
Zápisnica 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 15. 12. 2022. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 9/2022. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa schválenie programu 
 
Prítomní:  17 
Ospravedlnení: posl. Baligová. 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
Privítal   17  prítomných  poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné, ich počet sa v priebehu 
rokovania menil.  
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa schválenie programu 
 
Určenie overovateľa :  posl. Milan Ondrovič 
  
Navrhnutý program rokovania: 
 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu  
2) Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 4/2022  
3) Správy z kontroly: 

a) Správa z  kontroly správnosti postupov účtovania v ZŠ Štúrova – Z89/2022  
b) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2022 – Z90/2022 

4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších VZN – Z91/2022 

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších VZN – Z92/2022 

c) Návrh VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka 
školského zariadenia na rok 2023 – Z93/2022 

d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  v znení neskorších VZN – Z94/2022 

5) Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a 
informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta za rok 2022 – 
Z95/2022 
6) Návrh na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky 
k 30. 09. 2022 – Z96/2022 
7) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 
- 2025 – Z97/2022 
8) Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 – Z98/2022 
9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 
2025: 
      a) MsCSS Malacky – Z99/2022 



      b) ADHOC Malacky – Z100/2022 
      c) MCK Malacky – Z101/2022 
10) Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením 
funkčného obdobia 2018 - 2022 – Z102/2022 
11) Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov – Z103/2022 
12) Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z104/2022 
13) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2023 – Z105/2022 
14) Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 – Z106/2022 
15) Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. – 
Z107/2022 
16) Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov - ústne 
17) Rôzne 
18) Interpelácie a podnety  
19) Záver 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za:  17   P: 0   Zdr.: 0   Nehl: 0 
Uznesením č. 110/2022 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa a schválilo navrhnutý 
program rokovania.  
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:22 – 15:24 hod. 
 
K bodu rokovania: 2) Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 4/2022  
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 111/2022 MsZ zobralo na vedomie Správu o plnení uznesení, schválilo 
vypustiť uznesenia č. 94/2021 a 135/2021 zo sledovania ako splnené a v bodoch b, c a d 
schválilo zmenu textu uznesení. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:24– 15:27 hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z kontroly: 
a) Správa z  kontroly správnosti postupov účtovania v ZŠ Štúrova – Z89/2022  
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, Ing. Kožuchová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 112/2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly v ZŠ Štúrova.  
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:28– 15:29 hod. 
 
 



 
 
K bodu rokovania: 3) Správy z kontroly: 
b) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2022 – Z90/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 113 /2022 MsZ zobralo na vedomie správu z kontroly plnenia uznesení za I. 
polrok 2022. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  15:29– 15:31 hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších VZN – Z91/2022 
 
Materiál spracovali Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ, Ing. Iveta Dobrocká, SOR OE, Ing. 
Jana Chválová, SOR ÚVaŽP a Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. Materiál predložila             
Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., posl. Haramia, Mgr. Paráková, posl. Čas, posl. 
Hronček, posl. Hájek, posl. Vidanová, posl. Adamovičová, posl. Spusta, posl. Masarovič, 
posl. Mračna   Ing. Čikošová, posl. Ondrovič,  posl. Tedla, Ing. Bartošek - TEKOS, posl. 
Trenčanská, posl. Pašteka, posl. Janík, posl Andil. 
 
Hlasovanie: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.  114/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu k návrhu VZN a schválilo 
VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych 
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov so zmenami v § 9 a vypustením bodov 6 a 9 predloženého návrhu. MsZ 
splnomocnilo primátora mesta,  aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2019, VZN č. 12/2020, VZN č. 
8/2021 a VZN č. 3/2022 tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných schváleným 
nariadením. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:31– 16:37  hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších VZN – Z92/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alexandra Hrnková SOR ŠÚ a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ a zároveň uviedla aj materiál č. Z93/2022. 



V spoločnej rozprave rozprave s bodom Z93/2022 vystúpili: posl. Hronček, posl. 
Adamovičová, posl. Tedla, posl. Trenčanská, posl. Vidanová, JUDr. Ing. Říha, PHD.,       
MgA. Spustová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ, Ing. Čikošová, posl. Adamovičová, posl. Mračna, 
posl. Ondrovič, posl. Pašteka. 
 
Počet poslancov sa znížil na 16. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
 
Uznesením č. 115/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu k návrhu VZN mesta 
Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN, 
schválilo VZN mesta Malacky ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach 
v znení neskorších VZN so zmenou v bode 8 návrhu nariadenia a splnomocnilo primátora 
mesta, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v znení VZN mesta Malacky č. 16/2020, VZN mesta Malacky č. 5/2021, VZN 
mesta Malacky č. 13/2021 a VZN mesta Malacky č. 2/2022 tak, ako to vyplýva zo zmien a 
doplnení vykonaných schváleným nariadením. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:37– 17:30  hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
c) Návrh VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka 
školského zariadenia na rok 2023 – Z93/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alexandra Hrnková SOR ŠÚ a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: spoločná s bodom Z92/2022 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
 
Uznesením č. 116/2022 MsZ zobralo na vedomie stručný súhrn informácií a dôvodovú správu 
k návrhu VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského 
zariadenia na rok 2023 a schválilo VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo 
žiaka školského zariadenia na rok 2023 so zmenou týkajúcou sa opravy chyby v číslovaní 
paragrafu.  
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:37– 17:30  hod. 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa  v znení neskorších VZN – Z94/2022 



 
Materiál spracovala Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP a predložila  Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ.  
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
Uznesením č. 117/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu k mat. Z94/2022 „Návrh 
VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v 
znení neskorších VZN“ a schválilo VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky 
č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa v znení neskorších VZN. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:32– 17:34  hod. 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok 
mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom 
mesta za rok 2022 – Z95/2022 
 
Materiál spracovala JUDr. Beáta Gelingerová, SOR OP a predložila  Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská, Mgr. Paráková, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 118 /2022 MsZ zobralo na vedomie  
a) predložené zhrnutie k materiálu (mat. Z95/2022) „Návrh na schválenie trvalého upustenia od 
vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania 
pohľadávok primátorom mesta“,  
b) predloženú informáciu o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta v 
úhrnnej výške 6.250,41 € v súlade s ust. § 32 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta  
a schválilo v súlade s ust. § 32 ods. 1 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky 
č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávky vo výške 1.320,00 € - dlžník Balatrans, s.r.o, vo výške 1.534,98 € - dlžník RNDr. 
Roman Pál, vo výške 4.402,47 € - dlžník RA-MI, s.r.o. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  17:34– 17:36 hod. 
 
K bodu rokovania: 6) Návrh na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 a čerpanie 
rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2022 – Z96/2022 
 
Materiál spracovali Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE a Mgr. Miroslava Ščepánová, SOR OE. 
Materiál predložila Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Haramia, Bc. Orgoňová.  
 
 
Počet poslancov sa znížil na 15. 
 



Hlasovanie: 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 119/2022 MsZ zobralo na vedomie  
a) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 5 zo dňa 07.10.2022  
b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2022 
c) dôvodovú správu k návrhu na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 
a schválilo  
a) X. zmenu rozpočtu v zmysle § 14 zákona č.583/2004 Z.z.  
b)  zmenu a doplnenie čerpania rezervného fondu. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:15– 18:15 hod. 
 
K bodu rokovania: 7) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky 
a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s 
výhľadom na roky 2024 - 2025 – Z97/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
Spoločná rozprava s bodom Z98/2022. 
 
Počet poslancov sa zvýšil na 16. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 120/2022 MsZ zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:20– 18:54 hod. 
 
K bodu rokovania: 8) Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
– Z98/2022 
 
Materiál spracovali Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE a Mgr. Miroslava Ščepánová, SOR OE. 
Materiál predložila Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE 
V spoločnej rozprave s bodom Z97/2022 vystúpili: posl. Macejka, posl. Mračna, posl. 
Haramia, posl. Pašteka, JUDr. Ing. Říha, PhD., Bc. Orgoňová, posl. Spusta, posl. Vidanová, 
posl. Andil. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 121/2022 MsZ  zobralo na vedomie  
a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2023 -2025 
b) viacročný rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov podľa prílohy  na roky 
2024 – 2025  
a schválilo  
a) rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2023 
b) čerpanie rezervného fondu vo výške 1 842 000 eur na vklad do ZI spoločnosti Šport aréna 
Malacky, s.r.o. 



Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:20– 18:54  hod. 
 
K bodu rokovania: 9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s 
výhľadom na roky 2024 a 2025: a) MsCSS Malacky – Z99/2022 
 
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.  122/2022 MsZ zobralo na vedomie 
a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MsCSS Malacky na rok 
2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (materiál Z99/2022), 
b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MsCSS Malacky na roky 2024 
a 2025  
a schválilo rozpočet príspevkovej organizácie mesta MsCSS Malacky na rok 2023 s celkovými 
príjmami 2 239 326,- € a výdavkami vo výške 2 239 326,- €. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:55– 18:58   hod. 
 
K bodu rokovania: 9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s 
výhľadom na roky 2024 a 2025: b) ADHOC Malacky – Z100/2022 
 
Materiál spracoval a predložil Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky. 
V rozprave vystúpili: posl. Hronček, posl. Haramia, posl. Mračna, posl. Pašteka, Ing. Rusňák, 
posl. Čas, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 123/2022 MsZ zobralo na vedomie  
a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na 
rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025  
b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na roky 2024 
a 2025  
a schválilo rozpočet príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky na rok 2023 
s celkovými príjmami vo výške 924 000,- € a výdavkami vo výške 924 000,- €. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 18:59– 19:20  hod. 
 
K bodu rokovania: 9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s 
výhľadom na roky 2024 a 2025: c) MCK Malacky – Z101/2022 

 
Materiál spracovala a predložila za neprítomnú Mgr. Janu Zetkovú, riaditeľku MCK,  Mgr. 
Vanda Vačková, ekonómka MCK Malacky.  
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 



Uznesením č. 124/2022 MsZ zobralo na vedomie  
a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 
2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025   
b) návrh viacročného rozpočtu príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na roky 2024 a 
2025 podľa prílohy  
a schválilo  rozpočet príspevkovej organizácie mesta MCK Malacky na rok 2023 s celkovými 
príjmami vo výške 560 500,- € a výdavkami vo výške 560 500,- €. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:21– 19:23 hod. 

 
K bodu rokovania: 10) Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta 
v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 - 2022 – Z102/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č.125/2022 MsZ zobralo na vedomie predloženú dôvodovú správu k materiálu 
Z102/2022 „Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s 
ukončením funkčného obdobia 2018 - 2022“ a schválilo vyplatenie náhrady platu primátorovi 
mesta JUDr. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD. za nevyčerpanú dovolenku v počte 17 dní za rok 2021 
a v počte 25 dní za rok 2022 v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022 v súlade 
s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:24– 19:26 hod. 
 
K bodu rokovania: 11) Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov – 
Z103/2022 
 
Materiál spracovala Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ a predložil JUDr. Ing. Juraj Říha 
PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Macejka, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 126/2022 MsZ zobralo na vedomie dôvodovú správu k materiálu „Návrh na 
zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov“, zrušilo doteraz zriadené komisie 
Mestského zastupiteľstva okrem Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadilo pracovné 
komisie pri mestskom zastupiteľstve, zvolilo poslancov do jednotlivých komisií a schválilo 
zmenu Štatútu mesta z dôvodu zriadenia komisií. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:26– 19:29 hod. 
 
K bodu rokovania: 12) Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád 
škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – 
Z104/202 



Materiál spracovala Mgr. Alexandra Hrnková SOR ŠÚ a predložila Ing. Ľubica Čikošová, 
prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 127/2022 MsZ zobralo na vedomie predložený materiál č. Z104/2022 Návrh na 
odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky, odvolalo  z Rady školy pri 
Základnej umeleckej škole Mgr. Martina Mráza a delegovalo členov do rád škôl. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.    
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:29– 19:31 hod. 
 
K bodu rokovania: 13) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2023 – 
Z105/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 1 
 
Uznesením č. 128 /2022 MsZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej 
kontrolórky mesta na I. polrok 2023. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.     
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:31 – 19:32  hod. 
 
K bodu rokovania: 14) Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 – Z106/2022 
 
Materiál spracovala Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ a predložil JUDr. Ing. Juraj Říha 
PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
 
Uznesením č. 129/2022 MsZ zobralo  na vedomie predložený rámcový plán činnosti mestského 
zastupiteľstva na rok 2023. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.     
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 19:32 – 19:33 hod. 
 
K bodu rokovania: 15) Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport 
aréna Malacky, s.r.o. – Z107/2022 
 
Materiál spracovala a predložila  Mgr. Lenka Paráková, vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Andil, JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Počet poslancov sa zvýšil na 16. 
Hlasovanie: 



Za: 15   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
Uznesením č.  130/2022 MsZ zobralo na vedomie predložený stručný súhrn informácií 
a dôvodovú správu k materiálu a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti  
a schválilo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. so 
sídlom: Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky, IČO: 52471616 so 100% majetkovou účasťou mesta 
Malacky z pôvodnej výšky 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) na celkovú výšku 2.005.000,- 
EUR (slovom: dva milióny päťtisíc eur), t.j. celkovo o 2.000.0000,- EUR (slovom: dva milióny 
eur), a to peňažným vkladom mesta Malacky. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.     
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  19:34 – 19:36  hod. 
 
K bodu rokovania: 16) Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych 
obradov - ústne 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta.. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.  131/2022 MsZ doplnilo  poverenie o posl. Štefana Hrončeka na výkon 
občianskych obradov. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.     
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  19:37 – 19:38  hod. 
 
K bodu rokovania: 18) Interpelácie a podnety 
 
Svoje písomné podnety predložili nasledovní poslanci: posl. Adamovičová a posl. Trenčanská. 
 
Uznesením č.  131/2022 MsZ odporučilo MsÚ vybaviť písomne podané podnety poslankýň 
Adamovičovej a Trenčanskej. 
Text uznesenia tvorí súčasť zápisnice.     
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  19:38 – 19:44  hod. 
 
 
V Malackách dňa 16.12.2022 
 
 
............................................ 
     Ing. Ľubica Čikošová 
        prednostka MsÚ 
 
 

               .............................................. 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Milan Ondrovič 
 
Zapísala : J. Matúšková. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


