
KOMISIA PRE FINANCIE, LEGISLATÍVU A SPRÁVU MAJETKU 

pri MsZ v Malackách 

P o z v á n k a 

 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať 

 

v  štvrtok  16. septembra 2021 o 17.00 hod. 

v zasadačke č. 304  na III. poschodí MsÚ, Bernolákova č. 5188/1A v Malackách 

  

1) Otvorenie 

 
2) Správy z vykonaných kontrol: 

a) Správa z kontroly vyplatených odmien za rok 2020 v rozpočtových a príspevkových 

organizáciách mesta – Z68/2021 b 

b) Správa z kontroly správnosti uzatvárania nájomných zmlúv za obdobie rokov 2019 a 2020 – 

Z69/2021 

 

3) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

VZN – Z70/2021  

b) Návrh VZN mesta Malacky o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Malacky – Z71/2021  

c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 5/2011 o rozhodovaní o 

opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej 

školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z72/2021 

 d) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach chovu a držania zvierat na území mesta Malacky 

– Z73/2021  

e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach 

prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN – Z74/2021 

 

4) Prevody a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 4696/38 na 

Veľkomoravskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Aleny Groškovej a Romana Hippíka v 

prospech mesta Malacky – Z75/2021 

 b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. „E“ KN parc. č. 5819/1 a 

5819/2 na sídlisku Juh v k. ú. Malacky vo vlastníctve Viery Lahovej a Marty Ciskovej v prospech 

mesta Malacky – Z76/2021 

 c) Návrh na odplatný prevod inžinierskych sietí - verejnej splaškovej kanalizácie „Záhorie 

Malacky – odkanalizovanie“ a návrh zriadenie bezplatného vecného bremena v prospech 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Bratislava – Z77/2021  
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d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5174/1 v k. ú. 

Malacky na Štúrovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 

prospech Dušana Marušiaka, Malacky – Z78/2021  

e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k. ú. Malacky 

na ulici Džbankáreň uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 

prospech Renáty Kučerovej, Malacky – Z79/2021  

f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 6863/1 v k. ú. Malacky 

na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 

spoločnosti DEVELOP-Residence s.r.o – Z80/2021 

 g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 1910/2, 1987/2, 

2007/2, 2008/2, 5473, 5505/2, 5521 a registra „E“ parc. č. 908, 978/1 v k. ú. Malacky uzatvorením 

„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločností HORIMA, s.r.o. a 

GK TEAM, s.r.o. – Z81/2021  

h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4605/5 a 4605/8 v 

k. ú. Malacky na ul. Ivana Dérera a Petra Straku uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. – Z82/2021 

 i) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5762/30 v k. ú. 

Malacky na Štúrovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 

prospech Michala Kožucha a Ivany Kožuchovej, Malacky – Z83/2021  

j) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5764 v k. ú. Malacky 

na Štúrovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 

Jaroslava Kojnoka, Malacky – Z84/2021 

 k) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 4605/8 v k. ú. 

Malacky na ulici Petra Straku uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena“ v prospech Radovana Mráza, Malacky – Z85/2021  

l) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4696/1 v k. ú. Malacky 

na Veľkomoravskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 

prospech Jaroslava Alberta, Silvie Albertovej a Šimona Alberta, Malacky – Z86/2021  

m) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2872/3, 2872/1 a 

registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o 

budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti LGR Invest, s.r.o., Malacky – 

Z87/2021  

n) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 

4440/9 a registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z88/2021 

 o) Návrh na schválenie zriadenia záložného práva k stavbe súp. č. 82 a k pozemkom reg. „C“ 

parc. č. 2730/1 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti s rekonštrukciou a prístavbou budovy 

rehabilitačného strediska v nájme Vstúpte, n.o. – Z89/2021 
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 p) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 4696/1, 4693 a 

4695/1 v k. ú. Malacky na Veľkomoravskej a Kozej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena“ v prospech vlastníkov nehnuteľností na Šikmej ulici – Z90/2021 
 

5) Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2021 – Z91/2021 
 

6) Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2021 – Z92/2021 

 

7) Rôzne 

 

8) Interpelácie a podnety 

                                                                              

S pozdravom 

 

                                                                               Ing. Mgr. Zuzana  Baligová 

                                                                                     predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Pozvaní hostia:    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                              Ing. Ľubica Čikošová  

                              Ing. Petra Kožuchová 

                              Bc. Katarína Orgoňová 

                              Mgr. Lenka Paráková   

                              JUDr. Adriana Novotná 
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