: 0 
 
Hlasovanie za doplnenie bodu 14): 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl: 0 
 
Hlasovanie za  vypustenie bodu 5f): 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl: 0 
 
Uznesením č. 48/2022 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa, schválilo a doplnilo  
program rokovania. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:10 - 9:20 hod. 
 
 
 
 



K bodu rokovania: 2) Správa o plnení uznesení – SPU 2/2022 
 
Materiál spracovali nositelia úloh – vedúci oddelení a útvarov MsÚ a predložila Ing. Ľubica 
Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 49/2022 MsZ zobralo SPÚ č. 2/2022 na vedomie a schválilo vypustenie 
Uznesení č. 18/2016, 67/2016, 111/2017, 77/2019, 31/2022 a č.32/2022 ako splnené, zrušilo 
Uznesenie  č. 122/2021a zmenilo text  Uznesenia č. 21/2019 v schvaľovacej časti. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9:20 –  9:23  hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 – Z43/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesením č. 50/2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od   9: 23  –  9 : 25  hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
b) Správa z kontroly správnosti zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov – 
Z44/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, Ing. Kožuchová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 51/2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od   9: 25 –  9 : 27 hod. 
 
K bodu rokovania: 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 
 
Materiál spracovala Mgr. Alexandra Hrnková, referentka školského úradu a predložila Ing. 
Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, Ing. Čikošová, posl. Trenčanská. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 52/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo VZN. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9: 28 –  9 : 34  hod. 
 



K bodu rokovania: 4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
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 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovú, vedúcu OP Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, Ing. Čikošová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 53/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo VZN. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9:35 –  9 : 38  hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 
3630/130 a 3630/131 v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Róberta Špelica v 
prospech mesta Malacky – Z47/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, referentka OP a predložila za neprítomnú  Mgr. 
Lenku Parákovú, vedúcu OP Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 54/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemkom. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9: 38 –  9 : 41 hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k stavbe parkoviska pri ZŠ Dr. J. 
Dérera vo vlastníctve spoločnosti EHR STAV spol. s r. o. v prospech mesta Malacky  – 
Z48/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovú, vedúcu OP Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili:  
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 55/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
inžinierskej stavby a odporučilo MsÚ po uzatvorení Kúpnej zmluvy zaradiť predmet prevodu 
do majetku mesta. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9: 41–  9 : 42  hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v chatovej oblasti Vampil 
v k.ú. Plavecký Štvrtok v prospech vlastníkov chát – Z49/2022 
 



Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú vedúcu OP 
Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., posl. Hronček, posl. Pašteka, Ing. 
Čikošová, posl. Spusta, posl. Ondrovič. 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 56/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemkom a schválilo predĺženie nájmu pozemkov na dobu určitú 
a výšku nájomného pre jednotlivé roky.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9: 42 –  9 : 58 hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemkov registra „E“ parc. 
č. 347/2 a parc. č. 353/1 v k.ú. Malacky na Malom námestí vo vlastníctve Telovýchovnej 
jednoty STROJÁR Malacky v prospech mesta Malacky - Z50/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, referentka OP a predložila za neprítomnú Mgr. 
Lenku Parákovu, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., posl. Janík, posl. Spusta. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 57/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k častiam pozemkov.   
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9: 59  –  10 : 04  hod.  
 
Počet poslancov sa zvýšil na 14. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1657/11, 
1482, 1660, 1478/1, 4686/1 v k.ú. Malacky na Kozej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Dušana Spuchláka – Drogéria – 
Vinohradnícke a záhradkárske potreby – Z51/2022 

 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, referentka OP a predložila za neprítomnú Mgr. 
Lenku Parákovú, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 58/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo zriadenie 
vecného bremena a odporučilo MsÚ po ukončení stavby inžinierskych sietí uzatvoriť riadnu 
zmluvu o zriadení vecného bremena. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:04 –  10 : 05  hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1 v k.ú. 
Malacky na  Legionárskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Mateja Hájka a Petry Hájkovej, Malacky – Z53/2022 
 



Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, referentka OP a predložila za neprítomnú Mgr. 
Lenku Parákovu, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 59/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo zriadenie 
vecného bremena a odporučilo MsÚ po ukončení stavby inžinierskych sietí uzatvoriť riadnu 
zmluvu o zriadení vecného bremena. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10: 06 –  10 : 07  hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
h) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. 
č.  2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6, 4440/9 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. 
Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z54/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, referentka OP a predložila za neprítomnú Mgr. 
Lenku Parákovú, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 60/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, konštatovalo, že v prípade 
bezplatného vecného bremena ide o prípad hodný osobitného zreteľa a schválilo zriadenie 
vecného bremena na častiach pozemkov.  
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10: 07  –  10 : 09  hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
ch) Návrh na schválenie Dohody o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní 
parkovacích miest k stavbe  Komunitné centrum na ul. Gen. M.R. Štefánika so 
stavebníkom JOS GROUP s.r.o., Malacky – Z55/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovu, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili:  posl. Janík, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., posl. Hronček, posl. Čas, posl. 
Ondrovič, posl. Pašteka, posl. Hájek, posl. Spusta. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 61/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo uzatvorenie 
dohody o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní parkovacích miest.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10 : 09 –  10 : 22  hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
i) Návrh na schválenie finančnej kompenzácie zápočtu parkovacích miest v zmysle 
uznesenia MsZ č. 99/2021 – Z56/2022 
 



Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovu, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., posl. Macejka. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesením č. 62/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo uzatvorenie 
dohody o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní parkovacích miest.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:23  –  10 : 31 hod.  
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
j) Návrh na rozšírenie a predĺženie nájmu pozemkov na autobusových zastávkach v 
prospech spoločnosti ELOSTA, spol. s r.o., Malacky – Z57/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovú, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, posl. Ondrovič, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 63/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, konštatovalo, že v prípade 
rozšírenia a predĺženia nájmu ide o prípad hodný osobitného zreteľa a schválilo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov nájom častí pozemkov a predĺženie doby trvania nájmu.  
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:31 –  10 : 38  hod 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
k) Návrh na schválenie predĺženia spolupráce -  MAS Dolné Záhorie – Z58/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovú, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, JUDr. Ing. Říha, PhD., Ing. Čikošová, posl. 
Vidanová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesením č. 64/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a súhlasilo so zmenou 
termínu na vrátenie finančného príspevku.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:39  –  10 : 43 hod.  
 
K bodu rokovania: 6) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Komunitného centra v 
Malackách – Z59/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl Hronček, Ing. Čikošová, Mgr. Šurinová, riaditeľka CVČ, posl. 
Vidanová, posl. Tedla, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 



Uznesením č. 65/2022 MsZ zobralo na vedomie stručný súhrn informácií a dôvodovú správu 
a schválilo Zriaďovaciu listinu Komunitného centra v Malackách. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:14 –  10 : 52 hod.  
 
Počet poslancov sa zvýšil na 15. 
 
K bodu rokovania: 7) Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 – 
Z60/2022 
 
Materiál spracovala Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE a Mgr. Miroslava Ščepánová, SOR 
OE, materiál predložila Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE.  
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Spusta, posl. Pašteka, posl. 
Tedla. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 66/2022 MsZ zobralo na vedomie  dôvodovú správu a schválilo piatu zmenu 
rozpočtu na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a odporučilo MsÚ zapracovať 
schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2022.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:29  –  11:49  hod. 
 
K bodu rokovania: 8) Návrh na schválenie dofinancovania projektu „Rekonštrukcia 
a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“  v rámci spolupráce medzi mestom 
Malacky a Vstúpte, n.o. – Z61/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila za neprítomnú Mgr. Lenku 
Parákovú, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Vidanová, JUDr. Ing. Říha PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 67/2022 MsZ zobralo na vedomie stručný súhrn informácií a dôvodovú správu 
a schválilo poskytnutie finančných prostriedkov vo forme mimoriadnej dotácie na 
dofinancovanie projektu.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:49 –  11:56  hod.  
 
K bodu rokovania: 9) Návrh na schválenie dotácie pre spoločnosť Nemocničná, a.s. – 
Z62/2022 
 
Materiál spracovala JUDr. Beáta Gelingerová, referentka OP a predložila za neprítomnú Mgr. 
Lenku Parákovú, vedúcu OP, Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Haramia, Ing. Čikošová.  
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0Uznesením č. 
68/2022 MsZ zobralo na vedomie stručný súhrn informácií a dôvodovú správu a schválilo 
poskytnutie mimoriadnej dotácie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:57  –  11 : 58  hod.  
 
Počet poslancov sa znížil na 15. 



K bodu rokovania: 10) Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a 
rozsahu výkonu funkcie primátora na ďalšie volebné obdobie – Z63/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 69/2022 MsZ určilo  na volebné obdobie rokov 2022 až 2026 pre voľby do 
mestského zastupiteľstva osemnásť poslancov, určilo na celé funkčné obdobie primátora 
rozsah výkonu jeho funkcie na celý úväzok a určilo šesť volebných obvodov a troch 
poslancov v každom volebnom obvode.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11: 59  –  12 : 02   hod.  
 
K bodu rokovania: 11) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – Z64/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesením č. 70/2022 MsZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  12: 02  – 12 : 03 hod. 
 
K bodu rokovania: 12) Návrh na udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej 
činnosti pre hlavnú kontrolórku mesta formou účasti vo volebných komisiách – 
Z65/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 71/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a súhlasilo s vykonávaním 
inej zárobkovej činnosti HK formou členstva vo volebných komisiách.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  12:03 –  12 : 04 hod. 
 
K bodu rokovania: 13) Informácia o vydaní a zmene Organizačného poriadku 
mestského úradu – Z66/2022 
 
Materiál spracovala Jana Slobodová, referentka personálnej a mzdovej politiky a predložila 
Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Janík, posl. Hronček, 
posl. Tedla. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 72/2022 MsZ zobralo na vedomie predloženú informáciu o vydaní a zmene 
organizačného poriadku MsÚ.  



Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  12:05  –  12 : 12  hod.  
 
K bodu rokovania: 14) Rôzne: 
Informácia z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu MsZ v Malackách – 
ústne 
 
Informáciu ústne predniesol Mgr. Anton Pašteka, predseda Komisie na ochranu verejného 
záujmu MsZ v Malackách. 
Vo všeobecnej rozprave ďalej vystúpili:  
posl. Hronček, vo veci čiernych stavieb na území mesta,  
JUDr. Ing. Říha, PhD., informoval o konkrétnych prípadoch a stave ich vybavovania.  
 
Posl. Spusta sa dotazoval na  kanalizačné prípojky na našich verejných plochách, resp. 
dažďové vpuste,  ktoré máme  pri cestách, pri parkoviskách. Informoval, že  bola podaná 
sťažnosť z Radlinského ulici vo veci spoločnej prípojky  a vytápania  pivníc, ako sa to bude 
ďalej riešiť,  
JUDr. Ing. Říha, PhD., odpovedal, že zabezpečenie údržby dažďových zberačov, ktoré sú na 
komunikáciách sú v správe Slovenskej správy ciest, vyzvali sme ich k náprave, zatiaľ sa nič 
nestalo, problém vo vnútrobloku na  Radlinského sa bude riešiť cez údržbu mesta.  
 
Posl. Čas sa dotazoval v akom stave je príprava výstavby Šport aréna, 
JUDr. Ing. Říha, PhD., odpovedal, že v pondelok sa budú otvárať obálky, bližšie informácie 
zatiaľ nie sú. 
 
Hlasovanie: 
Za:14      P: 0   Zdr.: 0     Nehl.: 0   
Uznesenie č. 73/2022 MsZ zobralo na vedomie ústne prednesenú informáciu z Komisie na 
ochranu verejného záujmu MsZ v Malackách.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:13 –  12 : 39  hod.  
 
K bodu rokovania: 15) Interpelácie a podnety 
 
Svoje písomné a ústne podnety a interpelácie predniesli nasledovní poslanci MsZ: 
posl. Tedla, posl. Čas, posl. Hronček, posl. Vidanová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 74/2022 MsZ odporučilo MsÚ vybaviť podané interpelácie a zaoberať sa 
predloženými podnetmi. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  12:40  –  12 : 43  hod. 
 
       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
            Primátor mesta 
 
Ing. Ľubiča Čikošová 
    Prednostka MsÚ 
 
Overovateľ: Katarína Trenčanská 
 
Zapísala: Jana Matúšková 


