
U Z N E S E N I E  Č. 1/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 27. 1. 2022 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie: 
Určenie overovateľa :  posl. Anton Pašteka 
  
2) schvaľuje 
Navrhnutý program rokovania: 

1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z1/2022 
3. Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc.  

č. 3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej v prospech mesta 
Malacky – Z2/2022 

4. Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc.  
č. 3747 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza v prospech mesta Malacky – 
Z3/2022 

 
3) dopĺňa 
 
ako bod 5) Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole 
so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na podporu športu – Z4/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 28. 1. 2022    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. v.r. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Anton Pašteka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 2/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 27. 1. 2022 
 
K bodu rokovania: 2) Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z1/2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 

1) berie na vedomie 
a) zápisnicu zo zasadnutia komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky zo 

dňa 18.01.2022 obsahujúcu zoznam kandidátov, ktorí splnili stanovené kritériá na 
voľbu hlavného kontrolóra mesta, 

b) materiál Z1/2022 - Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky. 
 

2) volí 
volebnú komisiu v zložení Anton Pašteka, Martin Macejka, Lucia Vidanová. 
 

3) určuje 
vykonať voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky spôsobom tajného hlasovania. 
 

4) konštatuje, že 
a) voľby hlavného kontrolóra mesta sa osobne zúčastnili dvaja kandidáti, a to Ing. Petra 

Kožuchová a PhDr. Otto Múčka, 
b) voľba hlavného kontrolóra sa konala tajným hlasovaním, 
c) z celkového počtu poslancov sa v prvom kole voľby zúčastnilo 14 poslancov, 
d) v prvom kole voľby bolo odovzdaných 14 hlasovacích lístkov, z toho bolo 13 platných 

a  1 neplatný, 
e) na základe výsledkov tajného hlasovania bol v prvom kole voľby hlavného kontrolóra 

mesta zvolený do funkcie hlavného kontrolóra mesta kandidát Ing. Petra Kožuchová 
s celkovým počtom 12 platných hlasov. 

 
5) určuje  
a) deň nástupu hlavného kontrolóra do práce 29.01.2022,  
b) hlavnému kontrolórovi mesta plat v zmysle §18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

6) schvaľuje 
 v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
predpisov navýšenie mesačného platu hlavnej kontrolórky o mesačnú odmenu 30% z 
výšky zákonného platu s účinnosťou od 29.01.2022. 
 

 
 
 
 
V Malackách dňa 28. 1. 2022    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. v.r. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Anton Pašteka 



U Z N E S E N I E  Č. 3/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 27. 1. 2022 
 
K bodu rokovania:  3) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku 
registra „C“ parc. č. 3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty Horváthovej v prospech 
mesta Malacky – Z2/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z2/2022 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho 
práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3749/2 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Beaty 
Horváthovej v prospech mesta Malacky.“ 
 
 2) schvaľuje  
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku – novovytvorenému  pozemku registra „C“ 
parc. č. 3749/3, záhrada o výmere 117 m2 v katastrálnom území Malacky, oddeleným  z 
pozemku registra „C“ parc. č. 3749/2, záhrada o výmere 155 m2 v zmysle geometrického plánu 
č. 1/2022 vyhotoveným dňa 12.01.2022, autorizačne overeným dňa 13.01.2022 Ing. Lukášom 
Benkovičom a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor pod č. G1-
44/2022 z výlučného vlastníctva Ing. Beaty Horváthovej, Stupavská 1379/16, 901 01 Malacky 
v podiele 1/1 k celku do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO 00 304 913 v podiele 1/1 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 3.510,00 € 
(slovom: tritisícpäťstodesať eur). 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 28. 1. 2022    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. v.r. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Anton Pašteka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 4/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 27. 1. 2022 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku 
registra „C“ parc. č. 3747 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza v prospech mesta 
Malacky – Z3/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  
predloženú dôvodovú správu  k materiálu  Z3/2022 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho 
práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3747 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Patrika Hrúza 
v prospech mesta Malacky.“ 
 
 2) schvaľuje  
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku – novovytvorenému  pozemku registra „C“ 
parc. č. 3747/2 záhrada o výmere 63 m2 v katastrálnom území Malacky, oddeleným  z pozemku 
registra „C“ parc. č. 3747, záhrada o výmere 364 m2 v zmysle geometrického plánu č. 1/2022 
vyhotoveným dňa 12.01.2022, autorizačne overeným dňa 13.01.2022 Ing. Lukášom 
Benkovičom a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor pod č. G1-
44/2022 z výlučného vlastníctva Patrika Hrúza, rod. Hrúz, Stupavská 2242/18, 901 01 Malacky 
v podiele 1/1 k celku do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 
01 Malacky, IČO 00 304 913 v podiele 1/1 k celku za dohodnutú kúpnu cenu 1.890,00 € 
(slovom: jedentisícosemstodeväťdesiat eur). 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 28. 1. 2022    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. v.r. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Anton Pašteka 
  



U Z N E S E N I E  Č. 5/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 27. 1. 2022 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na 
základnej škole so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na 
podporu športu – Z4/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k Návrhu na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole 
so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na podporu športu  
(mat. č. Z 4/2022), 
 
2) schvaľuje 
a) realizáciu projektu „Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska 
na základnej škole so športovým zameraním - ZŠ Záhorácka v Malackách“ z Fondu na podporu 
športu, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške minimálne 276.471,14 € (t.j. splnená podmienka minimálne 40 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu), 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, 
 
3) odporúča mestskému úradu 
zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného projektu, do rozpočtu 
mesta Malacky príslušného pre daný rok realizácie diela. 
 
 
 
V Malackách dňa 28. 1. 2022  
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. v.r. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Anton Pašteka 
 


