
 

 
 
 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 16 .6.2011. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č.07/2011 

 
Prítomní  :   14 (viď prezenčná listina)  

Ospravedlnení :    posl. Hamarová 
 
       Zasadnutie MsZ, otvoril RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta, privítal prítomných 14 
poslancov, čím bolo MsZ uznášania schopné. 

 
K bodu 1- Určenie pracovných komisií MsZ a návrh programu rokovania 
 
 
Návrh na zloženie návrhovej komisie :  posl.  Gabriela Janíková , predseda  
       posl.  Milan Ondrovič, člen 
       posl.  Pavol Tedla, člen 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:   posl. Jozef Bulla 
                  posl. Mária Tedlová 
 
 
Návrh programu: 
 
1)  Otvorenie a určenie pracovných komisií MsZ  
2)  Správa o plnení uznesení MsZ - SPÚ03/2011 
3)  Návrh na schválenie platu primátora mesta Z57/2011 
4)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
     a) Návrh VZN o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve  
         Mesta Malacky – Z58/2011 
     b) Návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky – Z59/2011 
     c)  Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  
          zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z60/2011 
     d) Návrh Dodatkov k zriaďovacím listinám rozpočtových organizácií mesta Malacky - Z61/2011 
     e) Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
         Malacky –  Z100/2011 
     f) Návrh na rozšírenie zadania zmien a doplnkov ÚP mesta Malacky – Z62/2011 
     g) Návrh VZN o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území  
          mesta Malacky - Z63/2011 
     h) Návrh Rokovacieho poriadku  - Z101/2011 
5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 

a) Návrh na prevod nehnuteľností v kú. Malacky – časť parciel registra „E“ číslo 5856/1,      
    5856/2, 5857/1, 5858/2, 5859/2  pod BJ číslo súpisné 1637 na Skuteckého ulici v Malackách,     
    v prospech vlastníkov bytov – Z64/2011 
b) Návrh na prevod nehnuteľností v kú. Malacky – časť parciel registra „E“ číslo 5864, 5865/1,  
    5866/1, 5867, 5870, 5871 pod BJ číslo súpisné 2778 na Skuteckého ulici v Malackách,   
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    v prospech vlastníkov bytov - Z65/2011 
      c) Návrh  na   prevod  majetku  vo vlastníctve  fyzických osôb Patrik Marek, Viera Matušková    
          darovaním v prospech mesta  Malacky - Z66/2011 
      d) Návrh zámeny nehnuteľností na Jánošíkovej ulici v rámci IBV –  parciel registra „E“ číslo   
          5296/1, 5297/1, 5298/1, 5298/2, 5304/1, 5304/2, parciel registra č. 3790/4, 3790/2 medzi  
          mestom Malacky a fyzickými  a právnickými osobami   podľa GP č. 59/2010 – Z67/2011 
      e) Návrh zámeny nehnuteľností – parcely číslo 5360/6 vo vlastníctve mesta Malacky s parcelou  
          číslo  4603 vo vlastníctve fyzických osôb v kú. Malacky v lokalite Hlboká – Z68/2011 
      f) Návrh na zrušenie vecného bremena na bytovom dome č.s.2424 na Bernolákovej ulici    
          v Malackách – Z69/2011 
      g) Návrh zriadenia vecného bremena a záložného práva pre stavbu HBV ul. Jánošíkova,  
          Malacky – Z70/2011 
      h) Návrh na prenájom pozemku – parcely registra „E“ číslo 6507, 6473/22, 6475/11 vo  
          vlastníctve mesta Malacky  v prospech Nafta a. s. Bratislava  na dobu neurčitú – Z71/2011 
      ch) Návrh na spoluprácu a prenájom pozemku za účelom výstavby RD podľa projektu na  
          vybudovanie podporovaného bývania  - Z72/2011 
       i) Návrh zámeru využitia  nehnuteľností v kú. Plavecký Štvrtok v rekreačnej  
           oblasti- lokalita Vampíl - Z73/2011 

 j) Návrh na prenájom pozemkov parc.č. 2500/1 o výmere 11771 m2, parc.č. 2500/2 o výmere    
    47 m2, parc.č. 2500/3 o výmere 114 m2 a parc.č. 2501/3 o výmere 487 m2, zapísané na LV č.    
    3360, vo vlastníctve Rehole menších bratov – Františkánov (OFM) v prospech Mesta  
    Malacky – Z74/2011 

       k) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele č. 4440/2, 1140 v prospech ZSE Distribúcia  
           a.s.  Bratislava - Z75/2011 
6) a) Schválenie projektu Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy – Z76/2011 
    b) Schválenie projektu Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách,  
        Terminál integrovanej dopravy v Malackách, usporiadanie užívacieho vzťahu medzi mestom  
        Malacky a vlastníkmi pozemkov odplatným prevodom a odplatným prenájmom - Z77/2011 

       7)  Schválenie záverečného účtu mesta – Z78/2011 
       8)  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta – Z79/2011 

9)  Správa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly hospodárenia  
      s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta - Z80/2011 

       10) Správa o vykonanej následnej finančnej kontroly “ HBV Jánošíkova Malacky“-  
              Z81/2011 
       11)  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na II. polrok roku 2011 –  

       Z102/2011  
12) Návrh zámeru výstavby skateparku v Malackách – Z103/2011 

       13)  Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií mesta Malacky  
      za rok 2010  
      a) MCK - Z82/2011 
      b) AD-HOC - Z83/2011 
      c) MsCSS - Z84/2011 
      d) ZUŠ – Z85/2011 
      e) MŠ – Z86/2011 
      f) ZŠ – Dr. J. Dérera – Z87/2011 
     g) ZŠ - Štúrova  - Z88/2011 
     h) ZŠ – Záhorácka  - Z89/2011 
    ch) CVČ – Z90/2011 
14) Návrh zmeny rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2011: 
    a) AD-HOC  - Z91/2011 
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    b) MCK - Z92/2011 
      15)  Návrh na delegovanie zástupcov mesta Malacky do Rady školy pri CVČ - Z93/2011 
      16)  Návrh na odpustenie úrokov z omeškania z exekúcie vedenej proti M. Matulovej – Z94/2011 
      17)  Interpelácie poslancov 
      18)  Záver 
      19)  Informácie o  

     a) čerpaní rozpočtu mesta Malacky za január až apríl 2011 – Z95/2011 
            c) realizácií projektu Záhorie, Malacky – Odkanalizovanie – Z96/2011 
            d) realizácii HBV – Jánošíkova ul. – Z97/2011 
            e) stave riešenia kapacitných priestorov pre MŠ – Z98/2011 
            f) činnosti Inkubátora Malacky, n. o. za rok 2010 – Z99/2011 
       

 
Návrh programu rokovania predložil a uviedol RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta 
s nasledovnými zmenami : vypustiť bod č. 5j) Návrh na prenájom pozemkov parc.č. 2500/1 
o výmere 11771 m2, parc.č. 2500/2 o výmere 47 m2, parc.č. 2500/3 o výmere 114 m2 a parc.č. 
2501/3 o výmere 487 m2, zapísané na LV č.3360, vo vlastníctve Rehole menších bratov – 
Františkánov (OFM) v prospech Mesta  Malacky – Z74/2011, 
doplnil program o body rokovania I. Návrh na posilnenie transparentnosti a otvorenosti mesta  
Malacky – Z105/2011, Návrh na krátenie osobného príplatku k mzde zamestnancom – Z104/2011, 
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a iných osôb zúčastnených na činnosti       
mestského zastupiteľstva - Z106/2011 
 
posl. Říha – navrhol zaradiť na prerokovanie body 19e) Informácia o stave riešenia priestorov pre 
MŠ – Z98/2011,19c)Informácia o realizácií projektu Záhorie, Malacky – Odkanalizovanie – 
Z96/2011, 19d) Informácia o realizácii HBV – Jánošíkova ul. – Z97/2011,   a presunúť bod 
rokovania 3) Návrh na schválenie platu primátora mesta Z57/2011 za body 19c),19d),19e), pred 
Interpelácie poslancov  
 
Hlasovanie za doplnený návrh programu: 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.: 0 
Uznesenie č. 67 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
 
K bodu programu: Správa o plnení uznesení MsZ ( Z SPÚ 03/2011) 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V diskusii vystúpili: posl. Moravčík, posl. Bulla, posl. Andil, Ing. Vavrinec, posl. Ondrovič 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.68 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 9:20 – 9:41 h. (rokovanie trvalo 0° 21'20") 

 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo 
vlastníctve Mesta Malacky – Z58/2011 
     

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V diskusii vystúpili: posl. Bulla 
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Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
 
Uznesenie č.69 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 9:42 – 9:46 h. (rokovanie trvalo 0° 4'12") 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

 b) Návrh VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky – Z59/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V diskusii vystúpili: posl. Říha, posl. Bulla, posl. Andil, posl. Berkešová, Ing. Adamovič, posl. 
Moravčík, RNDr. Ondrejka 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.70 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 9:46 – 10:24 h. (rokovanie trvalo 0° 38'45") 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

 c)  Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  
      zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z60/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V diskusii vystúpili: posl. Bulla 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.71 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 10:39 – 10:42 h. (rokovanie trvalo 0° 3'15") 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy : 
d) Návrh Dodatkov k zriaďovacím listinám rozpočtových organizácií mesta Malacky 
Z61/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V diskusii vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.72 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 10:43 – 10:45 h. (rokovanie trvalo 0° 2'36") 
 
 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy : 
e) Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
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 Malacky –  Z100/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.73 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 10:46 – 10:48 h. (rokovanie trvalo 0° 2'28") 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
f) Návrh na rozšírenie zadania zmien a doplnkov ÚP mesta Malacky – Z62/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V diskusii vystúpili: posl. Ondrovič, posl. Bulla, posl. Tedlová, posl. Spusta, posl. Mračna, posl. 
Halcin, posl. Říha, posl. Bauman, posl. Moravčík, RNDr. Ondrejka, posl. Pašteka, p. Novota, Mgr. 
Zetková, Ing. Vavrinec 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 2    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.74 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 10:49 – 12:28 h. (rokovanie trvalo 1° 33'18") 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
g) Návrh VZN o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území  
    mesta Malacky - Z63/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. PhD. Milan Ondrovič, poslanec MsZ. 
V diskusii vystúpili: posl. Pašteka, posl. Bulla, posl. Mračna, posl. Ondrovič 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.75 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 12:39 – 12:57 h. (rokovanie trvalo 0° 18'30") 
 
 
K bodu programu: Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
h) Návrh Rokovacieho poriadku  - Z101/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Mgr. Juraj Říha, poslanec MsZ. 
V diskusii vystúpili: posl. Bulla, posl Andil, posl. Pašteka, posl. Berkešová, posl. Spusta,  posl. 
Mračna, posl. Haramia, RNDr. Ondrejka 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 9    P: 3   Zdr.: 1    Nehl.:4 
 
Uznesenie č.76 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
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Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 13:53 – 15:16 h. (rokovanie trvalo 1° 13'35") 
 
K bodu programu: Návrh na krátenie osobného príplatku k mzde zamestnancom – Z104/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Gabriela Janíková, poslankyňa MsZ. 
V diskusii vystúpili: posl. Fruš, posl. Pašteka, posl. Říha, posl. Spusta, Ing. Vavrinec, RNDr. 
Ondrejka, posl. Berkešová, posl. Bauman 
 
Hlasovanie za návrh prvej časti uznesenia : 
Za: 10    P: 2   Zdr.: 3    Nehl.:0 
Hlasovanie za návrh druhej časti uznesenia, A,B: 
Za: 9    P: 1   Zdr.: 5    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.77 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:12 – 16:39 h. (rokovanie trvalo 0° 28'43") 
 
K bodu programu: I. Návrh na  posilnenie transparentnosti a otvorenosti mesta Malacky – 
Z105/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Mgr. Juraj Říha, poslanec MsZ. 
V diskusii vystúpili: posl. Ondrovič 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.78 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:41 – 16:56 h. (rokovanie trvalo 0° 15'48") 
 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
a) Návrh na prevod nehnuteľností v kú. Malacky – časť parciel registra „E“ číslo 5856/1,      
5856/2, 5857/1, 5858/2, 5859/2  pod BJ číslo súpisné 1637 na Skuteckého ulici v Malackách,     
v prospech vlastníkov bytov – Z64/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.79 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:58 – 17:00 h. (rokovanie trvalo 0° 2'31") 
 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
b) Návrh na prevod nehnuteľností v kú. Malacky – časť parciel registra „E“ číslo 5864, 
5865/1, 5866/1, 5867, 5870, 5871 pod BJ číslo súpisné 2778 na Skuteckého ulici v Malackách,   
v prospech vlastníkov bytov - Z65/2011 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: 0 
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Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
 
Uznesenie č.80 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:12 – 19:14 h. (rokovanie trvalo 0° 2'48") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
c) Návrh  na   prevod  majetku  vo vlastníctve  fyzických osôb Patrik Marek, Viera 
Matušková   darovaním v prospech mesta  Malacky - Z66/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: posl. Bulla, posl. Andil, posl. Říha 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 17    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.81 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:16 – 19:20 h. (rokovanie trvalo 0° 4'16") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
d) Návrh zámeny nehnuteľností na Jánošíkovej ulici v rámci IBV –  parciel registra „E“ číslo   
5296/1, 5297/1, 5298/1, 5298/2, 5304/1, 5304/2, parciel registra č. 3790/4, 3790/2 medzi  
 mestom Malacky a fyzickými  a právnickými osobami   podľa GP č. 59/2010 – Z67/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:2 
 
Uznesenie č.82 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:21 – 19:23 h. (rokovanie trvalo 0° 2'27") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
e) Návrh zámeny nehnuteľností – parcely číslo 5360/6 vo vlastníctve mesta Malacky 
s parcelou číslo  4603 vo vlastníctve fyzických osôb v kú. Malacky v lokalite Hlboká – 
Z68/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: posl. Říha, posl. Mračna, posl. Bulla 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 1   Zdr.: 1    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.83 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:24 – 19:32 h. (rokovanie trvalo 0° 8'05") 
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K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
f) Návrh na zrušenie vecného bremena na bytovom dome č.s.2424 na Bernolákovej ulici    
v Malackách, na LV č. 3947, k.ú. Malacky – Z69/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: posl. Říha, posl. Mračna 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 17    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.84 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:32 – 19:33 h. (rokovanie trvalo 0° 1'02") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
g) Návrh zriadenia vecného bremena a záložného práva pre stavbu HBV ul. Jánošíkova,  
Malacky – Z70/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: posl. Spusta, posl. Moravčík, posl. Mračna 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 17    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.85 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:34 – 19:39 h. (rokovanie trvalo 0° 5'00") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
h) Návrh na prenájom pozemku – parcely registra „E“ číslo 6507, 6473/22, 6475/11 vo  
vlastníctve mesta Malacky  v prospech Nafta a. s. Bratislava  na dobu neurčitú – Z71/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: posl. Ondrovič, posl. Haramia 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 13    P: 1   Zdr.: 2    Nehl.:1 
 
Uznesenie č.86 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:39 – 19:41 h. (rokovanie trvalo 0° 2'37") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
ch) Návrh na spoluprácu a prenájom pozemku za účelom výstavby RD podľa projektu na  
 vybudovanie podporovaného bývania  - Z72/2011 
 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: Ing. Heriban, posl. Halcin, posl. Haramia, posl. Spusta, posl. Berkešová, posl. 
Bulla, posl. Ondrovič, posl. Mračna, posl. Říha, RNDr. Ondrejka  
 
Hlasovanie za návrh na uznesenia I. alternatíva : 
Za: 8    P: 4   Zdr.: 5    Nehl.:0 



Zápisnica  MsZ, zo dňa 16.6.2011 

Hlasovanie za návrh na uznesenia II. alternatíva : 
Za: 5    P: 7   Zdr.: 5    Nehl.:0 
Hlasovanie za návrh na uznesenia III. alternatíva : 
Za: 7    P: 8   Zdr.: 2    Nehl.:0 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č.87 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:17 – 16:12 h. (rokovanie trvalo 0° 45'13") 
 
 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
i) Návrh zámeru využitia  nehnuteľností v kú. Plavecký Štvrtok v rekreačnej oblasti- lokalita 
Vampíl - Z73/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: posl. Ondrovič, posl. Haramia, posl. Říha, posl. Mračna, posl. Tedla, Mgr. 
Kúrová, RNDr. Ondrejka, posl. Andil, posl. Spusta, posl. Halcin 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 0    P: 15   Zdr.: 2    Nehl.:0 
 
Uznesenie nebolo schválené  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:42 – 20:14 h. (rokovanie trvalo 0°32'12") 
 
K bodu programu: Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy :  
k) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele č. 4440/2, 1140 v prospech ZSE 
Distribúcia a.s.  Bratislava - Z75/2011 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Zita Kúrová, vedúca OP. 
V diskusii vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
 
Uznesenie č.88 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.   
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:14 – 20:16 h. (rokovanie trvalo 0°2'05") 
 
 
K bodu programu: Návrh zámeru výstavby skateparku v Malackách – Z103/2011 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. PhD. Milan Ondrovič, poslanec MsZ. 
V diskusii vystúpili: posl. Tedla, posl. Moravčík, posl. Fruš, posl. Mračna, posl. Halcin, posl. 
Pašteka, posl. Bulla, posl. Trenčanská, RNDr. Ondrejka, posl. Říha, posl. Spusta, posl. Andil, L. 
Zápražný, p. Vavák, posl. Haramia 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 12    P: 0   Zdr.: 5    Nehl.:0 
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Uznesenie č.89 /2011 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.   
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:01 – 19:00 h. (rokovanie trvalo 1°59'36") 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr. Jozef Ondrejka 
          primátor 
 
 
Ing. Dušan Vavrinec 
   Prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia :  posl. Jozef Bulla 
   posl. Mária Tedlová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapísala : J. Matúšková 


