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 V Malackách  14.03. 2019      

Vybavuje: tajomníčka komisie 
                  Helena Feriancová  
 
 
 
 
 
 
VEC: 
Pozvánka na zasadnutie komisie 
 
 
Vážená členka komisie, vážený člen komisie, 

 
dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie pre územný rozvoj dopravu a životné 

prostredie pri MsZ, ktoré som zvolal na 20. marca 2019 (streda) o 17,30 hod. Komisia bude 
zasadať v budove Mestského úradu, Bernolákova 5188/1A, v rokovacej miestnosti na 4. 
poschodí, č. dverí 406.   

   
Program zasadnutia komisie prikladám v prílohe pozvánky. Každý člen má právo navrhnúť 

na zasadnutí komisie doplnenie programu o ďalší bod. 
 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok k programu ma prosím, kontaktujte. 
Kontaktovať môžete aj tajomníčku komisie Helenu Feriancovú na nižšie uvedený kontakt: 

 
helena.feriancová@malacky.sk 
 
Srdečne Vám ďakujem. 
 
 
Prílohy: 

1. Program zasadnutia komisie 
 
 
S pozdravom 
 
 

                                                                                 Ing. Pavel Spusta  
                                                                                               predseda komisie 
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Príloha č. 1: 
 

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
Zasadnutie komisie: 20. marca (streda)  o 17,30 hod. 
 
Návrh programu :  

1) Informácia o doručení žiadosti k zmene UPI k výstavbe čerpacej stanice - Z37/2019 
 

 
2) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ pare. č. 352/4 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve Anny Mihaličkovej, Partizánske - Veľké Bielice v prospech mesta Malacky 
- Z24/2019 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ pare. č. 481/1 
a 484 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Ľubomíra Bernáta, Marianka v prospech mesta Malacky-
Z25/2019 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ pare. č. 572, 
574/5 a 577 v k. ú. Malacky vo vlastníctve NAFTA a.s., Bratislava v prospech mesta Malacky-
Z26/2019 
d) Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „E“ pare. č. 1087/2 v k.ú. Malacky vo vlastníctve 
mesta Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - Z27/2019 
e) Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom registra „E1'- pare. č. 
4129/1, 4331, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a k pozemku registra „E“ pare. č. 
4330/16, k. ú. Malacky v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Vícenovej, Heleny Maláškovej, 
Tibora Balúcha- Z28/2019 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ pare. č. 2865/2, 2867/1 a 
pozemkoch registra „E“ pare. č. 548, 588, 517, 537/1 v k. ú. Malacky na ulici Zámocká 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP - distribúcia, 
a.s. - Z29/2019 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ pare. č. 3370/2 v k. ú. Malacky 
na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. -Z30/2019 
h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ pare. č. 6855, 6690 v k. ú. 
Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech TESCO STORES SR, a.s. -Z31/2019 
ch) Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov na 
podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. - Z32/2019 
i) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ pare. č. 4332/1 v k. ú. Malacky 
na ulici Boženy Némcovej uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - Z38/2019 

 
 

3)Rôzne  
      Informácia o Všeobecno záväzných nariadeniach mesta  
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Pozvaní: 
1. Ing. Richard Hájek, Lesná 5417/2A, Malacky 
2. Ing. Mária Gajdárová 
3. Ing. Gabriela Janečková 
4. Bc. Martin Mráz, Záhorácka 47, Malacky  
5. Ing. Jaromír Novák, 
6. Ing. Adam Janík, 
7. Ing. Miroslav Konečný 
8. Ing. František Illý  
9. Ing. Milan Ondrovič PhD.  – zástupca primátora mesta  
10. Ing. Lenka Paráková – vedúca právneho oddelenia  


