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Zápisnica 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 25. 3. 2021. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 2/2021. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Online  prítomní:  16 
Ospravedlnení: posl. Andíl. 
 
Zasadnutie MsZ prostredníctvom online prenosom - videokonferencie otvoril a viedol 
primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Privítal 16 prítomných  poslancov, čím bolo MsZ 
uznášaniaschopné. 
 
Určenie overovateľa :  posl. Lucia Vidanová 
  
Navrhnutý program rokovania: 
1) Otvorenie, voľba overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPU1/2021 
3) Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v základných školách na školské 
kluby detí za rok 2019 – Z3/2021 
b) Správa z kontroly správnosti zaradenia výdavkov do rozpočtových položiek za rok 2020 – 
Z4/2021 
c) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 – Z5/2021 
d) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2020 – Z6/2021 
4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z7/2021 
b) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Z8/2021 
c) Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 11/2011 o prevádzkovom poriadku na verejných 
ihriskách na území mesta Malacky – Z9/2021 
5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku  registra „E“ parc. č. 5762/30 v k. 
ú. Malacky na Štúrovej ulici vo vlastníctve fyzických osôb v prospech mesta Malacky – 
Z10/2021 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 312/1 v k.ú. 
Malacky na  Ul. 1. mája vo vlastníctve  spoločnosti Pribina 2, s.r.o. v prospech mesta 
Malacky – Z11/2021 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 4520 v k.ú. 
Malacky na ul. Janka Kráľa vo vlastníctve Mikuláša Dobrovodského, Jany Hrdlovičovej, 
Vladimíra Kühtreibera a FirstFarms Agra M s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z12/2021 
d) Návrh na dlhodobý prenájom častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 5467/1 a 1110/1 v k.ú. 
Malacky na Nám. SNP v prospech spoločnosti EHR STAV spol. s r.o. – Z13/2021 
e) Návrh na dlhodobý prenájom objektu súp. č. 2796 a častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 300, 
301 a 302/5 v k.ú. Malacky na Kukučínovej ul. za účelom poskytovania sociálnych, 
poradenských a podporných služieb v prospech neziskovej organizácie Vstúpte, n.o. – 
Z14/2021 
f) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3258/38, 
3258/40 a reg. „E“ parc. č. 1053/1, 1055, 1052 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Šport aréna 
Malacky, s.r.o. – Z15/2021 
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g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3630/1 a reg. „E“ 
parc. č. 6527/1 v k.ú. Malacky na Stupavskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena“ v prospech Petra Remenára, Malacky – Z16/2021 
6) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku do správy mestských rozpočtových 
a príspevkových organizácií – Z17/2021 
7) Návrh na zrušenie Nadácie Pro Malacky – Z18/2021 
8) Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – Z19/2021 
9) Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na výstavbu atletického štadióna 
v Zámockom parku z Fondu na podporu športu – Z20/2021 
10) Rôzne 
11)Interpelácie a podnety 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesenie č. 4 /2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:16  – 15:18  hod. 
 
K bodu rokovania: 2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPU1/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 5 /2021 MsZ zobralo na vedomie, schválilo a súhlasilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:18  – 15:23 hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
a) Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v základných školách na 
školské kluby detí za rok 2019 – Z3/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, Ing. Kožuchová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16     P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 6/2021 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15: 24  – 15: 26  hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
b) Správa z kontroly správnosti zaradenia výdavkov do rozpočtových položiek za rok 
2020 – Z4/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za:  16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
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Uznesenie č. 7/2021 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15: 27 – 15: 28  hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
c) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 – Z5/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, Ing. Kožuchová, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 8/2021 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15: 29 – 15:32  hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z vykonaných kontrol: 
d) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2020 – Z6/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 9/2021 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:32  – 15: 34  hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z7/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, Mgr. Dujsíková, posl. Mračna, posl. Hronček, 
primátor mesta, posl. Haramia.  
 
Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 10/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15: 45 – 16:01  hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
b) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Z8/2021 
                             
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková vedúca OP a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Haramia, primátor mesta, posl. Trenčanská 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 11/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:04  – 16:10  hod. 
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K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
c) Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 11/2011 o prevádzkovom poriadku na 
verejných ihriskách na území mesta Malacky – Z9/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a  predložila JUDr. Adriana Novotná, 
vedúca ÚV a ŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, JUDr. Novotná. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 12/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:10  – 16:14 hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku  registra „E“ parc. č. 
5762/30 v k. ú. Malacky na Štúrovej ulici vo vlastníctve fyzických osôb v prospech mesta 
Malacky – Z10/2021 
 
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 
Uznesenie č. 13/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:16  – 16:17  hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 312/1 
v k.ú. Malacky na  Ul. 1. mája vo vlastníctve  spoločnosti Pribina 2, s.r.o. v prospech 
mesta Malacky – Z11/2021 
 
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 
Uznesenie č. 14 /2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:17 – 16:18  hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 4520 
v k.ú. Malacky na ul. Janka Kráľa vo vlastníctve Mikuláša Dobrovodského, Jany 
Hrdlovičovej, Vladimíra Kühtreibera a FirstFarms Agra M s.r.o. v prospech mesta 
Malacky – Z12/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
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Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 15/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:20  – 16:21  hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
d) Návrh na dlhodobý prenájom častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 5467/1 a 1110/1 v k.ú. 
Malacky na Nám. SNP v prospech spoločnosti EHR STAV spol. s r.o. – Z13/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Spusta, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16     P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 16/2021 MsZ zobralo na vedomie, schválilo a konštatovalo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:22 – 16:27   hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e) Návrh na dlhodobý prenájom objektu súp. č. 2796 a častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 
300, 301 a 302/5 v k.ú. Malacky na Kukučínovej ul. za účelom poskytovania sociálnych, 
poradenských a podporných služieb v prospech neziskovej organizácie Vstúpte, n.o. – 
Z14/2021 
 
Materiál spracovala Mgr. Helga Csalavová, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Říha, PhD., Mgr. Paráková, posl. Vidanová, 
posl. Mračna. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 17/2021 MsZ zobralo na vedomie, schválilo a konštatovalo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:27  – 16:36   hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
f) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 
3258/38, 3258/40 a reg. „E“ parc. č. 1053/1, 1055, 1052 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. – Z15/2021 
 
Materiál spracovala a predložila Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: 0  
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 18/2021 MsZ zobralo na vedomie, schválilo, konštatovalo a uložilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:36  – 16:38  hod. 
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K bodu rokovania: 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3630/1 a reg. 
„E“ parc. č. 6527/1 v k.ú. Malacky na Stupavskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Petra Remenára, Malacky – Z16/2021 
 
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 
Uznesenie č. 19/2021 MsZ zobralo na vedomie, schválilo a uložilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:39 – 16: 41  hod. 
 
K bodu rokovania: 6) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku do správy 
mestských rozpočtových a príspevkových organizácií – Z17/2021 
 
Materiál spracovala Zdenka Bordáčová, SOR OE a predložila Bc. Katarína Orgoňová, vedúca 
OE.  
V rozprave vystúpili: primátor mesta, posl. Haramia, posl. Mračna 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 20/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:35 – 15:44   hod. 
 
K bodu rokovania: 7) Návrh na zrušenie Nadácie Pro Malacky – Z18/2021 
 
Materiál spracovala Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ,  Lenka Paráková, vedúca OP 
a predložila Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Pašteka, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Mračna, Ing. Čikošová, posl. 
Hronček. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 21/2021 MsZ zobralo na vedomie a schválilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:43  – 16:50  hod. 
 
K bodu rokovania: 8) Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – 
Z19/2021 
 
Materiál spracovala Jana Slobodová, SOR personálnej a mzdovej politiky a predložila Ing. 
Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 22/2021 MsZ zobralo na vedomie. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:50  – 16:52  hod. 
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K bodu rokovania: 9) Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na výstavbu 
atletického štadióna v Zámockom parku z Fondu na podporu športu – Z20/2021 
 
Materiál spracoval a predložil JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Pašteka, posl. Haramia, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Ondrovič, 
posl. Masarovič, posl. Tedla, posl. Macejka, posl. Čas, posl. Trenčanská, posl. Vidanová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 10    P: 5   Zdr.: 2   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 23/2021 MsZ schválilo a odporúčilo. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:53  – 17:49  hod. 
 
K bodu rokovania: 10) Rozprava poslancov 
 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna vo veci mestského rozhlasu, JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. 
Trenčanská, posl. Pašteka, posl. Hájek, posl. Hronček. 
 
K bodu rokovania: 11) Interpelácie a podnety 
 
Svoje ústne interpelácie a podnety predložili nasledovní poslanci:  
V rozprave boli  ústne zodpovedané interpelácie poslancov:  
 
Pašteka – zabezpečenie kontajnera na plasty pri bytovom dome na Bernolákovej 
Tedla – informovanie obyvateľov mesta o modernizácii železničnej trate prostredníctvom 
mestských médií Bratislava - Kúty 
Hronček – pridanie kontajnerov na bio odpad v sídliskových častiach, umiestnenie 
kontajnerov na kuchynský odpad a zvýšiť ich počet 
 
Podnety: 
 
Hronček -  osvetlenie parkoviska na ul. Malovaného a Tillnera – časť osvetlenia je nefunkčná, 
žiada o vykonanie revízie 
Čas – chodník na sídlisku Pri Maline, pri rieke je znečistený, žiada pokryť kamienkami 
 
Hlasovanie: 
Za:  15   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.: 1   
Uznesením č. 24/2021 MsZ odporučilo mestskému úradu vybaviť ústne  podané podnety 
a interpelácie poslancov. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:00 – 18:15  hod. 
 
 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
Ing. Ľubica Čikošová 
  prednostka MsÚ 
 
Overovateľ: posl. Lucia Vidanová 
 
Zapísala: Jana Matúšková 
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