
U Z N E S E N I E  Č. 107/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 18. 9. 2019 
 
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie: 
Určenie overovateľa :  posl. Richard Hájek 
 
        
2) schvaľuje 
 
 
Navrhnutý program rokovania: 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“ - Z94/2019 
3) Návrh na schválenie projektu „Verejná nabíjacia stanica elektromobilov pri mestskom  
    úrade v Malackách“ – Z95/2019 
4) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 1981/3 v k.  
    ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR v  
    prospech mesta Malacky - Z96/2019 
5) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019, čerpanie rozpočtu mesta  
    Malacky k 30.6.2019 a návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019-Z97/2019 
6) Záver 
 
 
3) dopĺňa  
 
Bod 6) Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“  
parc. č. 5507/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva 
obrany SR v prospech mesta Malacky – Z98/2019 
 
 
 
V Malackách dňa 19. 9. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 108/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 18. 9. 2019 
 
K bodu rokovania: 2) Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Partizánska – Cesta 
mládeže“ - Z94/2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“ 
(mat. č. Z 94/2019), 
 
2) schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa Partizánska – Cesta 
mládeže“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 8, Kód 
výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 87 906,51 € (t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt stanovených žiadateľom), 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, 
 
3) ukladá mestskému úradu 
zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného projektu, po jeho 
schválení, do rozpočtu mesta Malacky pri najbližšej zmene rozpočtu mesta Malacky. 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 19. 9. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 109/2019 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 18. 9. 2019 

 
K bodu rokovania: 3) Návrh na schválenie projektu „Verejná nabíjacia stanica 
elektromobilov pri mestskom úrade v Malackách“ – Z95/2019 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „Verejná nabíjacia stanica elektromobilov pri 
mestskom úrade v Malackách“ (mat. č. Z 95/2019), 
 
2) schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Verejná nabíjacia stanica 
elektromobilov pri mestskom úrade v Malackách“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva 
hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, Kód výzvy: 18409/2019-4210-36886, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 11 710,98 € (t.j. 70,08% celkových výdavkov na realizáciu projektu) 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, 
 
3) ukladá mestskému úradu 
zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného projektu, po jeho 
schválení, do rozpočtu mesta Malacky. 
 
 
V Malackách dňa 19. 9. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 110/2019 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 18. 9. 2019 

 
K bodu rokovania: 4) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra 
„C“ parc. č. 1981/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky - Z96/2019 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z96/2019 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho 
práva k pozemku registra „C“ parc. č. 1981/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej 
republiky v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky“, 
 
2) schvaľuje 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1981/3, ostatná 
plocha o výmere 114 m2, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor pre 
katastrálne územie Malacky, obec Malacky, okres Malacky, zapísané na Liste vlastníctva č. 
353, z výlučného vlastníctva Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky do výlučného vlastníctva Mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 
Malacky, IČO 00 304 913 za kúpnu cenu 3.225,- Eur (slovom: tritisíc dvestodvadsaťpäť eur). 
Náklady na úhradu správneho poplatku vo výške 66,00 Eur za podanie návrhu na vklad 
zaplatí nadobúdateľ. 
 
 
 
V Malackách dňa 19. 9. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 111/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 18. 9. 2019 
 
K bodu rokovania: 5) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019, 
čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.6.2019 a návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta 
Malacky na rok 2019-Z97/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  

a)  predloženú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2019  
b)  informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2019 
c)  informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 2 zo dňa 30.07.2019 
d)  dôvodovú správu k návrhu na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019, 
 

2) schvaľuje 

VI. zmenu rozpočtu  v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov,  

  
Schválený 

rozpočet na 
rok 2019 

Rozpočet 
po V. zmene 

 
Rozpočet 

po VI. 
zmene 

 

Príjmy spolu 18 103 765 
 

20 520 368 
 

20 570 419 

Bežné príjmy 15 293 501 
 

15 943 816 
 

15 959 332 

Bežné príjmy RO 810 270 
 

778 803 
 

797 803 

Kapitálové príjmy 1 999 994 
 

1 972 274 
 

1 987 809 
 
Kapitálové príjmy RO 

0 24 000 24 000 

Finančné operácie 
príjmové 

0    1 801 475    1 801 475 

Výdavky spolu 18 103 765 
 

20 520 368 
 

20 570 419 

Bežné výdavky s RO 14 153 205 
 

14 595 177 
 

14 728 693 
Kapitálové výdavky s 
RO 3 450 925 

 
5 420 556 

 
5 337 091 

Fin. operácie 
výdavkové 499 635 

 
504 635 

 
504 635 

Hospodárenie mesta 0 
 

0 
 

0 
s pripomienkou doplnenia týchto zmien:   



- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 04  Ekonomická oblasť na položke 700 - 

Projekt zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS o 32 400 €  

- navýšenie kapitálových výdavkov v oddiele 09 Vzdelávanie  na položke 717 002 – ZŠ 

Štúrova – rekonštrukcia kuchyne o ďalších  2 300 €  

- navýšenie  bežných príjmov  v oddiele dane z nehnuteľnosti na položke 121 002 Daň zo 

stavieb o 34 700 € 

 

3) ukladá MsÚ 

zapracovať schválenú VI.  zmenu do programového rozpočtu mesta na rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Malackách dňa 19. 9. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E  Č. 112/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 18. 9. 2019 
 

K bodu rokovania: 6) Návrh na bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku 
registra „C“ parc. č. 5507/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 

1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z98/2019 „Návrh na bezodplatný prevod 
vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 5507/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR v prospech mesta Malacky“, 
  

2) schvaľuje  
bezodplatný prevod vlastníckeho práva formou darovania k pozemku registra „C“ KN, parc. 
č. 5507/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2, vedenom Okresným 
úradom Malacky, katastrálny odbor pre  katastrálne územie Malacky, obec Malacky, okres 
Malacky, zapísané na Liste vlastníctva č. 353, z výlučného vlastníctva Slovenskej republiky 
v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky do výlučného vlastníctva Mesta Malacky, 
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 za predpokladu, že bude 
predmetný pozemok Mestu Malacky v budúcnosti ponúknutý. Náklady na úhradu správneho 
poplatku vo výške 66,00 Eur za podanie návrhu na vklad zaplatí nadobúdateľ, 
 
3) ukladá primátorovi mesta  
ponuku na darovanie prebytočného majetku štátu od správcu majetku štátu prijať a darovaciu 
zmluvu podpísať v prípade, ak bude pozemok registra „C“ KN, parc. č. 5507/1, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2, vedený Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor pre  katastrálne územie Malacky, obec Malacky, okres Malacky, zapísaný 
na Liste vlastníctva č. 353 ponúknutý na darovanie Mestu Malacky. 
 

 

 
V Malackách dňa 19. 9. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Richard Hájek 
 
 

 


