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Zápisnica 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 26. 8. 2021. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 5/2021. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
Prítomní:  15 
Ospravedlnení: posl. Adamovičová, posl. Hájek, posl. Macejka 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Privítal  15  
prítomných  poslancov, čím bolo MsZ uznášaniaschopné.  
 
Určenie overovateľa : posl. Milan Ondrovič 
 
  
 
Navrhnutý program rokovania: 
 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech 
spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. za účelom realizácie projektu „Areál pre spracovanie BRKO 
– Malacky“ – Z65/2021 
3) Návrh na schválenie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – 
Z66/2021 
4) Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Pezinská – Padzelek“ – Z67/2021 
 
 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
Uznesením č. 75 /2021 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa a schválilo navrhnutý 
program rokovania. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:09  – 15:13 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 2) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta 
Malacky v prospech spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. za účelom realizácie projektu „Areál 
pre spracovanie BRKO - Malacky“ - Z65/2021 
 
 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložil JUDr. Ing. Říha, PhD., 
primátor mesta. 
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V rozprave vystúpili: posl. Haramia, posl. Hronček, posl. Mračna, posl. Čas, posl. Andil, JUDr. 
Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, posl. Tedla. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 76/2021 MsZ zobralona vedomie súhrn informácií a dôvodovú správu, 
konštatovalo, že v prípade odplatného prenájmu pozemkov ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa,  schválilo prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa a odporučilo 
primátorovi mesta upraviť v nájomnej zmluve oprávnenie mesta k realizácii rekonštrukcie 
prístupovej komunikácie k budúcej kompostárni. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:14 – 15:33 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 3) Návrh na schválenie platnosti Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta  - Z66/2021 
 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Milan Ondrovič, PhD. zástupca primátora mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Pašteka, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č.77/2021 MsZ zobralo na vedomie predložené zhrnutie materiálu k PHSR 
a schválilo platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 
2014-2025. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od   15:33 –15:37 hod. 
 
 
 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Pezinská - Padzelek“ - 
Z67/2021 
 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Milan Ondrovič, PhD. zástupca primátora mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, posl. Mračna.  
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
 
 
Uznesením č.78/2021 MsZ zobralo na vedomie zhrnutie k návrhu na schválenie projektu, 
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Cyklotrasa Pezinská – Padzelek“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
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realizovaného projektu vo výške 14 337,69 EUR a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:37 – 15:49 hod. 
 
 
 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                            primátor mesta 
 
 
Ing. Ľubica Čikošová  
   prednostka MsÚ 
 
  
 
Overovateľ: posl.Milan Ondrovič 
 
 
Zapísala: Marta Hanzlíková 
 
 
V Malackách dňa 27. 8. 2021 
 


