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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 17.09. 2020 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. Gabriela Janečková, Ing. Adam Janík                                                        
                 prizvaní:                        Ing. Ľubica Čikošová  - prednostka MsÚ Malacky  
                                                        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: 17. septembra (štvrtok)  o 16,00 hod. 
 
Návrh programu :  
1) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier – Z40/2020 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku 
za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z41/2020  
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch 
základných škôl – Z42/2020  

 
2) Prevody a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 346/1 a 346/2 v k. 
ú. Malacky na ul. 1. mája vo vlastníctve  PhDr. Jany Kepplovej v prospech mesta Malacky – Z43/2020 

b)   Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6434 v k. ú. 
Malacky na ul. Cesta mládeže vo vlastníctve Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky – Z44/2020 

c)  Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5534/3 v k. ú. 
Malacky na ul. Pavla Blahu vo vlastníctve PhDr. Jany Balážovej v prospech mesta Malacky – 
Z45/2020  
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d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5351/3 v k. ú. 
Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Ing. Adama Janíka a Ing. Magdalény Janíkovej v prospech 
mesta Malacky  – Z46/2020 

e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6540/3 a 6540/13 v 
k. ú. Malacky na Stupavskej ul. vo vlastníctve Oľgy Vrablecovej  v prospech mesta Malacky – 
Z47/2020 

f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 4503/14 na Záhoráckej ul. v prospech Andreja Bubáka a Ing. Zuzany Bubákovej, Malacky – 
Z48/2020 

g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 2738 na ul. 1. mája v prospech Ľuboša Šveca a Petry Švecovej, Malacky – Z49/2020  

h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 5358/10, 1564/5 
a  registra „E“ KN parc. č. 4495/4 v k. ú. Malacky, k verejnému osvetleniu a k prístupovej komunikácii 
na Krátkej ulici vo vlastníctve Tomáša Pilného, Vladimíra Pilného a Miroslava Žiga v prospech mesta 
Malacky – Z50/2020 

ch) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu na ul. Ernsta Wiesnera vo 
vlastníctve Petra Ehrmanna a JUDr. Jána Hollého v prospech mesta Malacky – Z51/2020 

i) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Vampíl – Z52/2020 
 
3) Návrh na doplnenie člena Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie - ústne 
 
 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE 

 
Návrh programu :  
1) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier – Z40/2020 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku 
za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z41/2020  
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch 
základných škôl – Z42/2020  

 
2) Prevody a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 346/1 a 346/2 v k. 
ú. Malacky na ul. 1. mája vo vlastníctve  PhDr. Jany Kepplovej v prospech mesta Malacky – Z43/2020 

b)   Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6434 v k. ú. 
Malacky na ul. Cesta mládeže vo vlastníctve Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky – Z44/2020 

c)  Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5534/3 v k. ú. 
Malacky na ul. Pavla Blahu vo vlastníctve PhDr. Jany Balážovej v prospech mesta Malacky – 
Z45/2020  

d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5351/3 v k. ú. 
Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Ing. Adama Janíka a Ing. Magdalény Janíkovej v prospech 
mesta Malacky  – Z46/2020 

e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6540/3 a 6540/13 v 
k. ú. Malacky na Stupavskej ul. vo vlastníctve Oľgy Vrablecovej  v prospech mesta Malacky – 
Z47/2020 

f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 4503/14 na Záhoráckej ul. v prospech Andreja Bubáka a Ing. Zuzany Bubákovej, Malacky – 
Z48/2020 

g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 2738 na ul. 1. mája v prospech Ľuboša Šveca a Petry Švecovej, Malacky – Z49/2020  
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h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 5358/10, 1564/5 
a  registra „E“ KN parc. č. 4495/4 v k. ú. Malacky, k verejnému osvetleniu a k prístupovej komunikácii 
na Krátkej ulici vo vlastníctve Tomáša Pilného, Vladimíra Pilného a Miroslava Žiga v prospech mesta 
Malacky – Z50/2020 

ch) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu na ul. Ernsta Wiesnera vo 
vlastníctve Petra Ehrmanna a JUDr. Jána Hollého v prospech mesta Malacky – Z51/2020 

i) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Vampíl – Z52/2020 
 
3) Návrh na doplnenie člena Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie - ústne 
 

ZHRNUTIE  A  NÁVRH  UZNESENÍ  
 

Návrh programu :  
1) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier – Z40/2020 

     Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. s pripomienkami: 
    V § 2 ods. 1 písm. b) sa pred text „Veľkonočnej nedele“ vkladá text „4. apríla“. 
   V § 2 ods. 1 písm. b) sa pred text „Veľkonočného pondelka“ vkladá text „5. apríla“. 
  

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku 
za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z41/2020  

      Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch 
základných škôl – Z42/2020  

     Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
 
2) Prevody a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 346/1 a 346/2 v k. 
ú. Malacky na ul. 1. mája vo vlastníctve  PhDr. Jany Kepplovej v prospech mesta Malacky – Z43/2020 

         Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
b)   Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6434 v k. ú. 

Malacky na ul. Cesta mládeže vo vlastníctve Heleny Uhrovej v prospech mesta Malacky – Z44/2020 
         Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 

 
c)  Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5534/3 v k. ú. 

Malacky na ul. Pavla Blahu vo vlastníctve PhDr. Jany Balážovej v prospech mesta Malacky – 
Z45/2020  

          Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 5351/3 v k. ú. 

Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Ing. Adama Janíka a Ing. Magdalény Janíkovej v prospech 
mesta Malacky  – Z46/2020 

        Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN parc. č. 6540/3 a 6540/13 v 

k. ú. Malacky na Stupavskej ul. vo vlastníctve Oľgy Vrablecovej  v prospech mesta Malacky – 
Z47/2020 

         Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
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f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN 

parc. č. 4503/14 na Záhoráckej ul. v prospech Andreja Bubáka a Ing. Zuzany Bubákovej, Malacky – 
Z48/2020 

        Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku reg. „C“ KN 

parc. č. 2738 na ul. 1. mája v prospech Ľuboša Šveca a Petry Švecovej, Malacky – Z49/2020  
         Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 

 
h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 5358/10, 1564/5 

a  registra „E“ KN parc. č. 4495/4 v k. ú. Malacky, k verejnému osvetleniu a k prístupovej komunikácii 
na Krátkej ulici vo vlastníctve Tomáša Pilného, Vladimíra Pilného a Miroslava Žiga v prospech mesta 
Malacky – Z50/2020 

        Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 
ch) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu na ul. Ernsta Wiesnera vo 

vlastníctve Petra Ehrmanna a JUDr. Jána Hollého v prospech mesta Malacky – Z51/2020 
         Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 

 
i) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Vampíl – Z52/2020 

       Komisia berie na vedomie a odporúča materiál MsZ  schváliť. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Pavel Spusta 

                                                                                 predseda komisie ÚRDaŽP 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


