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Z á p i s n i c a   

 
 
 

Zo zasadnutia Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie pri MsZ v 
Malackách, konanej dňa 22.10. 2019 na MsÚ Malacky v budove Inkubátora v rokovacej 

miestnosti  na 3. poschodí, č. dverí 304 
 

 
Prítomní: predseda komisie:         Ing. Pavel Spusta                                                    
                 podpredseda  komisie:   Mgr. Martin Mráz  
                 členovia komisie:          Ing. Richard Hájek,  Ing. Mária Gajdárová 
                                                        Ing. Gabriela Janečková, Ing. Adam Janík 
                                                        Ing. František Illý, Ing. Jaromír  Novák                                                         
                 prizvaní:                        JUDr. Adriana Novotná  
                                                        Mgr. Lenka Paráková       
                 tajomníčka komisie:      Helena Feriancová  
 
 
 
Zasadnutie komisie viedol predseda: Ing. Pavel Spusta 
 
Príloha č. 1: 
 

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
Zasadnutie komisie: 22. októbra (utorok)  o 17,00 hod. 
 
Návrh programu :  
 
 
1) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 346/1 a 346/2 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve Dariny Čabalovej, Ľuboša Kmeťa a Viery Měrkovej v prospech mesta 
Malacky – Z104/2019 

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6434 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Edmunda Fečera a Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky – Z105/2019 

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 311 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Mirka Veruzába a Ivana Veruzába v prospech mesta Malacky – Z106/2019 
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d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra E-KN parc. č. 308, 309 a 334 v 
k. ú. Malacky vo vlastníctve Jána Weinwurma v prospech mesta Malacky – Z107/2019 

e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 347/1 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Zuzany Ivanovej v prospech mesta Malacky – Z108/2019 

f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 493 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Ing. Milana Malatu a Eleny Kolníkovej v prospech mesta Malacky – Z109/2019 

g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 141/3 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Márie Škodovej a Jaroslava Mareka v prospech mesta Malacky – Z110/2019 

h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 4605/5 a 4605/8 v k. 
ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a verejnému osvetleniu  vo vlastníctve Ing. Pavla Encingera a 
MUDr. Evy Encingerovej v prospech mesta Malacky – Z111/2019 

i) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby zastúpenej SPF v prospech mesta Malacky – Z112/2019 

j) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5572/3 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky – 
Z113/2019 

k) Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení ťarchy  na pozemok registra „C“ parc. č. 3793/217 vo 
vlastníctve Renáty Roššovej a Moniky Smižanskej Roššovej – Z114/2019 

l) Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru – kaviarne  v budove na ul. Bernolákova č. 
5188/1A v Malackách v prospech Zuzany Haniskovej – Z115/2019 

      m)  Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – Z116/2019 
 
 
 
   

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE 
 
 
 
1) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 346/1 a 346/2 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve Dariny Čabalovej, Ľuboša Kmeťa a Viery Měrkovej v prospech mesta 
Malacky – Z104/2019 

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6434 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Edmunda Fečera a Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky – Z105/2019 

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 311 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Mirka Veruzába a Ivana Veruzába v prospech mesta Malacky – Z106/2019 

d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra E-KN parc. č. 308, 309 a 334 v 
k. ú. Malacky vo vlastníctve Jána Weinwurma v prospech mesta Malacky – Z107/2019 

e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 347/1 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Zuzany Ivanovej v prospech mesta Malacky – Z108/2019 

f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 493 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Ing. Milana Malatu a Eleny Kolníkovej v prospech mesta Malacky – Z109/2019 

g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 141/3 v k. ú. Malacky 
vo vlastníctve Márie Škodovej a Jaroslava Mareka v prospech mesta Malacky – Z110/2019 

h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 4605/5 a 4605/8 v k. 
ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a verejnému osvetleniu  vo vlastníctve Ing. Pavla Encingera a 
MUDr. Evy Encingerovej v prospech mesta Malacky – Z111/2019 

i) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve fyzickej osoby zastúpenej SPF v prospech mesta Malacky – Z112/2019 

j) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5572/3 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve SR v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky – 
Z113/2019 
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k) Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení ťarchy  na pozemok registra „C“ parc. č. 3793/217 vo 
vlastníctve Renáty Roššovej a Moniky Smižanskej Roššovej – Z114/2019 

l) Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru – kaviarne  v budove na ul. Bernolákova č. 
5188/1A v Malackách v prospech Zuzany Haniskovej – Z115/2019 

      m)  Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – Z116/2019 
 
 
2) Rôzne 
 Informácia o stojiskách pre kontajneri na odpad na sídliskách 
 
 
 
 
 

 
ZHRNUTIE  A  NÁVRH  UZNESENÍ  

 
 

1) Všetky materiály uvedené vo vyššie uvedenom schválenom návrhu programu, uvedené pod 
bodom č. 1 písm. a), b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m  komisia pre ÚRDaŽP odporúča  MsZ v Malackách 
schváliť. 
 
 
 
2) Rôzne 
Informácia o stojiskách pre kontajneri na odpad na sídliskách 
 
Komisia požaduje od referenta odpadového hospodárstva Mestského úradu v Malackách 
informáciu o modernizácii stojísk pre odpadové kontajneri (i polozapustené) na sídliskách 
v meste Malacky do nasledujúceho zasadnutia komisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Pavel Spusta 

                                                                                 predseda komisie ÚRDaŽP 
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