
U Z N E S E N I E  Č. 75/2021 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 26. 8. 2021 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie: 
Určenie overovateľa : posl. Milan Ondrovič 
  
2) schvaľuje 
Navrhnutý program rokovania: 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech 

spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. za účelom realizácie projektu „Areál pre spracovanie 
BRKO - Malacky“ - Z65/2021 

3. Návrh na schválenie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  - 
Z66/2021 

4. Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Pezinská - Padzelek“ - Z67/2021 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 27. 8. 2021    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
         primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Milan Ondrovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 76/2021 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 26. 8. 2021 

 
K bodu rokovania: 2) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta 
Malacky v prospech spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. za účelom realizácie projektu „Areál 
pre spracovanie BRKO - Malacky“ - Z65/2021 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie  
predložený stručný súhrn informácií a dôvodovú správu (mat. Z65/2021) „Návrh na dlhodobý 
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. 
za účelom realizácie projektu „Areál pre spracovanie BRKO - Malacky“, 
 
2) konštatuje, 
že v prípade odplatného prenájmu pozemkov určených na realizáciu projektu „Areál pre 
spracovanie BRKO - Malacky“ v prospech obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. 
Partizánska 1089/2, 90101 Malacky, IČO: 34111832 na dobu neurčitú, ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa, pretože nájomca ako žiadateľ o NFP v prípade úspešného vyhodnotenia 
ním podanej žiadosti bude na predmete nájmu realizovať verejnoprospešný projekt „Areál pre 
spracovanie BRKO - Malacky“. Úspešnou realizáciou tohto projektu prostredníctvom mestskej 
obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. sa predpokladá významné zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
taktiež podpora predchádzania vzniku odpadov v našom regióne. 
 
3)  schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom 
pozemkov: 
 
parcely registra „C“ 
LV č. 10350: 
Parc. č. 5389/3 o výmere 16287 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 5389/4 o výmere 540 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 5389/5 o výmere 471 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 5389/6 o výmere 72 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 5389/7 o výmere 58 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 5389/17 o výmere 1007 m² - druh pozemku: ostatná plocha   
Parc. č. 5389/19 o výmere 1424 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 3613/2 o výmere 398 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  
Parc. č. 3613/5 o výmere 342 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  
Parc. č. 3613/13 o výmere 5 m² - druh pozemku: ostatná plocha  
Parc. č. 3613/18 o výmere 858 m² - druh pozemku: ostatná plocha   
LV č. 2935 
Parc. č. 5389/18 o výmere 84 m² - druh pozemku: lesný pozemok 



Parc. č. 3613/14 o výmere 17 m² - druh pozemku: ostatná plocha  
LV č. 2414 
Parc. č. 5389/21 o výmere 51 m² - druh pozemku: ostatná plocha 
 
 
parcely registra „E“ 
LV č. 10350: 
Parc. č. 5927/7 o výmere 76 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
Parc. č. 5927/6 o výmere 207 m² - druh pozemku: vodná plocha 
Parc. č. 5927/31 o výmere 215 m² - druh pozemku: orná pôda 
Parc. č. 5927/32 o výmere 903 m² - druh pozemku: orná pôda 
Parc. č. 5927/2 o výmere 559 m² - druh pozemku: trvalý trávny porast 
LV č. 2414 
Parc. č. 6527/21 o výmere 8796 m² - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
 
vedených Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Malacky 
v prospech žiadateľa – obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, 90101 
Malacky, IČO: 34111832 na dobu neurčitú, so záväzkom v nej dojednaným, a to, že počas 
obdobia realizácie projektu a v období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektunie 
je možné nájomnú zmluvu ukončiť  a za nájomné stanovené v súlade s § 4 ods. 3 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov 
a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vo výške 1 €ročne,  
 
4) odporúča primátorovi mesta 
upraviť v nájomnej zmluve oprávnenie mesta k realizácii rekonštrukcie prístupovej 
komunikácie k budúcej kompostárni na pozemkoch, ktoré budú predmetom nájmu so 
spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o., ako aj stavieb, ktoré sa v budúcnosti budú realizovať na 
pozemkoch, ktoré budú predmetom nájmu so spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 27. 8. 2021     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Milan Ondrovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z N E S E N I E  Č. 77/2021 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 
zo dňa 26. 8. 2021 

 
K bodu rokovania: 3) Návrh na schválenie platnosti Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta  - Z66/2021 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
 
1) berie na vedomie 
predložené zhrnutie materiálu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky 
na roky 2014-2025, v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v 
znení neskorších predpisov, 
 
 
2) schvaľuje 
platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2014-2025. 
 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 27. 8. 2021     JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Milan Ondrovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 78/2021 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 26. 8. 2021 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh na schválenie projektu „Cyklotrasa Pezinská - Padzelek“ - 
Z67/2021 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „Cyklotrasa Pezinská – Padzelek“ (mat.  
č. Z 67/2021), 
 
2) schvaľuje 
 
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Cyklotrasa Pezinská – Padzelek“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí  
o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód 
výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74“, 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 14 337,69 EUR, 
 
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 
V Malackách dňa 27. 8. 2021  
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                            primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Milan Ondrovič 


