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 V Malackách  13.06. 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. júna 2019 (štvrtok) o 16,30 hod. Komisia bude 
zasadať v budove Mestského úradu, Bernolákova 5188/1A, v rokovacej miestnosti na 3. 
poschodí, č. dverí  304.   

   
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.feriancova@malacky.sk 
 
Srdečne Vám ďakujem. 
 
 
 
 
S pozdravom 
 
 

                                                                                 Ing. Pavel Spusta  
                                                                                              predseda komisie 
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Príloha č. 1: 
 

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
Zasadnutie komisie: 20. júna (štvrtok)  o 16,30 hod. 
 
Návrh programu :  
1) Správa z kontroly výdavkov na vybrané investičné akcie realizované v roku 2018 – Z49/2019 
 
2) 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 
b) Návrh VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier – Z52/2019 
 
3) 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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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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 
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 
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 
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 
r) Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná a.s. v prospech 
obchodnej spoločnosti ZAR invest, a.s. – Z72/2019 
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Pozvaní: 
1. Mgr. Martin Mráz 
2. Ing. Richard Hájek 
3. Ing. Mária Gajdárová 
4. Ing. Gabriela Janečková 
5. Ing. Jaromír Novák 
6. Ing. Adam Janík 
7. Ing. Miroslav Konečný 
8. Ing. František Illý  
9. JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. – primátor mesta 
10. Ing. Ľubica Čikošová – prednostka mestského úradu 
11. Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka 
12. Mgr. Lenka Paráková – ved. OP  
 
 


