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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  17.06.2021 
o 16.30 hod. v budove Mestského úradu v Malackách, Bernolákova 5188/1A, v zasadacej 

miestnosti  na V. poschodí 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. Jozef Mračna – podpredseda komisie, Ing. Bibiána Spálová, Bc. 

Daniel Krakovský BA, Ing. Pavel Bordáč,  Ing. Vladimír Kožuch 
  
 
Neprítomní členovia komisie: Ing. Zuzana Baligová, JUDr. Miroslav Zobok, Marián Andil, Ing.  

JUDr. Milan Malata - ospravedlnení 
 
Pozvaní hostia: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Petra Kožuchová, Mgr. Lenka 

Paráková, Bc. Orgoňová Katarína,  
                                               
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková 
 
Zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku bolo zvolané pozvánkou zo dňa   
10.06.2021.     
 
Zasadnutie komisie viedla podpredseda komisie Ing. Jozef Mračna, ktorý v úvode privítal prítomných 
členov a zároveň predložil návrh programu na zasadnutie komisie: 
  

1. Otvorenie a schválenie programu Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku 
navrhnutého pozvánkou zo dňa  10.06.2021. 

 
2. Prerokovanie bodov z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa  24.06.2021  
 
3. Záver 
 
Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 
 
 2)  Z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2021 boli prerokované 
nasledovné materiály: 
 
3) Správy z vykonaných kontrol: 
 
a) Správa z kontroly daňových a nedaňových pohľadávok za roky 2019 a 2020 – Z38/2021 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Petra Kožuchová 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
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 b) Správa z kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie AD HOC Malacky za roky 2019 a 
2020 – Z39/2021 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Petra Kožuchová 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
 c) Správa z kontroly výdavkov Dobrovoľného hasičského zboru Malacky za roky 2019 a 2020 – 
Z40/2021 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Petra Kožuchová 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
Prijaté uznesenie Komisie: 
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál . 
 
 
4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
 
a)Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 15/2020 o výške dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
na rok 2021 – Z41/2021 
  
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Ľubica Čikošová 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení 
VZN č. 16/2020 – Z42/2021 
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Ľubica Čikošová 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
  
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských 
obvodoch základných škôl v znení neskorších VZN – Z43/2021  
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Ľubica Čikošová 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        4       proti             0            zdržali sa         1 
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d) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta Malacky – 
Z44/2021  
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Mgr. Lenka Paráková 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        4       proti             0            zdržali sa         1 
 
5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:  
 
Materiály, ktoré bol predmetom rokovania, uviedla ich predkladateľka Mgr. Lenka Paráková. 
 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5363/1 v 
k.ú. Malacky na Štúrovej ul. v podielovom spoluvlastníctve Márie Eckerovej, Jozefa 
Dobrovodského a Mikuláša Dobrovodského v prospech mesta Malacky – Z45/2021  

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc.č. 516/2 
v k.ú. Malacky na ulici Na brehu vo vlastníctve spoločnosti NIKOM s.r.o. v prospech 
mesta Malacky – Z46/2021  

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 1011/2, 
1018/4, 1012/2 a 1008/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Evy Vargovej a Terézie Katrabovej v 
prospech mesta Malacky – Z47/2021 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
 d) Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 588 a 589 v k.ú. Malacky na 
Radlinského ul. vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Ivana Jurkáčka, Malacky – Z48/2021  
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
e) Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 907/2 a 908 v k.ú. Malacky na ul. 
Duklianskych hrdinov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti Vodohospodárske 
stavby Malacky, a.s. – Z49/2021 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
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f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k.ú. Malacky 
na ul. Džbankáreň uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Ivany Odumorkovej, Malacky – Z50/2021  
 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. Malacky 
na Hviezdoslavovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Jakuba Júzu, Malacky – Z51/2021  
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3071/4 v k.ú. Malacky 
na Záhradnej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Tomáša Baláža a Ingridy Balážovej, Veľké Leváre – Z52/2021  
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
i) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5764 v k.ú. Malacky na 
Štúrovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
Tomáša Bukovského a Daniely Bukovskej, Malacky – Z53/2021 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
 j) Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 
4430/3 v k.ú. Malacky na Nám. SNP uzatvorenej medzi mestom Malacky ako povinným z 
vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného 
bremena – Z54/2021  
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
k) Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k časti pozemku registra „E“ parc. č. 
4291 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Nemcovej uzatvorenej medzi JUDr. Rudolfom Grujbárom, 
Malacky ako budúcim predávajúcim a mestom Malacky ako budúcim kupujúcim - Z55/2021  
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 
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5) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021 – Z56/2021 
  
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Mgr. Katarína Orgoňová 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za       5       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
6) Návrhy na zmeny rozpočtov príspevkovej organizácie mesta na rok 2021: 
a) Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MsCSS Malacky – Z57/2021  
b) Návrh na III. zmenu rozpočtu p.o.m. ADHOC Malacky – Z58/2021 
c) Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MCK Malacky – Z59/2021  
 
Uvedené materiály neboli prerokované, nakoľko neboli prizvaní ich predkladatelia 
 
 
7) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 – Z60/2021  
 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing Petra Kožuchová 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
 
hlasovanie:  za        7       proti             0            zdržali sa         0 
 
 
8) Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z61/2021  
9) Návrh na voľbu kandidáta do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky – Z62/2021  
 
S obomi návrhmi oboznámil podpredseda komisie Ing. Jozef Mračna. Komisia ich zobrala na vedomie 
bez pripomienok.  
 
 

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. 
  

Predseda komisie poďakoval všetkým členom komisie za účasť. Rokovanie bolo ukončené 
o 18.30 hod. Zápisnicu spísala tajomníčka  komisie Denisa Bebčáková, jej obsah potvrdila 
predsedníčka komisie. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina. 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Jozef Mračna 
                                                                                       podpredseda komisie 


