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

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

Zápisnica zo zasadnutia komisie 
 

Dátum : 27.5.2019 
Miesto konania : MsÚ Malacky  
Prítomní členovia a hostia  :  
Mgr. Anton Pašteka - predseda 
Ladislav Čas - podpredseda 
Mgr. Alžbeta  Šurinová - člen 
Mgr. Vladimír Handl - člen 
Ing. František Hlavatý – člen   
Marcel Bulla - člen 
Ján Brandejs - člen 
 
Ing. Rusnák- riaditeľ AD HOC -   prizvaný 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta – prizvaný  
 
Ospravedlnení členovia komisie :  
Milan Merc - člen 
 
 
Program :  
1.Otvorenie 
2.Prerokovanie materiálov na MsZ : 
2.1. Návrh na schválenie projektu „ Vybudovanie komunitného centra v Malackách- Z 42/2019   
2.2. Návrh na schválenie spolupráce pri realizácii projektu „ Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného 
strediska Vstúpte, n. o. - Z 43/2019 
2.3. Návrh na schválenie zámeru výstavby športového tréningového komplexu - Z 44/2019 
3. Rôzne 

 
 

K bodu 1. Otvorenie   
 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Anton Pašteka, predseda komisie, privítal prítomných členov 
komisie, primátora mesta JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD. a riaditeľa AD HOC Ing. Dušana Rusňáka. 
 
 
K bodu 2.1. Návrh na schválenie projektu „ Vybudovanie komunitného centra v Malackách- 
Z 42/2019  

 
Materiál predniesol primátor mesta a riaditeľka CVČ Mgr. Šurinová.  Cieľom projektu je vytvorenie 
vhodných priestorov pre poskytnutie služieb na komunitnej báze pre deti, mládež a dospelých so 
zdravotným postihnutím, deti z detského domova. Sídlom realizácie bude Centrum voľného času. Toto 
komunitné centrum bude slúžiť približne pre 30 detí a mládeži so zdravotným postihnutím, 
v spolupráci so školami a Centrom pedagogicko –psychologického poradenstva.  
Do diskusie sa zapojili Mgr. Pašteka, Mgr. Šurinová, p. Čas.  
 
Uznesenie č.15 /2019 
Komisia berie na vedomie zhrnutie  návrhu na schválenie projektu  „ Vybudovanie komunitného 
centra v Malackách“ a odporúča MsZ schváliť tento projekt bez pripomienok . 



 
Hlasovanie: ZA:  8          PROTI: 0      ZDRŽAL SA:   
 
 
K bodu 2.2. Návrh na schválenie spolupráce pri realizácii projektu „ Rekonštrukcia a prístavba 
rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o. - Z 43/2019 

 
Materiál predniesol primátor mesta. Vstúpte je poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí 
s mentálnym a viacnásobných postihnutím. Jeho snahou je zabezpečovanie programov v pracovnej, 
sociálnej , kultúrnej a terapeutickej oblasti.  
Pri realizácii tohto projektu sa okrem stavebných úprav a  prístavby výťahu  plánuje zakúpiť aj prvky 
vybavenia.   
Do diskusie sa zapojili Mgr. Pašteka, Mgr. Šurinová 
 
Uznesenie č.16 /2019 
Komisia berie na vedomie stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k materiálu Návrh na 
schválenie spolupráce pri realizácii projektu „ Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska 
Vstúpte, n.o. a odporúča MsZ schváliť tento projekt  bez pripomienok . 
 
Hlasovanie: ZA:  8          PROTI: 0      ZDRŽAL SA:   

 
 

K bodu 2.3. Návrh na schválenie zámeru výstavby športového tréningového komplexu - 
Z 44/2019 
 
Materiál predniesol primátor mesta. Tento športový komplex sa navrhuje umiestniť v areáli bývalej 
Píly, kde sa bude nachádzať aj záchytné parkovisko. Prvým bodom je zakúpiť pozemok v rozsahu 
7000m2. Cieľom zámeru je pešie a cyklistické napojenie Zámockého parku a centra mesta cez areál 
Píly. Ďalším bodom tohto zámeru je založenie novej mestskej obchodnej spoločnosti s ručením 
obmedzením  -Šport aréna Malacky, s.r.o. Konateľom tejto spoločnosti sa navrhuje Ing. Dušan 
Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky.  
Do diskusie sa zapojili : Mgr. Pašteka, Ing. Oreský, Mgr. Šurinová, p. Čas, Mgr. Handl, Ing. Hlavatý, 
p. Brandejs 

 
Uznesenie č.17 /2019 
Komisia  

1. berie na vedomie dôvodovú správu Návrh na schválenie zámeru výstavby športového 
tréningového komplexu  

2. odporúča MsZ schváliť tento zámer výstavby športového tréningového komplexu v areáli Píly   
3. zvoláva mimoriadne zasadnutie komisie na 12.6.o 16.30 hod. v CVČ, kde sa bude zaoberať 

pripomienkami k zámeru výstavby, ktoré predloží Ing. Pavol Oreský a aj ostatní členovia 
 
Hlasovanie: ZA:  8          PROTI: 0      ZDRŽAL SA:   

 
 

K bodu 3. Rôzne 
 

1.Predseda komisie poďakoval členom za dobre pripravenú  akciu Beh oslobodenia, ktorá sa konala 
8.5.2019 a informoval o blížiacich sa  akciách ako : Putovný pohár MDD v šachu 2019,  Športové hry 
Malackej mládeže 2019. 
2.Komisia sa zhodla na novom termíne Malackej desiatky a Malackého kilometra, ktoré sa  uskutoční 
26. októbra 2019. 
  



3.Predseda komisie informoval že v dňoch 24.-27.6.2019  navštívia Malacky futbalisti z 
partnerského mesta Žnin. Ing. Hlavatý odovzdá podrobnejšiu informáciu Mgr. Lorinczimu zo 
Žolíka Mgr. Pašteka zabezpečí stravovanie a ubytovanie Poliakov. 
 
4.Mgr. Pašteka a p. Čas sa zúčastnili zasadnutí komisie, ktorú menoval primátor na predloženie návrhu 
VZN o dotáciách, ktoré malo byť prijaté do konca júna, avšak naša komisia nepredložila návrh 
rozdelenia dotácií pre športové organizácie a tak nové VZN nebude prijaté. V septembri bude zasadať 
táto komisia opäť , kde by sme mali predložiť nové kritéria na prerozdelenie finančných prostriedkov 
pre športové organizácie - návrh pripraví člen komisie p. Brandejs a prerokujeme ho vopred na našej 
komisii .   
5.Komisia požiadala štatutára FC Malacky, aby písomne predložili našej komisií do 19. júna 2019 
podrobnú správu o činnosti klubu a výsledkov za uplynulé obdobie za roky 2015- 2018 a súčasne 
predložil návrh činnosti a rozvoja FC na najbližšie dva až štyri roky kvôli použitiu finančných 
prostriedkov od mesta. 

  
 
K bodu 4. Záver  
Zasadnutie ukončil predseda komisie a prítomným poďakoval za účasť. 
 
 

 
 
Príloha : prezenčná listina 
Zapísala : Andrea Baťková 
V Malackách : 28.5.2019        
 
 

Mgr. Anton Pašteka 
  predseda komisie 


