
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  17. marca 2021 o 17.00 hod. 
ONLINE 
  

1) Otvorenie 
 
2) Správy z vykonaných kontrol: predkladá Ing. Kožuchová 
a) Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v základných školách na školské kluby 
detí za rok 2019 – Z3/2021 
b) Správa z kontroly správnosti zaradenia výdavkov do rozpočtových položiek za rok 2020 – 
Z4/2021 
c) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 – Z5/2021 
d) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2020 – Z6/2021 
 
3) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z7/2021 – Mgr. 
Dujšíková 
b) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Z8/2021 – Ing. Čikošová 
c) Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 11/2011 o prevádzkovom poriadku na verejných 
ihriskách na území mesta Malacky – Z9/2021 – JUDr.Novotná 
 
4) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: predkladá Mgr. Lenka Paráková 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5762/30 v k. ú. 
Malacky na Štúrovej ulici vo vlastníctve fyzických osôb v prospech mesta Malacky – Z10/2021 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 312/1 v k.ú. 
Malacky na Ul. 1. mája vo vlastníctve spoločnosti Pribina 2, s.r.o. v prospech mesta Malacky – 
Z11/2021 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 4520 v k.ú. 
Malacky na ul. Janka Kráľa vo vlastníctve Mikuláša Dobrovodského, Jany Hrdlovičovej, Vladimíra 
Kühtreibera a FirstFarms Agra M s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z12/2021 
d) Návrh na dlhodobý prenájom častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 5467/1 a 1110/1 v k.ú. Malacky 
na Nám. SNP v prospech spoločnosti EHR STAV spol. s r.o. – Z13/2021 
e) Návrh na dlhodobý prenájom objektu súp. č. 2796 a častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 300, 301 
a 302/5 v k.ú. Malacky na Kukučínovej ul. za účelom poskytovania sociálnych, poradenských a 
podporných služieb v prospech neziskovej organizácie Vstúpte, n.o. – Z14/2021 
f) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3258/38, 
3258/40 a reg. „E“ parc. č. 1053/1, 1055, 1052 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením 
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„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Šport aréna 
Malacky, s.r.o. – Z15/2021 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3630/1 a reg. „E“ parc. č. 
6527/1 v k.ú. Malacky na Stupavskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Petra Remenára, Malacky – Z16/2021 
 
5) Návrh na zrušenie Nadácie Pro Malacky – Z18/2021 – Ing. Čikošová 
 
6) Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na výstavbu atletického štadióna v 
Zámockom  parku z Fondu na podporu športu – Z20/2021 – JUDr.Ing.Juraj Říha,PhD. 
 
7) 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 
                              JUDr. Adriana Novotná   
                              Mgr. Melánia Dujsíková 
                               
                               
                                                              
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Bernolákova č. 5188/1A,  901 01  Malacky 

 


