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

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : 14.09.2021 o 16:00h 
Miesto konania : MsÚ Malacky, 3. poschodie, zasadačka  
Prítomní členovia a hostia  : - viď. prezenčná listina ako súčasť zápisnice 
Ospravedlnený člen komisie : - 
 
Program :  
 

1. Otvorenie 
2.  Správy z vykonaných kontrol:  

a) Správa z kontroly vyplatených odmien za rok 2020 v rozpočtových a príspevkových organizáciách 
mesta – Z68/2021  
b) Správa z kontroly správnosti uzatvárania nájomných zmlúv za obdobie rokov 2019 a 2020 – 
Z69/2021 

3. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – 
Z70/2021  
b) Návrh VZN mesta Malacky o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Malacky – Z71/2021  
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 5/2011 o rozhodovaní  
o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej 
školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z72/2021  
d) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach chovu a držania zvierat na území mesta Malacky – 
Z73/2021  
e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019  
o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN – Z74/2021 

4. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2021 – Z91/2021 
5. Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2021 – Z92/2021 
6. Vyhodnotenie 14. ročníka Záhoráckeho výstupu na Vysokú a 38. ročníka Večerného behu zdravia - 

Behu vďaky SNP 
7. Rôzne a záver 

 
K bodu 1. Otvorenie   

 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Anton Pašteka, privítal riaditeľa AD HOC Ing. Dušana Rusňáka 
a prítomných členov komisie.  
 
K bodu 2.  Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly vyplatených odmien za rok 2020 v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta 
– Z68/2021  
b) Správa z kontroly správnosti uzatvárania nájomných zmlúv za obdobie rokov 2019 a 2020 – Z69/2021 
 
Predseda komisie stručne zhrnul materiál a udelil slovo Ing. Rusňákovi, ktorý komisiu oboznámil o situácii 
s nájomnými zmluvami AD HOC Malacky, ako aj s odmenami AD HOC za roky 2020 a 2021.  
 
 



Uznesenie č. 13/2021 
Komisia berie správu hlavnej kontrolórky mesta Malacky Ing. Kožuchovej na vedomie.  
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 3. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z70/2021  
b) Návrh VZN mesta Malacky o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Malacky – Z71/2021  
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 5/2011 o rozhodovaní  
o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy 
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z72/2021  
d) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach chovu a držania zvierat na území mesta Malacky – Z73/2021  
e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019  
o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN – Z74/2021 
 
Mgr. Anton Pašteka stručne zhrnul predložený materiál.  
 
Uznesenie č. 14/2021 
Komisia berie predložený materiál Z 70/2021, Z71/2021, Z72/2021, Z73/2021 a Z74/2021 na vedomie  
a odporúča MsZ schváliť bez pripomienok.  
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 4. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2021 – Z91/2021 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania uviedol predseda komisie Mgr. Pašteka. K materiálu sa vyjadril aj 
riaditeľ AD HOC Malacky. 
 
Uznesenie č. 15/2021 
Komisia berie predložený materiál Z91/2021 na vedomie.   
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 5. Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2021 – Z92/2021 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania uviedol predseda komisie Mgr. Pašteka. K materiálu sa vyjadril aj 
riaditeľ AD HOC Malacky. 
 
Uznesenie č. 16/2021 
Komisia berie predložený materiál Z 92/2021 na vedomie.  
Hlasovanie: ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 6. Vyhodnotenie 14. ročníka Záhoráckeho výstupu na Vysokú a 38. ročníka Večerného behu zdravia 
- Behu vďaky SNP 
 
Predseda komisie Mgr. Anton Pašteka informoval o 14. ročníku Záhoráckeho výstupu na Vysokú, 
ktorého sa zúčastnilo 54 turistov. Zdôraznil, že organizácia ďalších ročníkov bude vyžadovať väčšiu 
propagáciu a angažovanosť turistických oddielov a klubov. 
Predseda komisie poďakoval všetkým organizátorom 38. ročníka Večerného behu zdravia, ktorý sa konal 
po ročnej prestávke v piatok 10.09.2021. Poďakovanie tiež patrí hlavnému partnerovi pretekov - 
Raiffeisen Bank, ktorý poskytol účastníkom pretekov medaile.  
 
 



K bodu 7.Rôzne a záver 
 
Na záver Ing. Dušan Rusňák pozval prítomných na bedmintonový turnaj, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26.09.2021 
v ŠH Malina.  
Pavol Oreský členov komisie informoval, že má rozpracovaný návrh kritérií pre rozdeľovanie dotácií v športovej 
oblasti. Taktiež navrhuje využívať pri organizácii veľkých mestských súťaží ako je Malacká X, časomeračské 
služby, čo by spresnilo výsledky bežcov a skvalitnilo celé preteky.  
Ďalšie stretnutie komisie a organizačného výboru pretekov Malacká X  sa uskutoční v stredu 22.9.2021. 
 
Predseda prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie Komisie pre šport a mládež.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Mgr. Darina Pelecová 
V Malackách : 17.09.2021 
 
 
 
 
 
 

                                       Mgr. Anton Pašteka 
            predseda komisie 

 
 
 
 


