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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 23.10.2019 
o 17.00 hod. 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, , Bc. Daniel Krakovský BA, JUDr. Milan Malata  

  
 
Neprítomný členovia komisie:  JUDr. Miroslav Zobok, Ing. Marián Andil  
 
Pozvaní hostia: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Petra Kožuchová, Mgr. Lenka 

Paráková, Ing. Dušan Rusňák, Mgr. Melánia Dujsíková, Mgr. Jana Zetková 
                                               
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková 
 
Zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku bolo zvolané pozvánkou zo dňa 
17.10.2019.     
 
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  29.11.2019. 

 
2. Prerokovanie bodov z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019  
 
3. Záver 
 
Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 
 
 2)  Z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019 boli prerokované 
nasledovné materiály: 
 
3)      Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o 
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení VZN č. 6/2017 – Z121/2019 

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka - prednostka Ing. Ľubica 
Čikošová 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         1 
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b) Návrh VZN mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020 – Z122/2019 
   
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka - prednostka Ing. Ľubica 
Čikošová 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 

c) Návrh VZN mesta Malacky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a výdavkov v školách a školských zariadeniach – Z123/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka - prednostka Ing. Ľubica 
Čikošová 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 

4) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Lenka Paráková. 
 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 385/6 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Oskara Dobrovodského, Malacky – Z124/2019 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ 385/7 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Štefana Michálka a Viery Michálkovej, 
Malacky – Z125/2019 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 

 
c) Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku registra 

„E“ parc. č. 4129/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a k pozemku registra „E“ parc. 
č. 4330/16 v k. ú. Malacky v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Vícenovej, Heleny Maláškovej 
a Tibora Balúcha – Z126/2019 

 
Prijaté uznesenie Komisie: 
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Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s pripomienkou s tým,  že navrhuje zvýšiť 
cenu na 80 €m2. 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 

d) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov v chatovej oblasti Vampíl v k.ú. Plavecký 
Štvrtok – Z127/2019 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť s pripomienkou s tým,  že navrhuje upraviť  
cenu pod chatou  na 1,50 € za m2 a cena mimo chaty na 3,- € za m2. 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 
5)   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 
2022 – Z129/2019 
 
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   
 
6)  Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Malacky na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 – Z130/2019 

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka - prednostka Ing. Ľubica 
Čikošová 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
7) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 
a) MsCSS Malacky – Z131/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka riaditeľka MsCSS Mgr. Melánia 
Dujsíková 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 
b) ADHOC Malacky – Z132/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol jeho predkladateľ riaditeľ AD HOC Ing. Dušan 
Rusňák. 
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Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
c) MCK Malacky – Z133/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka riaditeľka MCK Mgr. Jana 
Zetková 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 
8) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2020 – Z134/2019 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Petra Kožuchová. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál s tým, že navrhuje doplniť v časti A. Kontrolná 
činnosť  bod č. 1 nasledovne - vypustiť kontrolu daňových a nedaňových pohľadávok mesta za rok 
2019 a nahradiť ju kontrolou – Vyčíslenie dotovaných prostriedkov do športovej činnosti pre mládež 
formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky za rok 2019.  
  
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 20.00 hod. Zápisnicu spísala tajomníčka  komisie Denisa Bebčáková, jej obsah potvrdila 
predsedníčka komisie. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ing. Mgr. Zuzana Baligová 
                                                                                       predsedníčka komisie 


