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Zápisnica z rokovania MsZ, dňa 24.6.2021. 

 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 24. 6. 2021. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 4/2021. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prítomní:  16 
Ospravedlnení:  posl. Adamovičová, posl. Haramia. 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Privítal  16  
prítomných  poslancov, čím bolo MsZ uznášaniaschopné.  
 
Určenie overovateľa :  posl. Richard Hájek 
  
Navrhnutý program rokovania: 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení – SPU 2/2021 
3) Správy z vykonaných kontrol: 

a) Správa z kontroly daňových a nedaňových pohľadávok za roky 2019 a 2020 – Z38/2021 
b) Správa z kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie AD HOC Malacky za roky 2019    
    a 2020 – Z39/2021 
c) Správa z kontroly výdavkov Dobrovoľného hasičského zboru Malacky za roky 2019 a 2020 –  
    Z40/2021 

4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
     a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 15/2020 o výške dotácie  
         na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského  
         zariadenia na rok 2021 – Z41/2021 
     b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške  
         príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach  
         v znení VZN č. 16/2020 – Z42/2021 
     c)  Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2020 o školských  
         obvodoch základných škôl v znení neskorších VZN – Z43/2021 
     d) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta Malacky –  
          Z44/2021 
5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5363/1 v k.ú. 
Malacky na Štúrovej ul. v podielovom spoluvlastníctve  Márie Eckerovej, Jozefa 
Dobrovodského a Mikuláša Dobrovodského v prospech mesta Malacky – Z45/2021 

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc.č. 516/2 v k.ú. 
Malacky na ulici Na brehu vo vlastníctve spoločnosti NIKOM s.r.o. v prospech mesta Malacky 
– Z46/2021 

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom  registra „E“ parc. č. 1011/2, 
1018/4, 1012/2 a 1008/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Evy Vargovej a Terézie Katrabovej v 
prospech mesta Malacky – Z47/2021 

d) Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 588 a 589 v k.ú. Malacky na 
Radlinského ul. vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Ivana Jurkáčka, Malacky – Z48/2021     

e) Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 907/2 a 908 v k.ú. Malacky na ul.  
Duklianskych hrdinov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti Vodohospodárske 
stavby Malacky, a.s. – Z49/2021 

f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k.ú. Malacky na 
ul. Džbankáreň uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Ivany Odumorkovej, Malacky – Z50/2021 
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g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. Malacky 
na Hviezdoslavovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech Jakuba Júzu, Malacky – Z51/2021 

h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3071/4 v k.ú. Malacky 
na Záhradnej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Tomáša Baláža a Ingridy Balážovej, Veľké Leváre  – Z52/2021 

i) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5764 v k.ú. Malacky na 
Štúrovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
Tomáša Bukovského a Daniely Bukovskej, Malacky – Z53/2021 

j) Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 
4430/3 v k.ú. Malacky na Nám. SNP uzatvorenej medzi mestom Malacky ako povinným 

     z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným  
     z vecného bremena – Z54/2021 

    k)   Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k časti pozemku registra „E“ parc. č.    
    4291 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Nemcovej uzatvorenej medzi JUDr.  Rudolfom   
    Grujbárom, Malacky ako budúcim predávajúcim a mestom Malacky ako budúcim kupujúcim  
   - Z55/2021 

6) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021 – Z56/2021 
7) Návrhy na zmeny rozpočtov príspevkovej organizácie mesta na rok 2021: 
    a) Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MsCSS Malacky – Z57/2021 
    b) Návrh na III. zmenu rozpočtu p.o.m. ADHOC Malacky – Z58/2021 
    c) Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MCK Malacky – Z59/2021 
8) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 – Z60/2021 
9) Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z61/2021 
10) Návrh na voľbu kandidáta do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky – Z62/2021 
11) Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) –  
      Z63/2021 
12) Rôzne 
13) Interpelácie a podnety 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
JUDr, Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol doplniť program rokovania: 
Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2021 – Z64/2021, ako bod 12. 
 
Hlasovanie za doplnený bod programu rokovania: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 44 /2021 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa a schválilo navrhnutý 
program rokovania. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:09  – 9:13 hod. 
 
K bodu rokovania: 2) Správa o plnení uznesení – SPU 2/2021 
 
Materiál spracovali nositelia úloh – OP, ÚVaŽP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.45/2021 MsZ zobralo SPÚ na vedomie a schválilo vypustenie Uznesenia č. 
24/2021 a zmenu textu Uznesenia č. 20/2019, zo dňa 21.02.2019. 
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Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:13 – 9:19 hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly daňových a nedaňových pohľadávok za roky 2019 a 2020 – 
Z38/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.46/2021 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od   9:19 –9:22 hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
b) Správa z kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie AD HOC Malacky za roky 
2019  a 2020 – Z39/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.47/2021 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:22 – 9:24 hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
c) Správa z kontroly výdavkov Dobrovoľného hasičského zboru Malacky za roky 2019 
a 2020 – Z40/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.48/2021 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9:24 – 9:25 hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 15/2020 o výške 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na rok 2021 – Z41/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Helga Csalavová, SOR OP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Masarovič, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Baligová, 
posl. Hronček, Ing. Čikošová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16  P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
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Uznesením č. 50/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo VZN mesta 
Malacky. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9:26 – 9:52 hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške  
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach  
v znení VZN č. 16/2020 – Z42/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Helga Csalavová, SOR OP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, Mgr. Šuster, 
Mgr. Číčelová, Mgr. Habová, posl. Masarovič. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesením č.51/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo VZN mesta 
Malacky. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  9:53 – 10:01 hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
c)  Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2020 o 
školských obvodoch základných škôl v znení neskorších VZN – Z43/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Helga Csalavová, SOR OP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Andil, posl. Mračna, posl. 
Spusta, posl. Hronček, posl. Hájek, posl. Čas, posl. Baligová, Ing. Čikošová, Mgr. Kmecová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 52/2021 MsZ zobralo na vedomie stručný súhrn informácii a dôvodovú správu 
a schválilo VZN mesta Malacky. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:02 – 10:26 hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
d) Návrh VZN mesta Malacky o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta 
Malacky – Z44/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 2 
Uznesením č.53/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu  a schválilo VZN mesta 
Malacky. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:27 – 10:30 hod. 
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K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5363/1 
v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. v podielovom spoluvlastníctve  Márie Eckerovej, Jozefa 
Dobrovodského a Mikuláša Dobrovodského v prospech mesta Malacky – Z45/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 2 
Uznesením č. 54/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemku.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:30 – 10:31 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b)  Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc.č. 
516/2 v k.ú. Malacky na ulici Na brehu vo vlastníctve spoločnosti NIKOM s.r.o. v 
prospech mesta Malacky – Z46/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesením č. 55/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemku.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:32 – 10:33 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom  registra „E“ parc. č. 
1011/2, 1018/4, 1012/2 a 1008/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Evy Vargovej a Terézie 
Katrabovej v prospech mesta Malacky – Z47/2021 
  
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.56/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo odplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemkom.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:33 – 10:34 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
d) Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 588 a 589 v k.ú. Malacky na 
Radlinského ul. vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Ivana Jurkáčka, Malacky – 
Z48/2021     
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Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.57/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, konštatovalo, že  ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa a schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
prenájom častí pozemkov. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:35 – 10:35 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e) Návrh na prenájom častí pozemkov registra „E“ parc. č. 907/2 a 908 v k.ú. Malacky 
na ul.  Duklianskych hrdinov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti 
Vodohospodárske stavby Malacky, a.s. – Z49/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Beáta Gelingerová, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta., posl. Spusta, posl. Andil. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.58/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a neschválilo predložený 
návrh a odporučilo rokovať s investorom.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:35 – 10:41 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k.ú. 
Malacky na ul. Džbankáreň uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech Ivany Odumorkovej, Malacky – Z50/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta., posl. Hronček. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 59/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zriadenie 
vecného bremena a uložilo MsÚ uzatvoriť po ukončení stavby riadnu zmluvu o zriadení 
vecného bremena.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:42 – 10:43 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. 
Malacky na Hviezdoslavovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Jakuba Júzu, Malacky – Z51/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 



7 
Zápisnica z rokovania MsZ, dňa 24.6.2021. 

Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 60/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zriadenie 
vecného bremena a uložilo MsÚ uložilo MsÚ uzatvoriť po ukončení stavby riadnu zmluvu 
o zriadení vecného bremena.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:44 –  10:44 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3071/4 v k.ú. 
Malacky na Záhradnej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech Tomáša Baláža a Ingridy Balážovej, Veľké Leváre  – Z52/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.61/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zriadenie vecného 
bremena a uložilo MsÚ uzatvoriť po ukončení stavby riadnu zmluvu o zriadení vecného 
bremena.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:45 – 10:45 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
i) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 5764 v k.ú. 
Malacky na Štúrovej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech Tomáša Bukovského a Daniely Bukovskej, Malacky – Z53/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 62/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zriadenie 
vecného bremena a uložilo MsÚ uzatvoriť po ukončení stavby riadnu zmluvu o zriadení 
vecného bremena.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:46 – 10:47 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
j) Návrh na schválenie Zmluvy o zrušení vecného bremena na pozemku registra „C“ 
parc. č. 4430/3 v k.ú. Malacky na Nám. SNP uzatvorenej medzi mestom Malacky ako 
povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako 
oprávneným z vecného bremena – Z54/2021 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
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Uznesením č. 63/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu, schválilo zrušenie vecného 
bremena. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:46 – 10:49 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
k) Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k časti pozemku registra „E“ 
parc. č. 4291 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Nemcovej uzatvorenej medzi JUDr.  
Rudolfom  Grujbárom, Malacky ako budúcim predávajúcim a mestom Malacky ako 
budúcim kupujúcim  - Z55/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 64/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo budúci odplatný 
prevod. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  10:49 – 10:50 hod. 
 
K bodu rokovania: 6) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021 – 
Z56/2021 
 
Materiál spracovali Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE a Ing. Zuzana Vavricová, SOR OE 
a predložila Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE.  
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesením č. 65/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo IV. Zmenu 
rozpočtu na rok 2021. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10: 51 – 10:53 hod. 
 
K bodu rokovania: 7) Návrhy na zmeny rozpočtov príspevkovej organizácie mesta na 
rok 2021: a) Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MsCSS Malacky – Z57/2021 
 
Materiál spracovala Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS a predložila Mgr. Melánia 
Dujsíková, riaditeľka MsCSS.  
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 66/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo 1. zmenu 
rozpočtu. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:16 – 11:17 hod. 
 
K bodu rokovania: 7) Návrhy na zmeny rozpočtov príspevkovej organizácie mesta na 
rok 2021: b) Návrh na III. zmenu rozpočtu p.o.m. ADHOC Malacky – Z58/2021 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky.  
V rozprave vystúpili: 0 
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Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.67/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo III. zmenu 
rozpočtu. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:17 –  11:19 hod. 
 
K bodu rokovania: 7) Návrhy na zmeny rozpočtov príspevkovej organizácie mesta na 
rok 2021: c) Návrh na I. zmenu rozpočtu p.o.m. MCK Malacky – Z59/2021 
 
Materiál spracovala Ing. Vanda Vačková, ekonóm MCK Malacky a predložila Mgr. Jana 
Zetková, riaditeľka MCK Malacky.  
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 68/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo I. zmenu 
rozpočtu. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:20 – 11:21 hod. 
 
K bodu rokovania: 8) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 – 
Z60/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 69/2021 MsZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:21 – 11:22 hod. 
 
K bodu rokovania: 9) Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Malacky – 
Mayer – Z61/2021 
 
Materiál spracovala Ing. Arch. Vlasta Cukorová, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie 
ÚPP a ÚPD a predložil Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupca primátora. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Andil, posl. Tedla, posl. 
Masarovič, posl. Spusta, posl. Pašteka, posl. Ondrovič. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.70/2021 MsZ zobralo na vedomie, schválilo návrh zadania Územného plánu 
zóny Malacky - Mayer a požiadalo primátora mesta zabezpečiť uloženie zadania ÚP 
a doručenie uznesenia.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:22  – 11:36 hod. 
 
K bodu rokovania: 10) Návrh na voľbu kandidáta do funkcie prísediaceho Okresného 
súdu Malacky – Z62/2021 
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Materiál spracovala Mgr. Helga Csalavová, SOR OP a predložil JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., 
primátor mesta.  
V rozprave vystúpili: posl. Andil, posl. Hronček, posl. Vidanová, posl. Pašteka. 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 3   Nehl.: 0 
Uznesením č.71/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a zvolilo prísediaceho 
Okresného súdu Malacky. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:36 – 11:41 hod. 
 
K bodu rokovania: 11)  Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Malacky (2015-2020) – Z63/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Alena Kmecová, vedúca KC.  
 
Hlasovanie za procedurálny návrh primátora mesta, za znovuotvorenie rozpravy: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
 
V rozprave vystúpili: posl. Vidanová, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 72/2021 MsZ zobralo na vedomie informáciu o plnení komunitného plánu.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:42 – 11:50 hod. 
 
K bodu rokovania: 12)  Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2021 – 
Z64/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Beáta Gelingerová, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP.  
V rozprave vystúpili: posl. Macejka, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. 
Trenčanská, posl. Andil, posl. Čas, Mgr. Paráková, posl. Pašteka. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesením č.73/2021 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu a schválilo poskytnutie 
dotácií pre športové kluby na rok 2021. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  11:50 – 11:57 hod. 
 
K bodu rokovania 13) Rôzne 
 
V rozprave vystúpili:  
JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, reagoval na informácie, týkajúce medializácie 
zrušenia nemocnice v Malackách, 
posl. Hronček, požiadal o informácie ohľadom realizácie projektov v Malackách, 
JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta podal informácie o prebiehajúcich projektoch – 
športová aréna, výstavba námestia s podzemnou garážou, rekonštrukcia atletického areálu, 
realizácia cyklotrás,  
posl. Hájek -  treba sledovať mediálne informácie, týkajúce sa zrušenia nemocnice, 
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posl. Mračna, podal informáciu a žiadal o bližšie informácie o budovaní  protihlukových 
bariér okolo železnice a pri vjazde do Malaciek, informoval o problémoch na ceste Stupavská, 
vjazdu na železničné priecestie, bolo by dobré, aby signalizačné zariadenie bolo viditeľné aj 
z ulice Stupavská pred odbočovaním, nakoľko tam potom vznikajú dopravné zápchy,  a či  
predaná budova Tabarín, bude v budúcnosti s týmto súvisieť, nakoľko ju kúpili železnice, 
ďalej informoval o problémoch na Stupavskej ulici, pri zrušenej autobusovej zastávke,  kde 
vznikajú na ceste dopravné zápchy počas prevádzky predajne APRO, 
JUDr. Ing. Říha, PhD., podal informáciu ohľadom predajne APRO, modernizácii železníc, 
asanácii Tabarínu a jedného železničiarskeho domu na Radlinského ulici, 
posl. Masarovič, pozval prítomných na otvorenie Materskej školy, dňa 3.9.2021. 
 
 
 
K bodu rokovania: 14) Interpelácie a podnety 
 
Svoje písomné a ústne Podnety a Interpelácie predniesli nasledovní poslanci MsZ: 
posl. Hronček, posl. Mráz a posl. Tedla.  
 
Uznesením č.74/2021 MsZ odporučilo MsÚ vybaviť podané interpelácie a zaoberať sa 
predloženými podnetmi. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  12:10 – 12:12 hod. 
 
 
 
 
 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                            primátor mesta 
 
 
Ing. Ľubica Čikošová  
   prednostka MsÚ 
 
  
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jana Matúšková 
 
 
V Malackách dňa 29. 6. 2021 
 


