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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  15.03.2022 
o 16.30 hod. v budove Mestského úradu v Malackách, Bernolákova 5188/1A, v zasadacej 

miestnosti  na III. poschodí 
 
Prítomní členovia komisie: Ing. Zuzana Baligová – predsedníčka komisie,  Ing. Bibiána Spálová, Bc. 

Daniel Krakovský BA, Ing. Jozef Mračna, Ing. Vladimír Kožuch, Ing. 
Pavel Bordáč,  

  
 
Neprítomní členovia komisie: JUDr. Miroslav Zobok, Ing. Marián Andil, Ing.  JUDr. Milan Malata - 

ospravedlnení 
 
Pozvaní hostia: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., Ing. Milan Ondrovič, PhD., Ing. Ľubica Čikošová, Ing. 

Petra Kožuchová, Mgr. Lenka Paráková, Ing. Dušan Rusnák, Mgr. Melánia Dujsíková, 
Mgr. Jana Zetková 

                                               
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková 
 
Zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku bolo zvolané pozvánkou zo dňa   
11.03.2022.     
 
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Baligová, 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  11.03.2022. 

 
2. Prerokovanie bodov z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa  24.03.2022  
 
3. Záver 
 
Predložený návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 
 2)  Z programu rokovania MsZ, ktoré sa bude konať dňa 24.03.2022 boli prerokované 
nasledovné materiály: 
 

3) Správy z vykonaných kontrol: 

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Ing. Petra Kožuchová 

 

a) Správa z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy  na školský rok 

2021/22 – Z9/2022 

 

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 vybavovania sťažností a petícií za rok 2021- Z10/2022 

 

Prijaté uznesenie Komisie: 

 
Komisia berie na vedomie predložený materiál  

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

c) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022  

 

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:  

 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta  

Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z12/2022 

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Mgr. Melánia Dujsíková 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        4       proti             2            zdržali sa         0 

 

 

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky 

č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z13/2022 

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedla jeho predkladateľka -  Mgr. Lenka Paráková 
 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

 

 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 

 
Materiály, ktoré bol predmetom rokovania, uviedla ich predkladateľka Mgr. Lenka Paráková. 

 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu v obytnej zóne na 

Ulici Karola Virsíka vo vlastníctve Mgr. Patrika Mareka a Ing. Viery Matuškovej v 

prospech mesta Malacky - Z14/2022 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 
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b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemku registra „E“ parc. č. 978/1 

na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Augustína 

Režného, Malacky – Z15/2022  

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5364/2 v k.ú. 

Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Oľgy Blažíčkovej, Gabriely Jurkovičovej a Ľubice 

Mackovichovej v prospech mesta Malacky – Z16/2022 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2503/2, 5549, 

5547/2, 3370/2, 5585/9, 5585/10 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením „Zmluvy o 

budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. (žiadateľ LiV - EPI, s.r.o.) – Z17/2022  

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5262/2, 5099/1,     

4913 a registra „C“ parc. č. 3790/31, 5418/60 v k.ú. Malacky na Jánošíkovej ulici 

uzatvorením 

„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti PALUB,                                

s.r.o. a Viliama Pavelku – Z18/2022 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“, parc. č. 3592/1 v k.ú. 

Malacky na ul. Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena“ v prospech Zdena Gschilla a Kataríny Gschillovej, Malacky – Z19/2022 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

g) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc.č. 2872/1, 

2872/4, 2872/6, 4440/9, 4440/11 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. Malacky na 

Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z20/2022  

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 
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hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s neziskovou 

organizáciou Vstúpte, n.o. v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a prístavba 

rehabilitačného strediska Vstúpte n.o.“ – Z21/2022 

 
      Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

i) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ parc. 

č. 5389/24 v k.ú. Malacky – Z22/2022 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – 

Z23/2022  

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        4       proti             0            zdržali sa         2 

 

 

6) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – Z24/2022 

 
     Materiály, ktoré bol predmetom rokovania, uviedla ich predkladateľka Mgr. Lenka Paráková. 

 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

7) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2022 – Z25/2022 

 
Materiály, ktoré bol predmetom rokovania, uviedla ich predkladateľ Ing. Dušan Rusnák 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

  

8) Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 – Z26/2022  

 
Materiály, ktoré bol predmetom rokovania, uviedla ich predkladateľka  Mgr. Melánia Dujsíková 

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

 

 

9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2022 – Z27/2022 

 
Materiály, ktoré bol predmetom rokovania, uviedla ich predkladateľka  Mgr. Jana Zetková 

 
Komisia odporúča MsZ predložený materiál schváliť bez pripomienok 

 

hlasovanie:  za        5       proti             0            zdržali sa         0 

 

 

10) Návrh na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č.10 – Z28/2022  

 
Materiál, ktorý bol predmetom rokovania, uviedol  jeho predkladateľ -  Ing. Milan Ondrovič, PhD. 

 

 

Prijaté uznesenie Komisie: 

 
Komisia berie na vedomie predložený materiál  a navrhuje zmeny číslo 3,4,5,8,9,12 – 15,17,18,21,22 
zapracovať a schváliť do územného plánu. 
 
hlasovanie:  za        6       proti             0            zdržali sa         0 

 

11) Rôzne 

 

Informácia o implementácii projektu Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky - ústne 

 
Komisia berie na vedomie ústne predložený materiál a odporúča III. zmenu rozpočtu na rok 2022 
schváliť.  
 
 
Jednotlivé hlasovania sú podľa počtu poslancov, ako boli účastní na zasadnutí komisie. Body programu 
boli prerokované v rôznom poradí, do zápisnice boli dané podľa pozvánky.  
 

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 20.30 hod. Zápisnicu spísala tajomníčka  komisie Denisa Bebčáková, jej obsah potvrdila 
predsedníčka komisie. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina. 
 
 
 
 

 

                                                                                         Ing. Zuzana Baligová 

                                                                                         predsedníčka komisie 


