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Z á p i s n i c a 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 14. 6. 2018. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č 3/2018. 

 
 
Prítomní:  12  
Ospravedlnení: posl. Ondruš, pol. Masarovič. 
 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Privítal 
prítomných 12 poslancov, čím bolo MsZ uznášanie schopné a ich počet sa počas rokovania 
zvyšoval. 
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:   posl.    Milan Ondrovič 
      posl.  Lucia Vidanová 
 
 
Návrhová komisia    posl. Pavol Tedla, predseda NK 
      posl.  Katarína Trenčanká, člen NK 
      posl.  Richard Hájek, člen NK 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.: 0 
 
 
     
Navrhnutý program rokovania: 
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2018 
3) Správa z kontroly poskytnutých dotácii za rok 2017 – Z43/2018  
4) Správa z kontroly  vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2017 – Z44/2018 
5) Správa z kontroly čerpania transferov poskytnutých z rozpočtu mesta príspevkovým organizáciám v roku  
     2017 – Z45/2018 
6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
    a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných         
        plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane – Z46/2018 
    b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o  
        miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z47/2018 
    c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení  VZN mesta Malacky č. 2/2013 o čistote mesta –  
        Z48/2018 
    d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011  
        o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších predpisov – Z49/2018 
    e) Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií  
        mestského zastupiteľstva – Z50/2018 
7)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
     a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve    
         spoločnosti FUNDUS s.r.o. Bratislava za účelom vybudovania záchytného parkoviska   
         v prospech mesta Malacky – Z51/2018 
     b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 5551 v k.  
         ú. Malacky vo vlastníctve Daniela Kodaja a Jarmily Kodajovej, rod. Murányiovej, bytom  
         Malacky v prospech mesta Malacky – Z52/2018 
     c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k. ú. Malacky vo vlastníctve  
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         Slovak Lines Služby, a. s., Bratislava v prospech mesta Malacky – Z53/2018 
     d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 3370/2 v k. ú.    
         Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného  
         bremena“ v prospech Soulier Malacky k. s., Malacky – Z54/2018 
    e) Návrh na dlhodobý prenájom objektu súp. č. 82 a pozemku reg. „C“ parc. č. 2730/1 v k.ú. Malacky za  
        účelom poskytovania sociálnych, poradenských a podporných služieb v prospech neziskovej  
        organizácie Vstúpte, n.o. – Z55/2018 
 8)   Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.3.2018 a návrh II. Zmeny rozpočtu mesta Malacky za  
       rok 2018 – Z56/2018 
 9)  Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m.  MsCSS za rok 2018 – Z57/2018 
10) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m.  AD HOC za rok 2018 – Z58/2018 
11) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m.  MCK za rok 2018 – Z59/2018 
12) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018 – Z60/2018 
13) Návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky  (2015-2020) – Z61/2018 
14) Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov na  PCO  - Z62/2018 
15) Návrh na doplnenie poverenia poslanca  na výkon občianskych obradov - ústne 
16) Informácia k podaným majetkovým vyhláseniam poslancov MsZ – ústne  
17) Rôzne: 
18) Interpelácie a podnety 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol upraviť navrhnutý program rokovania 
nasledovne: 
 
doplniť do bodu 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2 v k. ú. 
Malacky vo vlastníctve Kvetoslavy Murínovej, rod. Flamíkovej, bytom Bratislava v prospech 
mesta Malacky – Z63/2018 

a do bodu 17) Rôzne:  
a) Ústnu informáciu o prebiehajúcej súťaži revitalizáce Mierového a Kláštorného námestia 
b) Ústnu informáciu o rekonštrukcii cesty II/503 a príjazdu do Malaciek 
 
ďalej vypustiť bod 7a) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: Návrh na odplatný 
prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve  spoločnosti FUNDUS 
s.r.o. Bratislava za účelom vybudovania záchytného parkoviska  v prospech mesta Malacky – 
Z51/2018 
 
posl. Novota,  predložil návrh na zaradenie bodu programu „Rokovací poriadok MsZ a komisií MsZ“ 
 
Hlasovanie za program, ako bol zverejnený: 
Za: 12   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.: 0 
 
Hlasovanie za vypustenie bodu7a): 
Za: 13   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.: 0 
 
Hlasovanie za zaradenie bodu 7f): 
Za: 13   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.: 0 
 
Hlasovanie za zaradenie bodu 17a): 
Za: 14   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.: 0 
Hlasovanie za zaradenie bodu 17b): 
Za: 14   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.: 0 
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Hlasovanie za zaradenie bodu  „Rokovací poriadok MsZ a komisií MsZ „  
návrh posl. Novotu: 
Za: 4   P:  7   Zdr.: 3  Nehl.: 0 
Návrh posl. Novotu nebol chválený.  
 
K bodu rokovania č. 2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, Ing. Čikošová, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 49/2018 MsZ bolo chválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:31 – 16:01  hod. 
 
K bodu rokovania č. 3) Správa z kontroly poskytnutých dotácii za rok 2017 – Z43/2018  
 
Materiál spracovala a uviedla  Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: pol. Tedla. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 50/2018 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:03 – 16:08 hod. 
 
K bodu rokovania č. 4) Správa z kontroly  vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2017 – 
Z44/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 51/2018 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:09 – 16:10 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Správa z kontroly čerpania transferov poskytnutých z rozpočtu 
mesta príspevkovým organizáciám v roku 2017 – Z45/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 52/2018 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:12 – 16:13 hod. 
 
K bodu rokovania č. 6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania 
volebných  plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej 
kampane – Z46/2018 
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Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Ľubica Pilzová, vedúca ÚKaVV. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Pašteka, posl. Novota, posl. Mračna, 
Mgr. Pilzová, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Macejka, posl. Spusta, posl. Ondrejka, posl. 
Vidanová, posl. Ondrovič.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za: 15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 53/2018 MsZ bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:13 – 16:43 hod. 
 
K bodu rokovania č. 6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 
o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z47/2018 
   
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota.  
 
Hlasovanie o alternatívnom návrhu posl. Novotu, týkajúca sa zjednotenia výšky poplatku za 
rozvoj v rámci mesta: 
Za:3   P:5   Zdr.:7   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 54/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:44 – 16:49 hod. 
 
K bodu rokovania č. 6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení  VZN mesta Malacky č. 2/2013 o čistote 
mesta – Z48/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha PhD., posl. Tedla, posl. Novota, Mgr. Paráková, posl. 
Spusta, Ing. Schwarz, konateľ spol. Tekos, posl. Hájek, posl. Novota, posl. Ondrejka, posl. 
Mráz, posl. Mračna. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.55 /2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:48 – 17:31 hod. 
 
K bodu rokovania č. 6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011  
o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších predpisov – Z49/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
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Uznesenie č. 56/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:54 – 17:56 hod. 
 
K bodu rokovania č. 6) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
e) Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách 
a komisií mestského zastupiteľstva – Z50/2018 
 
Materiál spracoval a uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: pol. Novota, posl. Mračna,  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., posl. Spusta, 
posl. Ondrejka, posl. Vidanová.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:1   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.57 /2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:57 – 18:22 hod. 
 
K bodu rokovania č. 7)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 
5551 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Daniela Kodaja a Jarmily Kodajovej, rod. 
Murányiovej, bytom Malacky v prospech mesta Malacky – Z52/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 58/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:22 – 18:24 hod.. 
 
K bodu rokovania č. 7)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k. ú. Malacky vo 
vlastníctve Slovak Lines Služby, a. s., Bratislava v prospech mesta Malacky – Z53/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Mračna, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 59/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:25 – 18:30 hod. 
 
K bodu rokovania č. 7)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 3370/2 v 
k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Soulier Malacky k. s., Malacky – Z54/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
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Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 60/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:31 – 18:35 hod. 
 
K bodu rokovania č. 7)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e) Návrh na dlhodobý prenájom objektu súp. č. 82 a pozemku reg. „C“ parc. č. 2730/1 
v k.ú. Malacky za účelom poskytovania sociálnych, poradenských a podporných služieb 
v prospech neziskovej organizácie Vstúpte, n.o. – Z55/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Ondrejka, posl. Vidanová, posl. Novota, 
posl. Baligová.  
 
Posl. Lucia Vidanová a posl. Zuzana Baligová, upozornili na konflikt záujmu k tomuto bodu 
rokovania. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 61/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:35 – 18:48 hod. 
 
K bodu rokovania č. 7)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5435/2 
v k. ú. Malacky vo vlastníctve Kvetoslavy Murínovej, rod. Flamíkovej, bytom Bratislava 
v prospech mesta Malacky – Z63/2018 

 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 62/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:48  – 18:49 hod. 
 
K bodu rokovania č.  8)  Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.3.2018 a návrh II. 
Zmeny rozpočtu mesta Malacky za rok 2018 – Z56/2018 
 
Materiál uviedla  Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:2 
Uznesenie č. 63/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:49 – 18:57hod. 
 
K bodu rokovania č.  9)  Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m.  MsCSS za rok 2018 – 
Z57/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili: 0 
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Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:2 
Uznesenie č. 64/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:57 – 18:59 hod. 
 
K bodu rokovania 10) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m.  AD HOC za rok 2018 – 
Z58/2018 
 
Materiál spracoval a uviedol  Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 65/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:59 – 19:00 hod. 
 
K bodu rokovania č.  11) Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m.  MCK za rok 2018 – 
Z59/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK. 
V rozprave vystúpili:0  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 66/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:00 – 19:00 hod. 
 
K bodu rokovania č. 12) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018 – 
Z60/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 67/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:01 – 19: 01 hod. 
 
K bodu rokovania č. 13) Návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Malacky  (2015-2020) – Z61/2018 
 
Materiál spracovala a uviedla  Mgr. Alena Kmecová, vedúca KC. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka, Mgr. Kmecova. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:2 
Uznesenie č. 68/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:02 – 19:06 hod. 
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K bodu rokovania č. 14) Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov na  
PCO  - Z62/2018 
 
Materiál spracoval a uviedol  Mgr. Ivan Jurkovič, náčelník MsP. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka, Mgr. Jurkovič. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č. 69/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:07 – 19:08 hod. 
 
K bodu rokovania č. 15) Návrh na doplnenie poverenia poslanca  na výkon občianskych 
obradov - ústne 
 
Materiál ústne uviedol  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 70/2018 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:10 – 19:10 hod. 
 
K bodu rokovania č. 16) Informácia k podaným majetkovým vyhláseniam poslancov 
MsZ – ústne  
 
Informáciu ústne podal Mgr. Anton Pašteka, predseda Komisie pre ochranu verejného 
záujmu. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č. 71/2018 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:11 – 19:13 hod. 
 
K bodu rokovania č. 17) Rôzne: a) Ústna informácia o prebiehajúcej súťaži na 
revitalizáciu Mierového a Kláštorného námestia 
 
Informáciu ústne podal JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 72/2018 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:14 – 19:38 hod. 
 
K bodu rokovania č. 17) Rôzne: b) Ústna informácia o rekonštrukcii cesty II/503 a 
príjazdu do Malaciek 
 
Informáciu ústne podal JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
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V rozprave vystúpili: posl. Ondrejka, posl. Novota, posl. Haramia, JUDr. Ing. Říha, PhD., 
posl. Ondrovič, posl. Hájek.  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 73/2018 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:39– 19:59 hod. 
 
K bodu rokovania č. 18) Interpelácie a podnety 
 
Svoje písomné interpelácie a podnety predložili nasledovní poslanci: posl. Novota, posl. 
Mračna, ústna interpelácia posl. Novotu, ohľadom čistoty v meste z dôvodu zberu šactva, 
zodpovedal ústne JUDr. Ing. Říha, PhD., Ing. Schwarz, konateľ Tekos.  
 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Mračna,  JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Vidanová. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č. 74/2018 MsZ uložilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:59– 20:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ľubica Čikošová 
    Prednostka MsÚ 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          Primátor mesta 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Posl. Milan Ondrovič 
Posl. Lucia Vidanová 
 
 
 
Zapísala: Jana Matúšková 


