
U Z N E S E N I E  Č. 11/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie: 
Určenie overovateľa :  posl. Vidanová 
 
  
2) schvaľuje 
Navrhnutý program rokovania: 
 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2022 
3) Správa z kontroly: 
      a)   Správa z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský   
            rok 2021/22 – Z9/2022 
      b)   Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021- Z10/2022 
      c)   Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022 
 
4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 

a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky 
– Z12/2022  

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z13/2022 

5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu v obytnej zóne na 

Ulici Karola Virsíka vo vlastníctve Mgr. Patrika Mareka a Ing. Viery Matuškovej 
v prospech mesta Malacky  - Z14/2022  

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemku registra „E“ parc. č. 
978/1 na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech 
Augustína Režného, Malacky – Z15/2022 

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5364/2 
v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Oľgy Blažíčkovej, Gabriely Jurkovičovej 
a Ľubice Mackovichovej v  prospech mesta Malacky – Z16/2022 

d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2503/2, 5549, 
5547/2, 3370/2, 5585/9, 5585/10 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením „Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. (žiadateľ LiV - EPI, s.r.o.) – Z17/2022 

e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5262/2, 
5099/1, 4913 a registra „C“ parc. č. 3790/31, 5418/60 v k.ú. Malacky na Jánošíkovej 



ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
spoločnosti PALUB, s.r.o. a Viliama Pavelku – Z18/2022 

f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“, parc. č. 3592/1 v k.ú. 
Malacky na ul. Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“  v prospech Zdena Gschilla a Kataríny Gschillovej, Malacky  –  
Z19/2022  

g) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc.č. 
2872/1, 2872/4, 2872/6, 4440/9, 4440/11 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. 
Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z20/2022 

h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s neziskovou 
organizáciou Vstúpte, n.o. v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia 
a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte n.o.“ – Z21/2022 

i) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ 
parc. č. 5389/24 v k.ú. Malacky – Z22/2022 

j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – 
Z23/2022 

6) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – Z24/2022 
7) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2022 – Z25/2022 
8) Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 – Z26/2022 
9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2022 – Z27/2022 
10) Návrh na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č.10 – 
Z28/2022 
11) Rôzne 
12) Interpelácie a podnety 
 
3) vypúšťa 
4b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky 
č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších VZN – Z13/2022 
5g) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc.č. 
2872/1, 2872/4, 2872/6, 4440/9, 4440/11 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. Malacky 
na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z20/2022 
 
4) dopĺňa 
do bodu 11) Rôzne: 
a) Informácia o implementácii projektu Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky - ústne 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
Overovateľ: posl. Vidanová 

 
 



U Z N E S E N I E  Č. 12/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 
 
 
K bodu rokovania: 2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2022 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie  
Správu o plnení uznesení MsZ (mat. SPU 1/2022),  
 
2) schvaľuje  
a) vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia č. 47/2014, 33/2019, 13/2020, 133/2021, 
136/2021 a č.140/2021,  
b) zmenu textu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 77/2019 zo dňa 27.06.2019 
v schvaľovacej časti 2) nasledovne:  
„zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C KN, parc. č. 3071/4, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1897 m² k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v podiele 1/1 ako 
povinného z vecného bremena, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávnených z vecného bremena vlastníkov pozemku registra C KN, parc. 
č. 3070/11, záhrada o výmere 186 m² k. ú. Malacky a pozemku registra C KN, parc. č. 3070/12, 
záhrada o výmere 329 m², k. ú. Malacky spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, 
vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav inžinierskych sietí a právo vstupu, prechodu peši, prejazdu technickými 
zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav inžinierskych sietí a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in 
rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 10 €/m², najmenej 500,- Eur 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“,  
c) zmenu textu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 89/2021 zo dňa 23.09.2021 
v schvaľovacej časti v označení parciel nasledovne:  
„Opravuje sa chyba v písaní v pôvodne nesprávnom označení parcely 6257/1, ktoré správne 
znie 6527/1 a zároveň sa dopĺňa do zoznamu parciel určených na zriadenie vecného bremena 
aj parcela registra E-KN, parc. č. 906/1, trvalý trávny porast o výmere 5160 m². 
Opravuje sa číslo listu vlastníctva pri pozemku registra E-KN, parc. č. 6690 z pôvodne 
nesprávne uvedeného  2935 na správne číslo LV 10350. Opravuje sa číslo listu vlastníctva pri 
pozemku registra E-KN, parc. č. 1480 z pôvodne nesprávne uvedeného  2414 na správne číslo 
LV 10350.“ 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 

 



U Z N E S E N I E  Č. 13/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 3) Správa z kontroly: 
a)   Správa z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský 
rok 2021/22 – Z9/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
berie na vedomie 
Správu z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský rok 
2021/22 (mat. č. Z 9/2022). 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 14/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 
 
 
K bodu rokovania: 3) Správa z kontroly: 
b)   Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021- Z10/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
berie na vedomie 
Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 (mat. č. Z 10/2022). 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
        
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 15/2022 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 24. 3. 2022 

 
 
 
K bodu rokovania: 3) Správa z kontroly: 
c)   Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 – Z11/2022 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
berie na vedomie 
Správu z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021 (mat. č. Z 11/2022). 
 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
            JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                        primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 16/2022 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 24. 3. 2022 

 
 
 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – 
Z12/2022  
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie  
dôvodovú správu k materiálu Z12/2022 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za 
sociálne služby poskytované mestom Malacky“, 
  
2) schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky. 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 17/2022 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 24. 3. 2022 

 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu v obytnej zóne 
na Ulici Karola Virsíka vo vlastníctve Mgr. Patrika Mareka a Ing. Viery Matuškovej 
v prospech mesta Malacky  - Z14/2022  
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu (mat. Z14/2022) „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva 
k verejnému osvetleniu v obytnej zóne na Ulici Karola Virsíka vo vlastníctve Mgr. Patrika 
Mareka a Ing. Viery Matuškovej v prospech mesta Malacky“, 
 
2) schvaľuje 
odplatný prevod inžinierskej stavby verejného osvetlenia nachádzajúcej sa na pozemkoch reg. 
reg. „C“ parc. č. 4171/120 a 4171/158 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Patrika Mareka, 
Malacky a Ing. Viery Matuškovej, Malacky v prospech mesta Malacky za dohodnutú kúpnu 
cenu v sume 1,- Eur 
- s podmienkou zriadenia bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech mesta 
Malacky ako oprávneného z vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4171/120 a 
4171/158 v k.ú. Malacky za účelom umiestnenia rozvodov verejného osvetlenia, užívania, 
prevádzky, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácie a akýchkoľvek iných úprav 
rozvodov verejného osvetlenia a vstupu na pozemky za účelom užívania, údržby, opravy, 
úpravy, rekonštrukcií, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav rozvodov VO s 
príslušným právom prechodu a prejazdu, 
 
3) odporúča MsÚ 
po uzatvorení Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena zaradiť predmet prevodu 
– inžiniersku stavbu verejného osvetlenia na Ulici Karola Virsíka do majetku mesta na základe 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu spolu so všetkou súvisiacou dokumentáciou. 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 

 



 
U Z N E S E N I E  Č. 18/2022 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 24. 3. 2022 

 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemku registra „E“ parc. 
č. 978/1 na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech 
Augustína Režného, Malacky – Z15/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z15/2022 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho 
práva k častiam pozemku registra „E“ parc. č. 978/1 na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo 
vlastníctve mesta Malacky v prospech Augustína Režného, Malacky“, 
 
2) schvaľuje 
a) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov spôsob prevodu nehnuteľností pozemkov 
registra C-KN, parc. č. 1985/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2 a C-KN, parc. č. 
1985/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, katastrálne územie Malacky v zmysle 
geometrického plánu č. 37027077 – 20/2021 zo dňa 18.03.2021 vyhotoveným Janou Pálkovou, 
geodetom, 900 63 Jakubov 35, IČO: 37027077, autorizačne overeným Ing. Alexandrou 
Žigovou, dňa 19.03.2021 a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, 
Ing. Jozefom Lukáčom, dňa 23.03.2021, pod č. G1-330/2021 ako prevod majetku mesta z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o pozemok v budúcnosti nevyužiteľný pre 
mesto Malacky. Na novovytvorenom pozemku registra C-KN, parc. č. 1985/3 je postavený 
rodinný dom so súpisným číslom 808, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a na pozemku registra 
C-KN, parc. č. 1985/1 sa nachádza dvor k rodinnému domu. V prípade navrhovaného prevodu 
ide o dodatočné majetkovoprávne vysporiadanie, kedy nadobúdateľ a jeho právni 
predchodcovia nehnuteľnosti – pozemky užívali ako vlastné, boli zastavané stavbou rodinného 
domu a dvora, boli oplotené, pričom na rovnaký účel budú aj naďalej nadobúdateľom užívané, 
b) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 17 ods. 2 v spojení s ust. § 9 ods. 7 písm. e) Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov - odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C-KN, parc. č. 
1985/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2 a CKN, parc. č. 1985/3, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 59 m2, katastrálne územie Malacky v zmysle geometrického plánu č. 
37027077 – 20/2021 zo dňa 18.03.2021 vyhotoveným Janou Pálkovou, geodetom, 900 63 
Jakubov 35, IČO: 37027077, autorizačne overeným Ing. Alexandrou Žigovou, dňa 19.03.2021 
a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, Ing. Jozefom Lukáčom, dňa 
23.03.2021, pod č. G1-330/2021 z výlučného vlastníctva v podiele 1/1 mesta Malacky, 
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 ako predávajúceho do výlučného 



vlastníctva v podiele 1/1 Augustína Režného, rod. Režný, Rakárenská 2755/46, 901 01 Malacky 
ako kupujúceho za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 19.500 € (slovom: devätnásťtisícpäťsto 
eur) v zmysle § 17 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta. Náklady súvisiace s prevodom a vkladom vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností zaplatí kupujúci, 
 
3) konštatuje, 
že v prípade ak kúpnu zmluvu mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcimi najneskôr do 3 mesiacov 
od nadobudnutia platnosti uznesenia, v zmysle § 37 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, uznesenie stráca 
platnosť. 
 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 19/2022 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 24. 3. 2022 

 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5364/2 
v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Oľgy Blažíčkovej, Gabriely Jurkovičovej a 
Ľubice Mackovichovej v  prospech mesta Malacky – Z16/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z16/2022 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho 
práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5364/2 v k. ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve 
Oľgy Blažíčkovej, Gabriely Jurkovičovej a Ľubice Mackovichovej v prospech mesta Malacky“, 
 
2) schvaľuje 
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 5364/2 druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 vedená Okresným úradom Malacky, obec 
Malacky, katastrálne územie Malacky, evidovaná na liste vlastníctva č. 7562 v podielovom 
spoluvlastníctve Bc. Oľgy Blažíčkovej, rod. Blažíčkovej, Jablonica 928, 906 32 Jablonica v 
podiele 1/8 k celku, Gabriely Jurkovičovej, Blažíčkovej, Plavecký Štvrtok 1024, 900 68 
Plavecký Štvrtok v podiele 1/8 k celku a Ľubice Mackovichovej, rod. Blažíčkovej, Dubovského 
971/13, 901 01 Malacky v podiele 2/8 k celku do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 v podiele 1/2 k celku za dohodnutú 
kúpnu cenu 45,00 € (slovom: štyridsaťpäť eur). 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 20/2022 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 24. 3. 2022 

 
 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2503/2, 5549, 
5547/2, 3370/2, 5585/9, 5585/10 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením „Zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. (žiadateľ LiV - EPI, s.r.o.) – Z17/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z17/2022 „Návrh na zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch registra „C“ parc. č. 2503/2, 5549, 5547/2, 3370/2, 5585/9, 5585/10 v k. ú. Malacky 
na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (žiadateľ Liv-EPI, s.r.o.)“, 
 
2) neschvaľuje 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra C-KN, parc. č. 2503/2, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 1213 m2, parc. č. 5549, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
3659m2, parc. č. 5547/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 961 m2, parc. č. 3370/2, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3225 m2, parc. č. 5585/9, ostatná plocha o výmere 268 
m2 a parc. č. 5585/10, ostatná plocha o výmere 18 m2 zapísaných na liste vlastníctva 2935 a 
10350, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v zmysle žiadosti žiadateľa Liv-EPI, s.r.o. 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 21/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5262/2, 
5099/1, 4913 a registra „C“ parc. č. 3790/31, 5418/60 v k.ú. Malacky na Jánošíkovej ulici 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech 
spoločnosti PALUB, s.r.o. a Viliama Pavelku – Z18/2022 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z18/2022 „Návrh na zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch registra „E“ parc. č. 5262/2, 5099/1, 4913 a registra „C“ parc. č. 3790/31, 5418/60 
v k. ú. Malacky na Jánošíkovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech spoločnosti PALUB, s.r.o. a Viliama Pavelku“, 
 
2) schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra C-KN, parc. č. 3790/31, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 3569 m2, 5418/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1352 m2

 

a registra E-KN, parc. č. 5099/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 698 m2, parc. č. 5262/2, 
trvalý trávny porast o výmere 452 m2, parc. č. 4913, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5034 
m2 zapísané na liste vlastníctva 2414, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v podiele 1/1 
ako povinného z vecného bremena, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávnených z vecného bremena vlastníkov pozemkov registra C-KN, 
parc. č. 5420/42, 5420/43, 5420/44, 5420/45, 5420/46, 5420/47, 5420/128, k. ú. Malacky 
spočívajúce v práve vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať údržby, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav inžinierskych sietí a právo 
vstupu, prechodu peši, prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za 
účelom údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných 
úprav inžinierskych sietí a vybudovanie vjazdu a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in rem“, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 80 €/bm 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) odporúča MsÚ 
po ukončení stavby inžinierskych sietí 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 zákonom stanovenej výške, vyhotovenie geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatia investori stavby PALUB, s.r.o. a 
Viliam Pavelka. 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
Overovateľ: posl. Vidanová 



U Z N E S E N I E  Č. 22/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“, parc. č. 3592/1 v k.ú. 
Malacky na ul. Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“  v prospech Zdena Gschilla a Kataríny Gschillovej, Malacky  –  Z19/2022  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z19/2022 „Návrh na zriadenie vecného bremena na 
pozemku registra „E“ parc. č. 3592/1 v k. ú. Malacky na ulici Jozefa Kubinu uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Zdena Gschilla 
a Kataríny Gschillovej, Malacky“, 
 
2) schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra E-KN, parc. č. 3592/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 2841 m2, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v podiele 1/1 ako 
povinného z vecného bremena, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníkov pozemkov registra C-KN, 
parc. č. 751/1, záhrada o výmere 408 m2, k. ú. Malacky spočívajúce v práve vybudovania 
vjazdu, vstupu, prechodu peši, užívanie, údržbu a rekonštrukciu spevnenej plochy a to v 
rozsahu vymedzenom porealizačným geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu sa zriaďuje „in rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 10 €/m2, 
najmenej však 500 € 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) odporúča MsÚ 
po kolaudácii stavby v zmysle porealizačného 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 zákonom stanovenej výške, vyhotovenie geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena a jednorazovú odplatu zaplatia žiadatelia Zdeno Gschill a Katarína 
Gschillová. 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 

 



U Z N E S E N I E  Č. 23/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s neziskovou 
organizáciou Vstúpte, n.o. v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a prístavba 
rehabilitačného strediska Vstúpte n.o.“ – Z21/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
predložený stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k materiálu (Z21/2022) „Návrh na 
schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s neziskovou organizáciou Vstúpte, 
n.o. v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska 
Vstúpte n.o.“, 
 
2) schvaľuje 
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 283/2018 v znení Dodatku č. 1 k nej medzi 
zmluvnými stranami neziskovou organizáciou Vstúpte, n.o., so sídlom: 1. mája 15, 901 01 
Malacky, ako nájomcom a mestom Malacky ako prenajímateľom, ktorým sa dojedná 
oprávnenie neziskovej organizácie Vstúpte, n.o. realizovať technické zhodnotenie majetku 
mesta Malacky , ktorý užíva ako nájomca len na základe predchádzajúceho súhlasu mesta 
Malacky a následne povinnosť nájomcu Vstúpte, n.o. po dobu 5 rokov majetok, tvoriaci toto 
technické zhodnotenie viesť vo svojom účtovníctve a odpisovať ho s tým, že po uplynutí 5 
rokov od ukončenia realizácie projektu, ktorým k predmetnému technickému zhodnoteniu 
prišlo, bude tento majetok, tvoriaci technické zhodnotenie bezplatne a bez nároku aj na 
akékoľvek budúce finančné alebo nefinančné kompenzácie, prevedený do majetku a 
účtovníctva mesta Malacky, 
 
3) poveruje primátora mesta 
podpísať Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 283/2018 zo dňa 28.06.2018 v znení Dodatku  
č. 1 v súlade s týmto uznesením. 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 

 



U Z N E S E N I E  Č. 24/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
i) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ 
parc. č. 5389/24 v k.ú. Malacky – Z22/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predložený stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k materiálu Z22/2022 „Návrh na 
schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ parc. č. 5389/24 
v k.ú. Malacky“ zahŕňajúcu informáciu o prebiehajúcich súdnych konaniach, 
 
2) schvaľuje 
uzavretie zmieru v konaniach vedených Okresným súdom Malacky sp. zn. 7C/19/2020 a 
4C/86/2020 a uzatvorenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva k pozemku reg. „C“ 
parc. č. 5389/24 o výmere 852 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Malacky 
zapísanom na Liste vlastníctva č. 3572 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym 
odborom, s podielovými spoluvlastníkmi Martou Jánošíkovou o veľkosti podielu 2/12 k celku, 
Petrom Šefčíkom o veľkosti podielu 1/12 k celku a Miroslavom Ševčíkom o veľkosti podielu 
1/12 k celku za finančnú náhradu v sume 20,- Eur/m², 
 
3) odporúča primátorovi mesta 
vykonať všetky právne kroky súvisiace s uzavretím zmieru v konaniach vedených Okresným 
súdom Malacky sp. zn. 7C/19/2020 a 4C/86/2020, ako aj s uzatvorením Dohody o vysporiadaní 
duplicitného vlastníctva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5389/24 v k.ú. Malacky s podielovými 
spoluvlastníkmi Martou Jánošíkovou, Petrom Šefčíkom a Miroslavom Ševčíkom. 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 

 
 



U Z N E S E N I E  Č. 25/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 5) Prevody, vecné bremená a zmluvy: 
j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky – 
Z23/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k návrhu na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe 
AD HOC Malacky (mat. Z23/2022), 
 
 
2) schvaľuje 
v súlade s ust. §4 písm. m) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o 
zásadách hospodárenia s majetkom mesta dlhodobý prenájom nebytových priestorov: 
- bistra na futbalovom štadióne – prevádzka Regal Burger o výmere 91,34 m2 v prospech 
aktuálneho nájomcu - spoločnosti M.M Trade s.r.o., č.d. 633, 908 75 Studienka, IČO 51450747, 
za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to na dobu neurčitú, - kancelárie v stolnotenisovej hale o 
výmere 8,50 m2 v prospech aktuálneho nájomcu – spoločnosti PANCON s.r.o., Kukučínova 
154/58, 901 01 Malacky, IČO 35931604, za nájomné vo výške 90 €/m2/rok, a to na dobu 
neurčitú, 
- kancelárie v stolnotenisovej hale o výmere 18,60 m2 v prospech aktuálneho nájomcu – 
spoločnosti Sport Managers s.r.o., Miletičova 5/B, 821 08 Bratislava, IČO 52440460, za 
nájomné vo výške 90,50 €/m2/rok, a to na dobu neurčitú. 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 26/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 6) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022 – 
Z24/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu (mat. Z24/2022) „Návrh na schválenie dotácií pre športové 
kluby na rok 2022“, 
 
2) schvaľuje 
poskytnutie dotácie na rok 2022 pre: 
Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY vo výške 21 770,- Eur 
1. SC Malacky vo výške 3 819,- Eur 
Alfa boxing club vo výške 4 005,- Eur 
Mestský stolnotenisový klub vo výške 5 073,- Eur 
AC Malacky vo výške 6 881,- Eur 
FC Žolík Malacky vo výške 4 753,- Eur. 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 27/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 7) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 
2022 – Z25/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
dôvodovú správu k Návrhu prvej zmeny rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022, ako je 
uvedené v mat. Z25/2022, 
 
2) schvaľuje 
prvú zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2022 nasledovne: 
a) bežné príjmy: 
zvýšenie v položke 453 - prostriedky z predchádzajúcich rokov o 30.131,00 € 
Celkové bežné príjmy predstavujú po zmene sumu 671.131,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 30.131 €. 
b) bežné výdavky: 
zvýšenie výdavkov v položke 632 – energie, voda, komunikácie o 23.131,00 € 
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu 664.131,00 €, čo predstavuje zvýšenie 
o 23.131,- €. 
c) kapitálové výdavky: 
zvýšenie výdavkov v položke 713 – stroje a zariadenia o 4.000,00 € 
zvýšenie výdavkov v položke 717 – realizácia stavieb a ich TZ o 3.000,00 € 
Celkové kapitálové výdavky predstavujú po zmene sumu 27.000,00 €, čo predstavuje 
zvýšenie o 7.000 €. 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
            JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 28/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 8) Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 
2022 – Z26/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie  
dôvodovú správu k návrhu druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 , 
 
2) schvaľuje  
zmenu rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022 nasledovne:  
a) bežné príjmy  
zvýšenie v položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov o 193 935,00 €  
Celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 947 633 €, čo predstavuje 
zvýšenie o 193 935 €.  
b) bežné výdavky  
zvýšenie v položke 610 – mzdy a platy o 138 029,00 €  
zvýšenie v položke 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 51 001,00 €  
zvýšenie v položke 637 – služby o 1 449,00 €  
Celkové bežné výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 1 922 177 €, čo predstavuje 
zvýšenie o 190 479,00 €.  
d) kapitálové výdavky  
zvýšenie v položke 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení,  
techniky a náradia o 3 456,00 €  
Celkové kapitálové výdavky po zmene rozpočtu predstavujú sumu 45 906 €, čo predstavuje 
zvýšenie o 3 456 €.  
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 29/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2022 – 
Z27/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
dôvodovú správu k Návrhu prvej zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky za rok 2022, ako je 
uvedené v mat Z27/2022, 
 
2) schvaľuje 
prvú zmenu rozpočtu p.o.m MCK za rok 2022 nasledovne:  
 
a) bežné príjmy:  
zvýšenie príjmov položky 453 – zostatok z predchádzajúcich rokov              o 43 885,00 €  
 
Celkové príjmy predstavujú po zmene sumu 604 385,00 €  
 
b) bežné výdavky:  
zvýšenie výdavkov v položke 630 Služby                                                       o 13 077,00 €  
zvýšenie výdavkov v položke 640 Transfery                                                   o 10 808,00 €  
 
c) kapitálové výdavky:  
zvýšenie položky 713 – stroje, prístroje, zariadenia                                         o 20 000,00 € 
  
Celkové bežné výdavky predstavujú po zmene sumu                                       584 385 ,00 €  
Celkové kapitálové príjmy predstavujú po zmene sumu                                  20 000 ,00 € 
 
Celkové výdavky predstavujú po zmene sumu 604 385 ,00 €. 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 

 



U Z N E S E N I E  Č. 30/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 10) Návrh na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu 
mesta Malacky č.10 – Z28/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky 
č.10 (mat. č. Z 28/2022), 
 
2) schvaľuje 
rozsah zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č. 10 tak, aby boli zapracované 
zmeny číslo 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21 a 22. 
 
3) odporúča primátorovi mesta 
zabezpečiť proces zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č. 10 so zapracovaním 
schválených žiadostí podľa bodu 2) tohto uznesenia a v procese obstarávania zmien a doplnkov 
zosúladiť navrhované funkčné a výškové regulatívy jednotlivých lokalít s prerokovanými 
urbanistickými štúdiami a posúdiť z hľadiska prebiehajúcich architektonických súťaží 
s osobitnou pripomienkou k: 

i. návrhu zmeny č. 9, ktorú je potrebné riešiť komplexne vrátane susedných parciel 
v rovnakom navrhovanom regulatíve. 

 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
            JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 

 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 31/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 11) Rôzne: 
a) Informácia o implementácii projektu Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, 
Malacky - ústne 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie  
ústnu informáciu o implementácii projektu Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky,    
 
 
2) schvaľuje 
III. zmenu rozpočtu na rok 2022 vrátane programov a podprogramov  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  nasledovne:  
 
BEŽNÉ PRÍJMY 
zvýšenie o 52 000 Eur - 111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
Oddiel 04 – Ekonomická oblasť 
zníženie o 72 000 Eur – 700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 
Oddiel 08 – rekreácia, kultúra..... 
zvýšenie o 124 000 Eur –  700 Projekt – Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje 
 
3) odporúča MsÚ 
zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2022. 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
 
             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 

 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 32/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 24. 3. 2022 
 

 
 
K bodu rokovania: 12) Interpelácie a podnety 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
odporúča MsÚ 
vybaviť písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými podnetmi poslancov 
Hrončeka a Macejku. 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 25.3.2022 
 
 
 
 
            JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                              primátor mesta 
 
Overovateľ: posl. Vidanová 
 
 
 
 
 


