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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 04.12. 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, Mgr. Miroslav Konečný,  
                                                        Ing. Gabriela Janečková, Ing. Adam Janík 
                                                        Ing. Jaromír Novák  
                 prizvaní:                        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. – primátor mesta  
                                                        Ing. Ľubica Čikošová -  prednostka MsÚ 
                                                        JUDr. Adriana Novotná - ved ÚVaŽP 
                                                        Mgr. Lenka Paráková  - ved. OP                                                       
                 tajomníčka komisie:      Helena Feriancová  
 
 
 
Zasadnutie komisie viedol predseda: Ing. Pavel Spusta 
 
 

NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA 
 
 
Zasadnutie komisie: 04. decembra (streda)  o 17,30 hod. 
 
 
Návrh programu :  
 
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 
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c) Návrh VZN mesta Malacky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v 
školách a školských zariadeniach – Z123/2019 
 
4) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
 
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 
 
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 
 
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 
 
d) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov v chatovej oblasti Vampíl v k.ú. Plavecký Štvrtok – 
Z127/2019 
 
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 
 
 
   

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE 
 
 
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 
 
c) Návrh VZN mesta Malacky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v 
školách a školských zariadeniach – Z123/2019 
 
4) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
 
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 
 
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 
 
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 
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d) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov v chatovej oblasti Vampíl v k.ú. Plavecký Štvrtok – 
Z127/2019 
 
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 
 
 
 

 
ZHRNUTIE  A  NÁVRH  UZNESENÍ  

 
 
 

 
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 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
c) Návrh VZN mesta Malacky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v 
školách a školských zariadeniach – Z123/2019 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
 
4) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
 
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 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
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 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
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 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
d) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov v chatovej oblasti Vampíl v k.ú. Plavecký Štvrtok – 
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Z127/2019 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
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 
 
Komisia odporúča materiál MsZ schváliť. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                            Ing. Pavel Spusta 

                                                                                 predseda komisie ÚRDaŽP 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


