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1. Bezpečnosť  
1.1. Skvalitniť činnosť MsP 

1.1.1. Rozšíriť štruktúru MsP (o 3 policajtov, 3 operátorov a jedného technika) a 
zvýšiť motiváciu mzdového ohodnotenia prostredníctvom pohyblivých zlo-
žiek. 

Poznámka: cca 7 mil. Sk na 4 roky. 
1.1.2. Rozbehnúť preventívnu činnosť s mládežou na základných školách (krúž-

ková činnosť a účasť na hromadných podujatiach). 
Poznámka: bez nákladov. 
1.1.3. Rozšírenie kamerového systému. 
Poznámka: neohodnotené, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a vlastné 
zdroje. 

1.2. Iniciovať posilnenie bezpečnostného vplyvu štátu 

1.2.1. Žiadať vytvorenie okresných zložiek súdu prípadne prokuratúry, ale predo-
všetkým polície, resp. zvýšenie počtu štátnych policajtov. 

Poznámka: bez nákladov. 
1.2.2. Iniciovať cielene zamerané akcie MsP v spolupráci so štátnou políciou, 

miestnymi médiami a komisiou MsZ. 
Poznámka: bez nákladov. 

 
2. Bytová výstavba 

2.1. Vlastná výstavba 

2.1.1. Prijatie Programu rozvoja bývania 
Poznámka: cca 150 tis. Sk 
2.1.2. Výstavba bytových domov - zóna „Jánošíkova II.“ 
Poznámka: cca 500 tis. Sk na projekt pre územné konanie, realizácia si vyžiada 
zatiaľ neohodnotené náklady, resp. komerčného partnera. 
2.1.3. Iniciatíva pri reparcelácii, príprave a vybudovaní infraštruktúry zóny „Jáno-

šíkova I.“ 
Poznámka: cca 1 mil. Sk na geometrický plán  projekt na územné rozhodnutie na 
infraštruktúru, 1 miesto odborného referenta. Realizácia si vyžiada ďalšie nákla-
dy. 
2.1.4. Integrácia pozemkov území pre bytovú výstavbu (zóna „Cesta mládeže“). 
Poznámka: Najskôr sa bude musieť vypracovať zámer, ktorý určí požadované  
náklady. Zatiaľ je priorita bez nákladov. 

2.2. Podpora komerčnej výstavby  

2.2.1. Pomoc pri získavaní podpory na infraštruktúru zo štátneho fondu rozvoja 
bývania. 

Poznámka: bez nákladov. 
 
3. Priemyselný park 

3.1. Eurovalley I. etapa 
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3.1.1. Vybudovanie infraštruktúry v zóne C. 
Poznámka: bez ďalších nákladov. 
3.1.2. Pomoc pri hľadaní investorov do zóny C. 
Poznámka: bez nákladov. 

3.2. Eurovalley II. etapa 

3.2.1. Aktívna účasť na príprave projektu „Innovation City“. 
Poznámka: bez nákladov. 
3.2.2. Príprava projektov vedomostnej ekonomiky (inovačné a technologické cen-

trum, rozšírenie služieb Inkubátora Malacky). 
Poznámka: Zatiaľ bez ďalších nákladov. Technická príprava a prípadná realizácia 
si vyžiada náklady. 

 
4. Kultúra 

4.1. Dokončenie rekonštrukcie kina 
Poznámka: náklady na kofinancovanie 881 tis. Sk a na neoprávnené náklady 
projektu cca 292 tis. Sk. 

4.2. Odkúpenie Pálfiovského kaštieľa a príprava projektu jeho rekonštrukcie 
a zámeru využitia 

Poznámka: Náklad na odkúpenie je cca 54 mil. Sk ale náklady na zámer využitia, 
pamiatkový zámer, projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu možno odhadnúť na 
niekoľko stoviek mil. Sk s predpokladom využitia cudzích zdrojov. 

 
5. Šport 

5.1. Prijatie Koncepcie rozvoja športu v Malackách 
Poznámka: bez nákladov. 

5.2. Odkúpenie pozemkov pod tréningovým futbalovým ihriskom v ZP 
Poznámka: cca 1 mil. Sk. 

 
6. Školstvo 

6.1. Aktualizácia Koncepcie rozvoja školstva v Malackách 
Poznámka: bez nákladov. 

6.2. Odstraňovanie modernizačných dlhov – zateplenie 

6.2.1. Dokončenie fasády I.ZŠ a ZUŠ. 
Poznámka: cca 3 mil. Sk. 
6.2.2. Výmena okien IV. ZŠ, MŠ a CVČ. 
Poznámka: cca 12 mil. Sk. 

6.3. Vybudovanie viacúčelového športového ihriska v CVČ. 
Poznámka: cca 1 mil. Sk. 

6.4. Iniciovanie zriadenia, resp. presídlenia ďalšej strednej školy do Malaciek  
Poznámka: bez nákladov. 
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7. Doprava 
7.1. Iniciovanie budovania obchvatov mesta a severného diaľničného privá-

dzača 
Poznámka: bez nákladov. 

7.2. Riešenie parkovania v meste 

7.2.1. Rozširovanie parkovacích miest na sídliskách a v centre so zodpovedajú-
cou náhradou zelene. 

Poznámka: cca 2 mil. Sk. 
7.2.2. Zavedenie ekonomických nástrojov pri využívaní parkovísk. 
Poznámka: zatiaľ neodhadnuté náklady. 

7.3. Rekonštrukcia komunikácií 

7.3.1. Dokončenie rekonštrukcie Záhoráckej ulice. 
Poznámka: cca 11 mil. Sk. 
7.3.2. Rekonštrukcia Ul. J. Kostku. 
Poznámka: cca 4 mil. Sk. 
7.3.3. Rekonštrukcia „Centrálneho parku“ na Kláštornom námestí. 
Poznámka: kofinancovanie vo výške 468 tis. Sk, v prípade nepodporenia 
z fondov EÚ 9,4 mil. Sk. 
7.3.4. Rekonštrukcia križovatky „Severínek“ v centre mesta. 
Poznámka: cca 5 mil. Sk. 
7.3.5. Rekonštrukcia Továrenskej ulice. 
Poznámka: cca 30 mil. Sk. 

7.4. Podpora MHD 

7.4.1. Finančné dotácie. 
Poznámka: cca 1,2 mil. Sk za 4 roky. 
7.4.2. Náhrada chýbajúcich spojov MHD, prípadne podpora prevádzkovania „so-

ciálneho taxíka“. 
Poznámka: cca 6 mil. Sk. 

7.5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Poznámka: cca 30 mil. Sk. 

 
8. Životné prostredie 

8.1. Vybudovanie kompostárne 

8.1.1. Vybudovať a zariadiť kompostáreň. 
Poznámka: cca 30 mil. Sk. 
8.1.2. Zaviesť separovaný zber bioodpadu. 
Poznámka: cca 2 mil. Sk. 

8.2. Budovanie kanalizácie 
8.2.1. Iniciovať priechodnosť projektu odkanalizovania mesta. 
Poznámka: bez nákladov. 

8.3. Revitalizácia prírody okolia Bažantnice a zelene v meste 
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8.3.1. Projekt prepojenia územia od Zámockého parku popri Maline k Trom du-
bom. 

Poznámka: cca 10 mil. Sk. 
8.3.2. Revitalizácia zelene a detských ihrísk 
Poznámka: cca 10 mil. Sk. 

8.4. Iniciovanie budovania závodu na triedenie odpadu 
8.4.1. Obnoviť zámer spoločnosti Recykling Malacky s.r.o. 
Poznámka: cca 50 mil. Sk. 

8.5. Iniciovať odhlučnenie mesta od diaľnice 
Poznámka: odhadované náklady sú asi 16 mil. Sk, ale nie z rozpočtu mesta. 

8.6. Iniciovanie postupnú transformáciu lesa Vampíl na lesopark 
Poznámka: bez nákladov. 

 
9. Sociálna oblasť 

9.1. Rozšírenie sociálnych služieb  

9.1.1. Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie 
budovy a prístavby k zariadeniu na Ul. 1.mája. 

Poznámka: cca 20 mil. Sk. 
9.1.2. Zrealizovať projekt chráneného bývania. 
Poznámka: projekt realizovať po uvoľnení priestorov na Mierovom námestí 
v spolupráci s tretím sektorom. 
9.1.3. Transformovať zariadenie opatrovateľskej služby na domov dôchodcov so 

zmenou právnej formy MsCSS z príspevkovej organizácia mesta na nezis-
kovú organizáciu. 

Poznámka: bez nákladov. 
 
10. Financie 

10.1. Využívanie nenávratného financovania 

10.1.1. Realizácia schválených projektov. 
Poznámka: náklady sú rozpočtované. 
10.1.2. Príprava nových projektov. 
Poznámka: vytvorenie útvaru „Strategického rozvoja“. 

10.2. Zabezpečiť úlohy Mesta pri zavádzaní eura a nového účtovania (doplnené). 
   
11. Iné služby obyvateľstvu 

11.1. Podpora zriadenia pobočky Pošty na sídlisku Juh 
Poznámka: cca 2 mil. Sk. 

11.2. Odčlenenie zahraničných vzťahov od Mesta  
11.3. Zachovať zdravotnú dostupnosť a podporovať zvyšovanie zdravotnej 

starostlivosti v rozsahu kompetencií Mesta  
Poznámka: obe bez nákladov. 


