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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, Ing. 
Marián Andil 

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

Paráková, Ing. Edita Kruzslíková, Mgr. Alena Kmecová, Ing. Dušan Rusňák, Mgr. 
Jana Zetková, Mgr. Melánia Dujsíková, Mgr. Alena Číčelová, Mgr. Katarína Habová, 
Mgr. Martina Novotová, Mgr. Alžbeta Šurinová, Dis.art. Lívia Spustová, Mgr. Dušan 
Šuster - ospravedlnený 

                                               
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková 
 
Zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku bolo zvolané pozvánkou zo dňa 
12.06.2019.     
 
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  12.06.2019. 

 
2. Prerokovanie bodov z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 27.06.2019  
 
3. Záver 
 
Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 
 
 2)  Z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 27.06.2019 boli prerokované 
nasledovné materiály: 
 

3) Správy z vykonaných kontrol: 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Petra Kožuchová. 
 

 
a)  Správa z kontroly výberu poplatkov a nakladania s finančnými prostriedkami za rok 2018 v 
školských jedálňach – Z48/2019 
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Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za         8       proti             0            zdržali sa         0   
 
 
b) Správa z kontroly výdavkov na vybrané investičné akcie realizované v roku 2018 – Z49/2019 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za         8       proti             0            zdržali sa         0   
 
 
c) Správa z kontroly plnenia opatrení v oblasti evidencie a účtovania pohľadávok za daň za 
užívanie verejného priestranstva – Z50/2019 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za         8       proti             0            zdržali sa         0   
 

4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
 

a) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z51/2019 
 
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         8       proti             0            zdržali sa         0   
 
b) Návrh VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier – Z52/2019 
 
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         8       proti             0            zdržali sa         0   
 
 
c) Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách  v znení 
VZN mesta Malacky č. 5/2012 – Z53/2019 
 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
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Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         8       proti             0            zdržali sa         0   
 
 
d) Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia mesta – Z54/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s pripomienkou a to, že suma 40 000,- € sa 
zvyšuje na 50.000,- € 
 
hlasovanie:  za         8       proti             0            zdržali sa         0   
 
Člen komisie Ing. Marián Andil o 18.45 hod. bol ospravedlnený z ďalšieho priebehu konania komisie.  
 

5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:  
            

a)  Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 
6852,6859, 6871/15, 6874/1, 6876, 6884/1, 7045/5,  vo vlastníctve Alexandra Németha a Anny 
Némethovej, Malacky v prospech mesta Malacky – Z55/2019 
 

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   
 
 

b) Návrh na odplatný prevod pozemku reg. „E“ parc. č. 3733/2 v k.ú. Malacky 
v podielovom spoluvlastníctve  Anny Klasovej a Karola Klasa v prospech mesta 
Malacky – Z56/2019 

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   
 
 

c) Návrh na odplatný prevod pozemku reg. „E“ parc. č. 4313/5 v k.ú. Malacky vo 
vlastníctve Júlie Pribilovej, Malacky  v prospech mesta Malacky – Z57/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
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hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 346/4 v 
k.ú. Malacky vo vlastníctve Ing. Milana Dobiáša a PhDr. Márie Dobiášovej, Bratislava 
v prospech mesta Malacky – Z58/2019 
 
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   
 
 

e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku  registra „E“ parc. č. 5853/1 
v k.ú. Malacky  vo vlastníctve Marty Štrossovej, Malacky a Rudolfa Štefanoviča, Malacky 
v prospech mesta Malacky – Z59/2019 
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   
 
 

f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "E"  parc. č. 141/3 v 
k.ú. Malacky vo vlastníctve Daniely Kunštekovej, Alžbety Fabiánovej a Boženy Markovej v 
prospech mesta Malacky – Z60/2019 
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   
 
 

g) Návrh na odplatný prevod pozemku reg. „E“ parc. č. 4696/5 vo vlastníctve Daniely 
Borskej a Ivety Kóša Macháčkovej v prospech mesta Malacky – Z61/2019 
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   
 
 

h) Návrh na odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku registra „C“ parc. č. 
2738 v k.ú. Malacky v prospech vlastníkov bytov Anna Mária Tillnerová a Martin Kolla 
v bytovom dome na ul. 1. mája 2382, Malacky – Z62/2019 
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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   
 
 

ch) Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 
5217/1, 4441/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve PaedDr. Daniely Kunštekovej, Malacky a Boženy 
Markovej, Malacky v prospech mesta Malacky – Z63/2019 
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   
 
 

i) Návrh na odplatný prevod pozemkov reg. „C“ parc. č. 3373/3 a 3373/4 v k.ú. Malacky 
vo vlastníctve SR v správe MV SR v prospech mesta Malacky – Z64/2019 
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   
 
 

j) Návrh na schválenie zámeny pozemku reg. „C“ parc. č. 5587/7 v k. ú. Malacky vo 
vlastníctve Normit company s.r.o. a  pozemku reg. „C“ parc. č. 5594/2 v k. ú. Malacky vo 
vlastníctve mesta Malacky – Z65/2019 
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   
 
 

k) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 
4357/4 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Slovak Lines Služby, a. s., 
Bratislava – Z66/2019 
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   
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l) Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „C“ parc. č. 4457/1  v k.ú. Malacky 

v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  – Z67/2019 
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   
 
 

m) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 3071/4 v k. 
ú. Malacky na ulici Záhradná uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech Dany Pilkovej, Malacky a Filipa Hollého, Malacky – Z68/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s tým, že suma za m2 bude zvýšená na 10 € 
a minimálne bude činiť 500 €. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

n) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 1658/2 v k. 
ú. Malacky na ulici Brnianska uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech spoločnosti Ko&Ma real s.r.o. – Z69/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s tým, že cena bude zvýšená na 20 € za m2. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

o) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. 
ú. Malacky na ulici Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech spoločnosti TERMMING, a.s. – Z70/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s tým, že cena bude zvýšená na 200 € za m2. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         1  
 
 

p) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 6846 a 6690 v 
k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. – Z71/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková.  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
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Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         1   
 

r) Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná a.s. v 
prospech obchodnej spoločnosti ZAR invest, a.s. – Z72/2019 
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         5       proti             1            zdržali sa         1   
 

6) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 
2018: 

 
a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z73/2019 

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

b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z74/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Dis.art. Lívia Spustová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   

 
c) Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky – Z75/2019 

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

 
d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z76/2019 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Katarína Habová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
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e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z77/2019 
Uvedený materiál sa neprerokovával, nakoľko Mgr. Dušan Šuster bol neprítomný, ospravedlnený. 

 
f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z78/2019 

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

g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z79/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Melánia Dujsíková  
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   

 
h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z80/2019 

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

 
i) AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z81/2019  

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol jeho predkladateľ Ing. Dušan Rusňák  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 

7) Stanovisko  hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 
2018 – Z82/2019 
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 Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2018 – Z83/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Edita Kruzslíková  
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
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hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
 9) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta 
Malacky k 31.03.2019 – Z84/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Edita Kruzslíková.  
 
Prednostka úradu Ing. Ľubica Čikošová ústne navrhla o zapracovanie nasledovných zmien do IV. 
zmeny rozpočtu  v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov s pripomienkou 
doplnenia týchto zmien, ktoré podrobne komisii popísala:  
  

-   zapojenie grantu od spoločnosti IKEA Components s.r.o.  vo výške 200 000 € do kapitálových 
príjmov – Granty a Transfery a do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, konkrétne do 
oddielu 06 Bývanie – položka 717 002 Modernizácia verejného osvetlenia 

- zrušenie rozpočtovaných bežných výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie, v položke  635 006 
Oprava strechy ZŠ Záhorácka vo výške 20 000 € a ich presun do kapitálových výdavkov do 
oddielu 09 Vzdelávanie na položku 717 002 ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb 

- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie na položke 717 002 ZŠ Záhorácka 
– rekonštrukcia toaliet a chodieb o ďalších 14 000 €  kryté  navýšením  
výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – položka 111 003 Daň z príjmov 
fyzickej osoby o  14 000 €  

- navýšenie položky  bežného rozpočtu - 644 001 BT Tekos s.r.o. – transfer na mzdy a poistné 
v oddiele 05 Ochrana životného prostredia o ďalších 8 000 €  s tým, že sa o sumu 8 000 € zníži 
predpokladané navýšenie položky 637 004 Odvoz KO, DSP, prevádzka zberných dvorov v tom 
istom oddiele 

- navýšenie kapitálového výdavku v oddiele 08 – Rekreácia, kultúra na položke 717 002 
Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka o sumu 24 000 €, kryté z kapitálových príjmov 
RO, konkrétne ZŠ Záhorácka na základe dohody o spolupráci 

 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s pripomienkou doplnenia týchto zmien: 
 

-   zapojenie grantu od spoločnosti IKEA Components s.r.o.  vo výške 200 000 € do kapitálových 
príjmov – Granty a Transfery a do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, konkrétne do 
oddielu 06 Bývanie – položka 717 002 Modernizácia verejného osvetlenia 

- zrušenie rozpočtovaných bežných výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie, v položke  635 006 
Oprava strechy ZŠ Záhorácka vo výške 20 000 € a ich presun do kapitálových výdavkov do 
oddielu 09 Vzdelávanie na položku 717 002 ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb 

- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie na položke 717 002 ZŠ Záhorácka 
– rekonštrukcia toaliet a chodieb o ďalších 14 000 €  kryté  navýšením výnosu dane z príjmov 
poukázaný územnej samospráve – položka 111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby o  14 000 €  

- navýšenie položky  bežného rozpočtu - 644 001 BT Tekos s.r.o. – transfer na mzdy a poistné 
v oddiele 05 Ochrana životného prostredia o ďalších 8 000 €  s tým, že sa o sumu 8 000 € zníži 
predpokladané navýšenie položky 637 004 Odvoz KO, DSP, prevádzka zberných dvorov v tom 
istom oddiele 

- navýšenie kapitálového výdavku v oddiele 08 – Rekreácia, kultúra na položke 717 002 
Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka o sumu 24 000 €, kryté z kapitálových príjmov 
RO, konkrétne ZŠ Záhorácka na základe dohody o spolupráci 

 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
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10) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MsCSS za rok 2019 – Z85/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Melánia Dujsíková  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
11) Návrh druhej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC za rok 2019 – Z86/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol jeho predkladateľ Ing. Dušan Rusňák  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
12) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MCK za rok 2019 – Z87/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Jana Zetková 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
13) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 – Z88/2019 
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   
 
14) Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) - aktualizácia II – 
Z89/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Alena Kmecová 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 
15) Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) – 
Z90/2019 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Alena Kmecová 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
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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. 
  

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom komisie za účasť. Rokovanie bolo ukončené 
o 21.00 hod. Zápisnicu spísala tajomníčka  komisie Denisa Bebčáková, jej obsah potvrdila 
predsedníčka komisie. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Mgr. Zuzana Baligová 
                                                                                       predsedníčka komisie 


