
KOMISIA PRE FINANCIE, LEGISLATÍVU A SPRÁVU MAJETKU 
pri MsZ v Malackách 

Bernolákova č. 5188/1A,  901 01  Malacky 

P o z v á n k a 
 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať 
 
 
 
 
 

v  stredu  23. októbra  2019 o 17.00 hod. 
v zasadačke č. 304  na III. poschodí MsÚ, Bernolákova č. 5188/1A v Malackách 

 
  
1) Otvorenie 
 
2)   Správy z vykonaných kontrol: 

a) Správa z kontroly čerpania dotácií na podporu reprezentácie mesta za obdobie  rokov 2015 –    
2018 – Z99/2019 

b) Správa z kontroly uplatňovania zákona o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2017 a 2018     
Z100/2019 

c) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2019 – Z101/2019 
d) Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  

mesta Malacky – Z102/2019 
 

3) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
    Návrh na zrušenie Štatútu fondu finančnej pomoci Mesta Malacky – Z103/2019 
 
4) 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 
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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 
 
  5)  Návrh štvrtej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2019 – Z117/2019 
 
  6) Rôzne 
 
 

                                                                                 
S pozdravom 
 
                                                                               Ing. Mgr. Zuzana  Baligová 
                                                                                     predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
Pozvaní hostia:    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                              Ing. Ľubica Čikošová  
                              Ing. Petra Kožuchová 
                              Mgr. Lenka Paráková 
                              Ing. Dušan Rusňák 
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