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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 21.2.2013. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č.02/2013 

 
Prítomní  :   10 (viď prezenčná listina)  

Ospravedlnení :    RNDr. Ondrejka, posl. Tedlová, posl. Bulla, posl. Hamarová 
 
Zasadnutie MsZ otvoril Mgr. Juraj Říha, poslanec MsZ, poverený vedením zasadnutia MsZ, 
neprítomným primátorom mesta RNDr. Jozefom Ondrejkom. Privítal prítomných 10 
poslancov, čím bolo MsZ uznášania schopné. 

 
 
určenie návrhovej komisie:  posl. Pavol. Tedla, predseda 
     posl. Katarína Trenčanská, člen 
     posl. Katarína Berkešová, člen 
 
určenie overovateľov zápisnice:  posl. Pavol Tedla 
            posl. Anton Pašteka 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
navrhnutý program zasadnutia mestského zastupiteľstva: 
 
1)  Otvorenie a určenie pracovných komisií a schválenie programu 
2)  Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ1/2013 
3)  Správa o vykonanej kontrole  plnenia uznesení za  II.  polrok r.2012 – Z2/2013 
4)  Správa o kontrolnej činnosti útvaru HK  za rok 2012 – Z3/2013   
5)  Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Malacky Z4/2013 
6)  Návrh na rozhodnutie o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Malacky č. 1/2012 o mestskej polícii – Z5/2013 
7)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
     a) Návrh VZN o evidencii pamätihodností mesta Malacky – Z6/2013 
     b) Návrh VZN o verejnej zeleni – Z7/2013 
     c) Návrh VZN o čistote mesta – Z8/2013 
     d) Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky –  
     Z9/2013 
8)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 

  a)  Návrh vyriešenia záujmov mesta na súkromnom pozemku na Záhoráckej ul. 
v Malackách. – Z11/2013 

  b) Návrh na odplatný prevod pozemku pod BJ č. s. 1650, na ul. D. Skuteckého  v 
 prospech vlastníkov bytov – Z12/2013          

  c)  Návrh  na zriadenie vecného bremena na parcele reg. „C“ číslo 5549 uzatvorením 
„Zmluvy   o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP - distribúcia, a.s. Bratislava. – 
Z13/2013     
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  d) Návrh  na zriadenie vecného bremena na parcele reg. „E“ číslo 4697/1  uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s.- Z14/2013  

       e)  Návrh   na odplatný prevod parkovacích miest a chodníka s pozemkami  v rámci 
realizácie stavby  „Radové rodinné domy Malacky“ v obytnej zóne „Kamilka“  
uzatvorením „Budúcej kúpnej zmluvy“ v prospech mesta Malacky -  Z21/2013 

  9) Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste – Z15/2013 
10) Informácie: 
     a) o realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky 2010 – 2013 – 
Z16/2013 
     b) o podaných projektoch mesta a o stave  ich realizácie a implementácie – Z17/2013 
     c) o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z18/2013 
     d) o stave a vývoji výberu nájomného, miestnych daní a poplatku k 30.11.2012 – Z19/2013 
     e) o zrealizovaných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov  z NFK  
        dodržiavania zmluvných vzťahov uzatvorených s Tekos, spol. s.r.o. - Z20/2013 
     f) o výsledkoch zápisu do I. ročníka základných škôl – Z22/2013 
11) Rôzne:  
     a) Žiadosť o schválenie podnikateľského zámeru a dlhodobého prenájmu mestských 
nebytových      
         priestorov v objekte letného kúpaliska v Malackách/2.pavilón – Z23/2013  

       12) Interpelácie a podnety poslancov 
       13) Záver 

 
Mgr. Říha navrhol vypustiť z rokovania nasledovné body: 
5)   Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Malacky Z4/2013 
7b) Návrh VZN o verejnej zeleni – Z7/2013 
 
Hlasovanie: 
Za: 1   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
Uznesenie č.5/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
 
K bodu programu č. 2) Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ1/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha, posl. Moravčík, Ing. Vavrinec 
 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh posl. Moravčíka: 
Za: 2    P: 4   Zdr.: 5     Nehl.:0 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 1   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.6/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:16 – 15:27 h.  
 
 
K bodu programu č. 3) Správa o vykonanej kontrole  plnenia uznesení za  II.  polrok 
r.2012 – Z2/2013 
 
 

Materiál  predložila a uviedla  Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 
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V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 11   P: 0   Zdr.: 1     Nehl.:0 
Uznesenie č.7/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:27 – 15:30 h.  
 
K bodu programu č. 4) Správa o kontrolnej činnosti útvaru HK  za rok 2012 – Z3/2013
  

Materiál  predložila a uviedla  Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 0   Zdr.: 2     Nehl.:0 
Uznesenie č.8/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:31 – 15:36 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh na rozhodnutie o proteste prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Malacky č. 1/2012 o mestskej polícii – Z5/2013 
   

Materiál  predložil a uviedol  JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Moravčík, Mgr. Jurkovič 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 1   Zdr.: 0     Nehl.:1 
Uznesenie č.9/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:37 – 15:51 h.  
 
K bodu programu č. 7)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
a) Návrh VZN o evidencii pamätihodností mesta Malacky – Z6/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Andil 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 0   Zdr.: 1     Nehl.:1 
Uznesenie č.10/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:52 – 15:57 h.  
 
K bodu programu č. 7)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
c) Návrh VZN o čistote mesta – Z8/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚRŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Andil 
 
Hlasovanie: 
Za: 9   P: 1   Zdr.: 2     Nehl.:0 
Uznesenie č.11/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:58 – 16:04 h.  
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K bodu programu č. 7)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
d) Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky 
– Z9/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚRŽP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.12/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:05 – 16:07 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a)  Návrh vyriešenia záujmov mesta na súkromnom pozemku na Záhoráckej ul. 
v Malackách. – Z11/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: M. Barnák, posl. Ondrovič, posl. Bauman, posl. Říha, posl. Halcin 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 1     Nehl.:0 
Uznesenie č.13/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:08 – 16:35 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b) Návrh na odplatný prevod pozemku pod BJ č. s. 1650, na ul. D. Skuteckého  v 
 prospech vlastníkov bytov – Z12/2013          
 

Materiál  predložil a uviedol  JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   P: 1   Zdr.: 1     Nehl.:1 
Uznesenie č.14/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:35 – 16:36 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c)  Návrh  na zriadenie vecného bremena na parcele reg. „C“ číslo 5549 uzatvorením 
„Zmluvy   o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP - distribúcia, a.s. Bratislava. – 
Z13/2013     
 

Materiál  predložil a uviedol  JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 11   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:2 
Uznesenie č.15/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
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Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:37 – 16:40 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
d) Návrh  na zriadenie vecného bremena na parcele reg. „E“ číslo 4697/1  uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská 
distribu čná, a.s.- Z14/2013  
 

Materiál  predložil a uviedol  JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 11   P: 0   Zdr.: 1     Nehl.:1 
Uznesenie č.16/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:40 – 16:42 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e)  Návrh   na odplatný prevod parkovacích miest a chodníka s pozemkami  v rámci 
realizácie stavby  „Radové rodinné domy Malacky“ v obytnej zóne „Kamilka“  
uzatvorením „Budúcej kúpnej zmluvy“ v prospech mesta Malacky -  Z21/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 12   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.17/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:43 – 16:45 h.  
 
K bodu programu č. 9) Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste – 
Z15/2013  
 

Materiál  predložil a uviedol  Mgr. Ivan Jurkovič, náčelník MsP. 
V rozprave vystúpili: posl. Andil, posl. Říha, Mgr. Jurkovič, posl. Baligová 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.18/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:43 – 16:45 h.  
 
K bodu programu č. 10) Informácie: 
a) o realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky 2010 – 2013 – 
Z16/2013 
 

Materiál  predložila a uviedla  Mgr. Alena Kmecová, vedúca KC.  
V rozprave vystúpili: posl. Halcin 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.19/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:28 – 17:32 h.  



Zápisnica z rokovania MsZ, 21.2.2013  6 

 
K bodu programu č. 10) Informácie: 
b) o podaných projektoch mesta a o stave  ich realizácie a implementácie – Z17/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚRŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Andil, posl. Mračna 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.20/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:38 – 17:49 h.  
 
K bodu programu č. 10) Informácie: 
c) o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z18/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚRŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, Ing. Prokop 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.21/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:50 – 17:55 
 

K bodu programu č. 10) Informácie: 
d) o stave a vývoji výberu nájomného, miestnych daní a poplatku k 30.11.2012 – 
Z19/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Andil, posl. Říha 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.22/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:34 – 17:37 h.  
 

K bodu programu č. 10) Informácie: 
e) o zrealizovaných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov  z NFK  
dodržiavania zmluvných vzťahov uzatvorených s Tekos, spol. s.r.o. - Z20/2013 
 

Materiál  predložil a uviedol  Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Janíková 
 
Hlasovanie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 1     Nehl.:0 
Uznesenie č.22/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:55 – 18:04 h.  
 
K bodu programu č. 10) Informácie: 
f) o výsledkoch zápisu do I. ročníka základných škôl – Z22/2013 
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Materiál  predložil a uviedol  Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.23/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:05 – 18:06 h.  
 

K bodu programu č. 11) Informácie: 
Žiadosť o schválenie podnikateľského zámeru a dlhodobého prenájmu mestských 
nebytových      
 

Materiál  predložil a uviedol  Vladimír Mihočko, riaditeľ Ad-Hoc. 
V rozprave vystúpili: posl. Berkešová, posl. Pašteka, posl. Říha, posl. Andil, posl. 
Trenčanská, p. Slávik, posl. Mračna 
 
Po rozprave predkladateľ svoj materiál stiahol. 
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:06 – 18:27 h.  
 
K bodu programu č. 12: Interpelácie a podnety poslancov 
 
Písomné interpelácie a podnety predložili nasledovní poslanci MsZ : 
posl. Baligová, posl. Janíková, posl. Moravčík, posl. Bauman, posl. Halcin, posl. Trenčanská, 
posl, Andil 
 
Ústnu interpeláciu predniesol posl. Říha   
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0     Nehl.:0 
Uznesenie č.24/2013 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:28 – 18:41 h.  
 
 
 
 
Ing. Dušan Vavrinec 
     prednosta MsÚ 
 
 
Overovatelia: 
Posl: Pavol Tedla 
Posl: Anton Pašteka         

     RNDr. Jozef Ondrejka 
     primátor mesta 

 
 
 
zapísala: J.Matúškova 


