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Zápisnica z rokovania MsZ, dňa 27.1.2022. 
 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 27. 1. 2022. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 1/2022. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
Prítomní:  14 
Ospravedlnení: posl. Andil, posl. Baligová,  posl. Masarovič, posl. Mračna 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Privítal 14 
prítomných  poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Určenie overovateľa :  posl. Anton Pašteka 
 
  
Navrhnutý program rokovania: 
 

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z1/2022 
3) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 

3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej, Malacky v prospech mesta 
Malacky – Z2/2022 

4) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3747 
v k. ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza, Malacky v prospech mesta Malacky – 
Z3/2022 

 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, doplnil predložený program rokovania o bod 5) 
Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Komplexná 
rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole so športovým 
zameraním – ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na podporu športu – Z4/2022 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 14  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Hlasovanie za doplnený bod: 
Za: 14  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 1/2022 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa a schválilo navrhnutý 
program rokovania. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:09  – 15:11 hod. 
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K bodu rokovania: 2) Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z1/2022 
 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
 
Poslanec Anton Pašteka, člen komisie pre voľbu hlavného kontrolóra, podal prítomným 
informácie o počte doručených prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra mesta, o počte 
kandidátov, ktorí splnili stanovené kritériá a menovite predstavil prítomných kandidátov. 
Primátor mesta privítal prítomných kandidátov Ing. Petru Kožuchovú a PhDr. Otta Múčku.  
 
Poslanci MsZ zobrali na vedomie zápisnicu zo zasadnutia komisie pre voľbu hlavného 
kontrolóra mesta zo dňa 18.1.2022 a materiál Z1/2022  
 
Čiastkové hlasovanie k časti 1 uznesenia: 
Za: 14  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
Poslanci zvolili volebnú komisiu v zložení posl. Anton Pašteka, posl. Martin Macejka, posl. 
Lucia Vidanová 
 
Čiastkové hlasovanie k časti 2 uznesenia: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Volebná komisia určila za predsedu komisie posl. Antona Pašteku. 
 
Poslanci schválili spôsob voľby tajným hlasovaním.  
 
Čiastkové hlasovanie k časti 3 uznesenia: 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Predsedajúci vyzval kandidátov, aby sa poslancom predstavili. V abecednom poradí predstúpili 
pred poslancov: 
 

1) Ing. Petra Kožuchová 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček  
 

2) PhDr. Otto Múčka 
V rozprave vystúpili: posl. Vidanová, Janík, Pašteka, Hronček, Hájek 
 
Po predstavení kandidátov pristúpili poslanci MsZ k voľbe tajným hlasovaním. 
Poslanec Anton Pašteka, predseda volebnej komisie, oboznámil poslancov s podmienkami 
hlasovania. Bolo vykonané tajné hlasovanie.  
 
Poslanec Anton Pašteka, predseda volebnej komisie, oboznámil s priebehom a výsledkami 
voľby. Z celkového počtu poslancov sa v prvom kole voľby zúčastnilo 14 poslancov.V  prvom 
kole voľby bolo odovzdaných 14 hlasovacích lístkov, z toho bolo 13 platných a  1 neplatný.  
Na základe výsledkov tajného hlasovania bol v prvom kole voľby hlavného kontrolóra mesta 
zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta kandidát Ing. Petra Kožuchová s celkovým 
počtom 12 platných hlasov. 
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Čiastkové hlasovanie k časti 4 uznesenia: 
Za: 14  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Poslanci sa odobrali do osobitného priestoru mimo rokovaciu miestnosť za účelom dohody 
dátumu nástupu hlavného kontrolóra a schválenie jeho platu.  
Poslanci určili deň nástupu hlavného kontrolóra do práce 29.01.2022 a zároveň určili hlavnému 
kontrolórovi mesta plat v zmysle §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
Čiastkové hlasovanie k časti 5 uznesenia: 
Za: 14  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Poslanci schválili v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov navýšenie mesačného platu hlavnej kontrolórky o mesačnú odmenu 30% 
z výšky zákonného platu s účinnosťou od 29.01.2022. 
 
Čiastkové hlasovanie k časti 6 uznesenia: 
Za: 14  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:11 – 16:10 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 3) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku 
registra „C“ parc. Č. 3749/2 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej,  Malacky 
v prospech mesta Malacky – Z2/2022 
 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Spusta 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č.3/2022 MsZ zobralo na vedomie predloženú dôvodovú správu a schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od   16:10 –16:12 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva časti pozemku 
registra „C“ parc. Č. 3747 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza, Malacky 
v prospech mesta Malacky  - Z3/2022 
 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 



4 
Zápisnica z rokovania MsZ, dňa 27.1.2022. 
 
 

 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
Uznesením č.4/2022 MsZ zobralo na vedomie predloženú dôvodovú správu a schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:12 – 16:14 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na 
základnej škole so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na 
podporu športu – Z4/2022 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Milan Ondrovič, PhD. zástupca primátora mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček,  posl. Mračna, posl. Haramia, posl. Pašteka  
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č.5/2022 MsZ zobralo na vedomie zhrnutie k návrhu na schválenie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, schválilo realizáciu projektu 
„Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole 
so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na podporu športu, 
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 
276.471,14 € (t.j. splnená podmienka minimálne 40 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu), ako aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta. MsZ zároveň odporučilo mestskému úradu zapracovať plánované príjmy a výdavky, 
vyplývajúce z vyššie uvedeného projektu, do rozpočtu mesta Malacky príslušného pre daný rok 
realizácie diela. 
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:14 – 16:26 hod. 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. v.r. 
                            primátor mesta 
 
Ing. Ľubica Čikošová  
   prednostka MsÚ 
 
  
Overovateľ: posl. Anton Pašteka 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľubica Pilzová 


