
U Z N E S E N I E  Č. 14/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie: 
Určenie overovateľa zápisnice:  posl. Hájek 
        
 
 
2) schvaľuje 
 
Navrhnutý program rokovania: 
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu  
2) Návrh na schválenie zástupcu mesta vo funkcii konateľa obchodnej spoločnosti TEKOS, spol.    
    s r.o. – Z12/2019 
3) Správa o implementácii projektu „Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky“  –    
    Z13/2019 
4) Návrh na schválenie projektu „Malacky - Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov“ –    
    Z14/2019 
5) Správa o výsledku realizácie projektu nadstavby MsCSS – Z15/2019 
6) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 305/1, 306/2 a 306/3 v   
     k. ú. Malacky na ulici 1. mája uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného  
     bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. – Z16/2019 
7) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1087/2, 1109 a 1110/1  
    v k. ú. Malacky na Jilemnického ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  
    vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. – Z17/2019 
8) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 4440/13, 4455, 4457/1,  
    1473/5, 2872/3, v k. ú. Malacky na ulici Bernolákova a Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy  
    o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. –  
    Z18/2019 
9) Záver 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 15/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
 
K bodu rokovania č. 2) Návrh na schválenie zástupcu mesta vo funkcii konateľa obchodnej 
spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. – Z12/2019 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z12/2019 „Návrh na schválenie zástupcu mesta vo 
funkcii konateľa obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o.“, 
 
 
  
2) schvaľuje 
Ing. Petra Bartošeka do funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                  primátor mesta 
   
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 16/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
 
K bodu rokovania č. 2) Správa o implementácii projektu „Zefektívnenie zberu BRO a 
DSO v okrese Malacky“  –   Z13/2019 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z13/2019 - Správa o implementácii projektu 
„Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky“, 
  
 2) schvaľuje 
spolufinancovanie projektu "Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky" 
realizovaného obchodnou spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o.  v sume 56 395 Eur formou 
zvýšenia bežných príjmov rozpočtovej položky 111 (výnos daní z príjmov FO) a výdavkovej 
položky kapitálového rozpočtu 700 (KT Tekos).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                   primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 17/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
 
K bodu rokovania č. 4) Návrh na schválenie projektu „Malacky - Zariadenie 
starostlivosti pre deti do troch rokov“ –   Z14/2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „Malacky – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 
rokov“ (mat. č. Z14/2019), 
 
2) schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Malacky – Zariadenie 
starostlivosti pre deti do 3 rokov“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, Kód 
výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34, 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 30 754,16 € (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 22. 2. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                  primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 18/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
 
K bodu rokovania č. 5) Správa o výsledku realizácie projektu nadstavby MsCSS – 
Z15/2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z15/2019 „Správa o výsledku realizácie projektu 
nadstavby MsCSS“,  
  
2) schvaľuje 
a) dofinancovanie projektu "nadstavba MsCSS" v rozpočte na rok 2019  vo výške  44 000 € 
formou zvýšenia  bežných príjmov - rozpočtovej položky 111 (výnos dane z príjmov FO) a 
výdavkovej položky kapitálového rozpočtu 700 (MsCSS - nadstavba), 
 
b) financovanie opravy strechy na budove MCK Malacky v rozpočte na rok 2019 vo výške 24 
240 € formou zvýšenia bežných príjmov - rozpočtovej položky 111 (výnos dane z príjmov 
FO) a výdavkovej položky bežného rozpočtu oddielu 08 – Rekreácia, kultúra (MCK – oprava 
strechy). 
 
 
 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 19/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
K bodu rokovania č. 6) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra 
„E“ parc. č. 305/1, 306/2 a 306/3 v  k. ú. Malacky na ulici 1. mája uzatvorením „Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s. – Z16/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z16/2019 „Návrh na zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch registra „E“ parc. č. 305/1, 306/2, 306/3 v k. ú. Malacky na ulici 1. mája 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s.“,  
 
2) schvaľuje  
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra E KN, parc. č. 305/1, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 222 m2,  registra E KN, parc. č. 306/2, orná pôda o výmere 72 m2, 
registra E KN, parc. č. 306/3, orná pôda o výmere 66 m2, k. ú. Malacky vo výlučnom 
vlastníctve mesta Malacky budúceho povinného z vecného bremena, uzatvorením „Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech budúceho oprávneného z vecného 
bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518 a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“ na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 7,50 €/m2 v súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“,  
 
3) ukladá MsÚ  

      po ukončení stavby prípojky NN a káblového rozvodu NN v zmysle geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena a podať 
návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí BV Group 
plus, s.r.o., Závodská 519, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 44 781 555. 
 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019     
 
 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                      primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 20/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
K bodu rokovania č. 7) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra 
„E“ parc. č. 1087/2, 1109 a 1110/1 v k. ú. Malacky na Jilemnického ulici uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s. – Z17/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z17/2019 „Návrh na zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch registra „E“ parc. č. 1087/2, 1109, 1110/1 v k. ú. Malacky na ulici Jilemnického 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s.“, 
 
2) schvaľuje  
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra E KN, parc. č. 1087/2, ostatná 
plocha o výmere 2403 m2, registra E KN, parc. č. 1109, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1349 m2, registra E KN, parc. č. 1110/1, trvalý trávny porast o výmere 8201 m2 k. ú. Malacky 
vo výlučnom vlastníctve mesta Malacky, budúceho povinného z vecného bremena 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“ na dobu neurčitú, 
za jednorazovú odplatu vo výške 7,50 €/m2 v súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN 
č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“, 
 
3) ukladá MsÚ  

      po ukončení stavby prípojky VN, NN prípojky a trafostanice v zmysle geometrického plánu 
na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena a podať 
návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí EHR 
INVEST spol. s r.o. Duklianskych hrdinov 380/1, Malacky, IČO: 47 544 341. 
 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019    
 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                  primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 21/2019 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 21. 2. 2019 
 
K bodu rokovania č. 8) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra 
„E“ parc. č. 4440/13, 4455, 4457/1, 1473/5, 2872/3, v k. ú. Malacky na ulici Bernolákova 
a Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. – Z18/2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z18/2019 „Návrh na zriadenie vecného bremena na 
časti pozemku registra „E“ parc. č. 4440/13, 4455, 4457/1, 1473/5, 2872/3, v k. ú. Malacky na 
ulici Bernolákova a Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.“, 
 
2) schvaľuje  
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra E KN, parc. č. 4440/13, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 6 m2, registra E KN, parc. č. 4455, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 4377 m2, registra E KN, parc. č. 4457/1, ostatná plocha o výmere 7573 m2, registra 
E KN, parc. č. 1473/5, zastavaná plocha o výmere 24749 m2, registra E KN parc. č. 2872/3, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1597 m2 k. ú. Malacky vo výlučnom vlastníctve mesta 
Malacky, budúceho povinného z vecného bremena uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena“ v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“ na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo 
výške 7,50 €/m2 v súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného 
bremena“, 
 
3) ukladá MsÚ  

      po ukončení stavby prípojky VN, NN prípojky a trafostanice v zmysle geometrického plánu 
na zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena a podať 
návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 66,00 €, vyhotovenie 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatí LGR 
Invest, spol. s r. o., Mierové námestie 10A, 901 01 Malacky, IČO: 50 010 581. 

 
 
V Malackách dňa 22. 2. 2019   
 
 
         JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                  primátor mesta 
Overovateľ: posl. Hájek 
 
 


