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Zápisnica z rokovania MsZ, dňa 24.3.2022. 

 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 24. 3. 2022. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 3/2022. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prítomní:  10 
Ospravedlnení:  posl. Trenčanská, posl. Hájek, posl. Ondrovič 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Privítal  10  
prítomných  poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
Určenie overovateľa :  posl. Lucia Vidanová 
  
Navrhnutý program rokovania: 
 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení – SPU 1/2022 
3) Správy z vykonaných kontrol: 
a)Správa z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský rok 
2021/22 – Z9/2022 
b) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 – Z10/2022 
c) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022 
4) Návrhy 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 
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 
5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
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 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemku reg. „E“  parc. č. 978/1  
na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Augustína 
Režného, Malacky  – Z15/2022 
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 
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ 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 
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 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 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 
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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 
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 
i) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ 
parc. č. 5389/24 v k.ú. Malacky – Z22/2022 
j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky  – 
Z23/2022 
6) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – Z24/2022 
7) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2022 – Z25/2022 
8) Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 – Z26/2022  
9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2022 – Z27/2022  
10) Návrh na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č. 10 – 
Z28/2022ň 
11) Rôzne 
12) Interpelácie a podnety 
 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 10   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol vypustiť z programu rokovania: 
bod 4b) 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 
 
Hlasovanie za vypustený bod programu rokovania: 
Za: 10    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol vypustiť z programu rokovania: 
bod 5g) 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 
 
Hlasovanie za vypustený bod programu rokovania: 
Za: 10    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol doplniť program rokovania: 
Informácia o implementácii projektu Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky – ústne 
ako bod 11a). 
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Hlasovanie za doplnený bod programu rokovania: 
Za: 10   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
V rozprave vystúpili: posl. Haramia, JUDr. Ing. Juraj  Říha, PhD., primátor mesta 
 
Uznesením č. 11/2022 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa a schválilo navrhnutý 
program rokovania. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:19  – 15:27 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 2) Správa o plnení uznesení – SPU 1/2022 
 
Materiál spracovali nositelia úloh – vedúci oddelení a útvarov MsÚ a predložila Ing. Ľubica 
Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Počet poslancov sa zvýšil na 11. 
 
Hlasovanie: 
Za: 11  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 12/2022 MsZ zobralo SPÚ č. 1/2022 na vedomie a schválilo vypustenie Uznesení 
č. 47/2014, 33/2019, 13/2020, 133/2021, 136/2021 a č. 140/2021 ako splnené a zmenu textov 
uznesení č. 77/2019 a č. 89/2021. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:27 – 15:31 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský 
rok 2021/22– Z9/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesením č. 13/2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od   15:55 –15:56 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
b) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 – Z10/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, Ing. Kožuchová, posl. Mračna, Ing. Čikošová, prednostka 
MsÚ, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta,  posl. Pašteka, posl. Haramia 
 
Hlasovanie: 
Za: 13  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 14/2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:56 – 16:07 hod. 
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K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
c) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 15/2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:07 – 16:07 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 4) Návrhy 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 spracovala a predložila Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili: posl. Haramia 
 
Počet poslancov sa zvýšil na 13. 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 0   Zdr.: 3   Nehl.: 0 
Uznesením č. 16/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo VZN mesta 
Malacky. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:46 – 15:53 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená  a zmluvy: 
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 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 17/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
inžinierskej stavby verejného osvetlenia a odporučilo MsÚ po uzatvorení Kúpnej zmluvy a 
Zmluvy o zriadení vecného bremena zaradiť predmet prevodu do majetku mesta.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:09 – 16:11 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená  a zmluvy: 
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 – Z15/2022 
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Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 18/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu,  nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov schválilo spôsob prevodu nehnuteľností ako prevod majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom a konštatovalo, že v prípade ak kúpnu zmluvu 
mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcimi najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti 
uznesenia, uznesenie stráca platnosť.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:11 – 16:13 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená  a zmluvy: 
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 
  
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 19/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a  schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemku.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:13 – 16:14 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená  a zmluvy: 
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2503/2, 5549, 
5547/2, 3370/2, 5585/9, 5585/10 v k.ú. Malacky na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. Bratislava (žiadateľ Liv-EPI, s.r.o.) – Z17/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0  
 
Počet poslancov sa znížil na 12. 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 20/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a neschválilo zriadenie 
vecného bremena na častiach pozemkov. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:14 – 16:16 hod. 
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K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená  a zmluvy: 
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 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 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta 
 
Počet poslancov sa zvýšil na 13. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 21/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zriadenie vecného 
bremena a odporučilo MsÚ uzatvoriť po ukončení stavby inžinierskych sietí riadnu zmluvu 
o zriadení vecného bremena. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:16 – 16:18 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 3592/1 v k.ú. 
Malacky na  ulici Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Zdena Gschilla a Kataríny Gschillovej, Malacky – 
Z19/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 22/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zriadenie vecného 
bremena a odporučilo MsÚ uzatvoriť po ukončení stavby riadnu zmluvu o zriadení vecného 
bremena. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:19 – 16:20 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
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 
 
Materiál spracovala Mgr. Martina Přibylová, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
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Uznesením č. 23/2022 MsZ zobralo na vedomie stručný súhrn informácií a  dôvodovú správu, 
schválilo uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 283/2018 a poverilo primátora mesta 
podpísať Dodatok č. 2 v súlade s uznesením. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:20 – 16:22 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
i) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ 
parc. č. 5389/24 v k.ú. Malacky – Z22/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta,  
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 24/2022 MsZ zobralo na vedomie  stručný súhrn informácií a dôvodovú správu, 
schválilo uzavretie zmieru a uzatvorenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva a  
odporučilo primátorovi mesta vykonať všetky právne kroky súvisiace s uzavretím zmieru, ako 
aj s uzatvorením Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:22 – 16:25 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – 
Z23/2022 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky. 
V rozprave vystúpili: posl. Čas, Ing. Rusňák 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 11  P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesením č. 25/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:41 – 15:44 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 6)Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – 
Z24/2022 
 
Materiál spracovala JUDr. Beáta Gelingerová, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 26/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo poskytnutie 
dotácií pre rok 2022. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:26 – 16:28 hod. 
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K bodu rokovania: 7) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m.  AD HOC Malacky za rok 
2022 – Z25/2022 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, Ing. Rusňák,  posl. Hronček, posl. Andil 
 
Počet poslancov sa zvýšil na 12. 
 
Hlasovanie: zmätočné hlasovanie 
zopakované hlasovanie 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 27/2022 MsZ zobralo na vedomie  dôvodovú správu a schválilo prvú zmenu 
rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:31 – 15:41 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania 8) Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 
– Z26/2022 
 
Materiál spracovala Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS  a predložila Mgr. Melánia 
Dujsíková,  riaditeľka MsCSS Malacky. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 28/2022 MsZ zobralo na vedomie  dôvodovú správu a schválilo druhú zmenu 
rozpočtu MsCSS Malacky za rok 2022.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:44 – 15:46 hod. 

 
K bodu rokovania 9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2022 – 
Z27/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Vanda Vačková, ekonómka MCK  a predložila Mgr. Jana Zetková,  
riaditeľka MCK Malacky. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 29/2022 MsZ zobralo na vedomie  dôvodovú správu a schválilo prvú zmenu 
rozpočtu MCK Malacky za rok 2022.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:53 – 15:55 hod. 
 
K bodu rokovania 10) Návrh na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu 
mesta Malacky č. 10 – Z28/2022 
 
Materiál spracoval   Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupca primátora mesta a predložil JUDr. 
Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta,  posl. Spusta 
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Poslanecký zbor sa dohodol, že hlasovať sa bude osobitne o zmene č. 8. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia bod 1: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, bod 2: zmeny č. 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, bod 2: zmena č. 8: 
Za: 5   P: 4   Zdr.: 4   Nehl.: 0 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, bod 3 bez časti písm. i) z dôvodu, že nebola schválená zmena 
č. 8: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 30/2022 MsZ zobralo na vedomie  zhrnutie k návrhu,  schválilo rozsah zmien 
a doplnkov územného plánu mesta Malacky č. 10 tak, aby boli zapracované do zmeny č. 3, 4, 
5,  9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21 a 22 a odporučilo primátorovi mesta zabezpečiť proces zmien 
a doplnkov územného plánu mesta Malacky č. 10 so zapracovaním schválených žiadostí podľa 
bodu 2) uznesenia a v procese obstarávania zmien a doplnkov zosúladiť funkčné a výškové 
regulatívy jednotlivých lokalít s prerokovanými urbanistickými štúdiami a posúdiť z hľadiska 
prebiehajúcich architektonických súťaží s osobitnou pripomienkou k návrhu zmeny č. 9. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:28 – 16:56 hod. 
 
K bodu rokovania 11) Rôzne 
 
a) V rámci tohto bodu, v súlade so schváleným programom bola,  primátorom mesta 

prezentovaná ústna informácia o implementácii projektu Cyklotrasa Družstevná – 
Radlinského, v rámci ktorej bola poslancom predstavená potreba uskutočnenia III. zmeny 
rozpočtu.  

V rozprave vystúpili: posl. Čas,  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta  
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 31/2022 MsZ zobralo na vedomie ústnu informáciu o implementácii projektu 
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, schválilo III. zmenu rozpočtu na rok 2022 a odporučilo 
MsÚ zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu na rok 2022.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:56 – 17:02 hod. 
 
 
b) prednostka MsÚ informovala poslancov o pomoci poskytovanej mestom Malacky 

odídencom z Ukrajiny,  
primátor mesta poďakoval všetkým obyvateľom, ktorí sa zapojili do zbierok, informoval 
o rokovaniach na krízových štáboch, o úlohe štátu v oblasti potreby zabezpečovania núdzového 
ubytovania, 
posl. Vidanová  informovala o aktivitách občianskej iniciatívy Dobroma, 
posl. Masarovič informoval o počte ukrajinských detí prijatých na cirkevnú školu.  
 
c) Poslanec Pašteka upozornil na povinnosť podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov verejného funkcionára.  
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Poslanec Pašteka v mene Komisie pre šport a mládež pozval poslancov na podujatie -
Vyhlásenie športovca roka 2019 a 2020, ktoré sa uskutoční 8.4.2022. 
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  17:02 – 17:23 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 12) Interpelácie a podnety 
 
 
Svoje písomné a ústne podnety a interpelácie predniesli nasledovní poslanci MsZ: 
Podnety – posl. Hronček – vysporiadanie parkoviska pri zdravotnom stredisku na sídlisku Juh. 
Interpelácie  

- posl. Hronček – žiada o eskalovanie podnetov a prác voči SSC,  
- posl. Macejka  - žiada o informáciách o presune sochy Štefánika  a plánovanom presune 

sochy Severínka, odpoveď žiada ústne a žiada o podrobnejšie informovanie v médiách, 
interpeláciu zodpovedal primátor mesta,  

Posl. Andil – ústny podnet – deliace pruhy na ceste na nadjazd nie sú dobre viditeľné, 
Posl. Čas – ústny podnet - žiada o informácie k výstavbe športovej arény – zodpovedal primátor 
mesta.  
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 32/2022 MsZ odporučilo MsÚ vybaviť podané interpelácie a zaoberať sa 
predloženými podnetmi. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  17:23 – 17:36 hod. 
 
 
Primátor mesta poďakoval poslancom za účasť na rokovaní a upovedomil ich o tom, že pred 
riadne plánovaným júnovým zasadnutím MsZ sa pravdepodobne v mesiaci máj uskutoční 
mimoriadne zasadnutie MsZ.  
 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r. 
                 primátor mesta 
 
 
Ing. Ľubica Čikošová  
   prednostka MsÚ 
 
  
Overovateľ: posl. Lucia Vidanová 
 
 
Zapísala: Andrea Baťková 
 
 
V Malackách dňa 25. 3. 2022 


