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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 09.06.2020 
o 16.30 h v budove Mestského úradu v Malackách, Bernolákova 5188/1A, v zasadacej miestnosti  

č. 509 na V. poschodí 
 

Prítomní členovia komisie: Ing. Mgr. Zuzana Baligová - predsedníčka komisie, Ing. Jozef Mračna – 
podpredseda komisie, Ing. Pavel Bordáč, Ing. Vladimír Kožuch, Ing. 
Bibiána Spálová, JUDr. Miroslav Zobok,  

 
Ospravedlnený člen komisie: JUDr. Milan Malata, Bc. Daniel Krakovský BA, Ing. Marián Andil 
 
 
Pozvaní hostia: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., Ing. Petra Kožuchová, Bc. Orgoňová Katarína, Ing. 

Dušan Rusňák, Mgr. Jana Zetková, Mgr. Melánia Dujsíková, Mgr. Alena Číčelová, 
Mgr. Katarína Habová, Martina Novotová, Mgr. Alžbeta Šurinová, Dis.art. Lívia 
Spustová, Mgr. Dušan Šuster  

                                               
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková 
 
Zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku bolo zvolané pozvánkou zo dňa 
04.06.2020.     
 
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  04.06.2020. 

 
2. Prerokovanie bodov z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa  18.06.2020  
 
3. Záver 
 
Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 
 
 2)  Z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2020 boli prerokované 
nasledovné materiály: 
 

3) Správy z vykonaných kontrol: 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Petra Kožuchová. 
 
    a) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2019 – Z20/2020  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0   
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    b) Správa z kontroly – vyčíslenie dotovaných prostriedkov do športovej činnosti pre mládež    
        formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky za rok 2019 –    
        Z21/2020 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
 
    Návrh VZN mesta Malacky o určení názvu ulice na území mesta Malacky – Z22/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania uviedol  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 5) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2019 
–  Z23/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Petra Kožuchová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

6) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2019 – Z24/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Bc. Katarína Orgoňová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

7) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 
2019: 

 
a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z25/2020 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka  Martina Novotová  
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Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z26/2020 
 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Dis.art. Lívia Spustová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0   

 
c) Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky – Z27/2020 
 

Informáciu o materiály, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla Ing. Mgr. Zuzana Baligová, nakoľko  
jeho predkladateľka Mgr. Alžbeta Šurinová bola ospravedlnená  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         7       proti             0            zdržali sa         0   
 

 
d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z28/2020 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Katarína Habová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 

e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z29/2020 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol jeho predkladateľ Mgr. Dušan Šuster. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
 

f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z30/2020 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Alena Číčelová 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
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g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z31/2020 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Melánia Dujsíková  
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   

 
h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z32/2020 

Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Mgr. Jana Zetková  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0   

 
i) AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z33/2020  

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol jeho predkladateľ Ing. Dušan Rusňák  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia: a) odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok  
                b) žiada riaditeľa AD HOC Malacky o vypracovanie prehľadu  odberu elektrickej energie 
v budove Športovej haly Malina za rok 2019, s rozdelením na podiel čerpania elektrickej energie 
príspevkovou organizáciou a ostatnými nájomcami 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 8) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020 – Z34/2020 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Bc. Katarína Orgoňová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
 
 
9) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 – Z35/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Ing. Petra Kožuchová. 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok. 
 
hlasovanie:  za         6       proti             0            zdržali sa         0   
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10) Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k    
      31.12. 2019 – Z36/2020 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka Bc. Katarína Orgoňová  
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
hlasovanie:  za        6       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 


