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      Mesto Malacky 
                                JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                                          primátor mesta 
                         Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Malacky   6. 3. 2018 
 
 

 
P o z v á n k a 

 
 
 

V zmysle § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
 

zvolávam 
 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 22. 3. 2018 o 9:00 hod. 
 
 

v zasadačke č. 214 na prvom poschodí administratívnej budovy 
na Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky 

 
 
 
 

 
        

Žiadam Vás o dochvíľnosť, ktorou umožníte plynulý priebeh zasadnutia. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
 

 



Návrh programu: 
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2018 
3) Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 – Z1/2018 
4) Správa z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2016 – Z2/2018 
5) Správa z kontroly pracovno-právnych vzťahov a výdavkov na odmeňovanie zamestnancov za rok  
    2016 v ZUŠ Malacky – Z3/2018 
6) Správa z kontroly výdavkov ZUŠ Malacky za rok 2016 a kontroly plnenia opatrení v oblasti  
    nakladania s majetkom – Z4/2018 
7) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017  - Z5/2018 
8) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom-  
    Z6/2018 
b) Návrh VZN mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z7/2018 
c) Návrh VZN mesta Malacky o určení názvu ulíc na území mesta Malacky – Z8/2018 
9) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc. č. 516 v k.ú.  
    Malacky vo vlastníctve spoločnosti NIKOM s.r.o., Bratislava v prospech mesta Malacky – Z9/2018 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 1128 v  k. ú.  
    Malacky vo vlastníctve rodiny Čtverákovej v prospech mesta Malacky – Z10/2018 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5389/10 v k. ú.  
    Malacky vo vlastníctve BVS, a.s. Bratislava v prospech mesta Malacky – Z11/2018 
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/59 v k.ú.  
    Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Miroslava Kratochvíla a Anny Kratochvílovej, Malacky –  
     Z12/2018 
e)  Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/55 v k.ú.  
     Malacky na ul. Jánošíkova v prospech MUDr. Mariána Jánoša a MUDr. Gabriely Jánošovej,  
     Malacky – Z13/2018 
f) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom Domu smútku a súvisiacich priestorov za účelom  
     prevádzkovania a poskytovania pohrebných služieb v prospech obchodnej spoločnosti IVOS  
     s.r.o. – Z14/2018 
 g) Návrh na zriadenie vecného bremena pozemkoch registra „C“ parc. č. 5549 a 3370/2 v k.ú.   
     Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“  
     v prospech obchodnej spoločnosti ENSTRA, a.s. Žilina – Z15/2018 
 h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“  parc. č. 4457/1 a registra „E“  
      parc. č. 1473/5  v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. v Malackách  v prospech Západoslovenská     
     distribučná, a.s. Bratislava – Z16/2018 
ch) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 907/2, 907/3, 4130,  
      4129/1 v  k. ú. Malacky na ul. R. Dilonga uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  
      vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – Z17/2018 
  i) Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná a.s. v prospech obchodnej  
      spoločnosti ZAR invest, a.s. – Z18/2018 
  j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru v SH Malina – Z19/2018 
10) Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2018 – Z20/2018 
11) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku  mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám    
      MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1.  
      mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova ul. 2, Malacky a MCK, Záhorácka 1919, Malacky – Z21/2018 
12) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2018 – Z22/2018 
13) Informácie:  
      Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017 –  
      Z23/2018 
14) Rôzne: 
15) Interpelácie a podnety 

 
 
 


