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Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku  
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

 
 

ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku, konaného dňa 27.05.2019 
o 16.30 h v budove Mestského úradu v Malackách, Bernolákova 5188/1A, v zasadacej miestnosti  

č. 304 na  III. poschodí 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. Mgr. Zuzana Baligová - predsedníčka komisie, Ing. Jozef Mračna – 

podpredseda komisie, Ing. Pavel Bordáč, Ing. Vladimír Kožuch, Ing. 
Bibiána Spálová, JUDr. Milan Malata, Bc. Daniel Krakovský BA 

 
Ospravedlnený člen komisie: Ing. Marián Andil, JUDr. Miroslav Zobok  
 
 
Pozvaní hostia: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Petra Kožuchová, Mgr. Lenka 

Paráková, Ing. Edita Kruzslíková, Ing. Dušan Rusňák 
                                               
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková 
 
Zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku bolo zvolané pozvánkou zo dňa 
24.05.2019.     
 
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie, ktorá v úvode privítala prítomných členov a zároveň 
predložila návrh programu na zasadnutie komisie: 
  

1. Otvorenie a schválenie programu Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku 
navrhnutého pozvánkou zo dňa  24.05.2019. 

 
2. Prerokovanie bodov z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 28.05.2019  
 
3. Záver 
 
Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 
 
 2)  Z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 28.05.2019 boli prerokované 
nasledovné materiály: 
 

3)  Návrh na dlhodobý prenájom bufetu na letnom kúpalisku – Z41/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania uviedol, jeho predkladateľ  Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD 
HOC Malacky.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
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4) Návrh na schválenie projektu „Vybudovanie komunitného centra v 
Malackách“ Z42/2019 
 

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania uviedol  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 

5) Návrh na schválenie spolupráce pri realizácii projektu „Rekonštrukcia a prístavba 
rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“ – Z43/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0   
 

6) Návrh na schválenie zámeru výstavby športového tréningového komplexu – Z44/2019 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 

7) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie dlhodobého 
investičného úveru na financovanie športového tréningového komplexu a rozvojových aktivít 
mesta – Z45/2019 
  
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Petra Kožuchová. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 

8) Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie športového 
tréningového komplexu a rozvojových aktivít mesta – Z46/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0   
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 9) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Malacky pod 
plánovanou cyklotrasou Partizánska – Cesta Mládeže v prospech mesta Malacky 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0   
 
 
 

Prijaté uznesenia uvedené v tejto zápisnici sa prekopírujú do súhrnných uznesení pred 
zasadnutím MsZ.  

 
Táto zápisnica bude distribuovaná elektronicky (e-mailom) členom Komisie pre financie,  

legislatívu a správu majetku, primátorovi mesta, prednostke mestského úradu, hlavnej kontrolórke 
mesta, zapisovateľke MsZ, predkladateľom materiálov a k zverejneniu na internetovej stránke mesta. 
  

Predseda komisie poďakoval všetkým členom komisie za účasť. Rokovanie bolo ukončené 
o 19.00 hod. Zápisnicu spísala tajomníčka  komisie Denisa Bebčáková, jej obsah potvrdila 
predsedníčka komisie. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Mgr. Zuzana Baligová 
                                                                                       predsedníčka komisie 


