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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 20. 12. 2010. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ-a je archivovaný na CD nosiči 
 
 
Prítomní  :   18 (viď prezenčná listina) 
Ospravedlnení:   - 
 
     Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Malackách 6. funkčného obdobia otvoril 
a viedol RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta. Privítal hostí, prítomných 18 poslancov, ktorí boli 
zvolení v komunálnych voľbách, konaných dňa 27. novembra 2010. Program rokovania bol 
rozdelený na dve časti : Slávnostnú a Pracovnú časť. 
 
 
Program slávnostnej  časti :  
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta. 
4.  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení    
            novozvolenému primátorovi. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva a odovzdanie  
           osvedčení poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva. 
6. Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta. 
 
 
K bodu 2  
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 
Primátor určil za zapisovateľa zápisnice  p. Andreu Baťkovú a za overovateľov zápisnice boli 
určení   : Ing. Jozef Bulla a Ing. Pavol Spusta  
 
K bodu 3 – 6     
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráva mesta  
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta. 
Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie osvedčenia o zvolení 
novozvolenému primátorovi. 
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva. 
Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta. 
 
Predsedkyňa Mestskej volebnej komisii Mgr. Límová oboznámila všetkých prítomných 
o výsledku volieb do orgánov samosprávy v meste Malacky. Následne primátor a poslanci zložili 
zákonom predpísaný sľub a od predsedkyni  MVK prevzali osvedčenie o zvolení. 
Hlasovanie za návrh na uznesenie: 
Za: 18   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č. 3/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
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Program pracovnej časti :   
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského  zastupiteľstva 
8. Určenie návrhovej komisie a voľba mandátovej a volebnej komisie  
9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
           zasadnutia mestského zastupiteľstva a poverenie poslancov oprávnených na  
           občianske obrady 
10. Návrh na zriadenie komisií MsZ a voľba ich predsedov a členov.  
11. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov. 
12. Návrh na určenie platu primátora mesta 
13. Diskusia.  
14. Záver.  
 
K bodu 7  
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského  zastupiteľstva 
 
Primátor RNDr. Jozef Ondrejka predložil navrhnutý program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Říha požiadal o zaradenie do programu pred Diskusiu bod 12) Návrh na určenie platu 
primátora. 
Hlasovanie za predložený návrh programu so zmenou : 
Za: 18   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č. 1/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
K bodu 8  
Určenie návrhovej komisie a voľba mandátovej a volebnej komisie  
 
Návrh na zloženie návrhovej komisie  :  
posl. Jozef Bulla  
posl. Katarína Berkešová  
posl. Vladimír Moravčík  
 
Návrh mandátovej a volebnej komisie :  
posl.. Anton Pašteka 
posl. Daniela Hamarová 
posl. Mária Tedlová 
 
Hlasovanie za návrh mandátovej a volebnej komisie: 
Za: 18   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0   
Uznesenie č. 2/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
K bodu 9 
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
zasadnutia mestského zastupiteľstva a poverenie poslancov oprávnených sobášiť  
 
Primátor RNDr. Jozef Ondrejka poveril posl. Jozefa Bullu, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0   
Uznesenie č. 4/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
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Primátor RNDr. Jozef Ondrejka navrhol poveriť posl. Jozefa Bullu, posl. Jozefa Mračnu 
a posl. Pavla Tedlu,  ktorí budú oprávnení vykonávať občianske obrady. 
Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0   
Uznesenie č. 5/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
 
K bodu 10 
Návrh na zriadenie komisií MsZ a voľba ich predsedov a členov.  
 
 
     Materiál predložil a uviedol RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta. Predložil návrh na 
zriadenie a zloženie jednotlivých komisií MsZ a MsR. 
 
V diskusii vystúpili: posl. Říha, posl. Halcin, RNDr. Ondrejka, posl. Bulla, posl. Pašteka, posl. 
Mračna  
 
Primátor RNDr. Jozef Ondrejka navrhol voľbu predsedov tajným hlasovaním. Posl. Říha podal 
protinávrh za hlasovanie aklamačne.   
Hlasovanie za verejné hlasovanie :  
Za: 13   P: 0   Zdr.: 2   Nehl.: 4 
Uznesenie č. 6/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
 
Posl. Říha podal pozmeňujúci návrh na zriadenie jednotlivých komisií MsZ  
Hlasovanie za predložený návrh posl. Říhom  :  
Za : 15   P : 0   Zdr. 2   Nehl. : 1 
Uznesenie č. 7.1/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
Ďalej nasledovalo hlasovanie za voľbu predsedov komisií podľa pozmeňujúceho návrhu posl. 
Říhu:  
Hlasovanie za posl. Tedlu ako predsedu komisie pre vzdelávania, mládež a šport   
Za: 16   P: 0   Zdr.: 2   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 7.2/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
Hlasovanie za posl. Trenčanskú ako predsedu komisie pre kultúru a cestovný ruch  
Za: 14   P: 0   Zdr.: 4   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 7.3/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
Hlasovanie za posl. Fruša ako predsedu komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo   
Za: 16   P: 0   Zdr.: 2   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 7.4/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
Hlasovanie za posl. Ondroviča ako predsedu komisie pre územný rozvoj, dopravu  
a životné prostredie   
Za: 16   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 1 
Uznesenie č. 7.5/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
Hlasovanie za posl. Moravčíka ako predsedu komisie pre financie a rozpočet  
Za: 16   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 1 
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Uznesenie č. 7.6/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
Hlasovanie za posl. Říhu ako predsedu komisie pre správu majetku a legislatívu   
Za: 14   P: 0   Zdr.: 3   Nehl.: 1 
Uznesenie č. 7.7/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
 
Hlasovanie za posl. Halcina ako predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku   
Za: 15   P: 0   Zdr.: 2   Nehl.: 1 
Uznesenie č. 7.8/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
 
 
Hlasovanie za posl. Bullu ako predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu   
Za: 16   P: 0   Zdr.: 2   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 7.9/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
Ďalej sa hlasovalo o návrhoch uznesení ukladacieho charakteru : 
1)  predsedom komisií 
     Hlasovanie za návrh na uznesenie    
     Za: 14   P: 0   Zdr.: 3   Nehl.: 1 
     Uznesenie č. 7.10/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
2) MsÚ a to  
    a) zaslanie materiálov poslancom v elektronickej podobe  
        Hlasovanie za návrh na uznesenie    
        Za: 14   P: 0   Zdr.: 4   Nehl.: 0 
        Uznesenie č. 7.11/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
     b) zverejnenie zoznamu komisií na dostupných miestach so zmenou termínu 15.1.2011 
         Hlasovanie za návrh na uznesenie    
         Za: 17   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
         Uznesenie č. 7.12/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
    c) vypracovanie správy o riešení nedostatku miest v materskej škole 
         Hlasovanie za návrh na uznesenie    
         Za: 11   P: 0   Zdr.: 7   Nehl.: 0 
         Uznesenie č. 7.13/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
     d) upraviť  Štatút mesta 
         Hlasovanie za návrh na uznesenie    
         Za: 17   P: 0   Zdr.: 1   Nehl.: 0 
         Uznesenie č. 7.14/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice 
 
 
K bodu 11 
Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
  
Materiál predložil a uviedol RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta. Predložil návrh na zloženie  
MsR. 
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Posl. Moravčík podal pozmeňujúci návrh za nezriadenie MsR 
Hlasovanie za predložený návrh posl. Moravčíkom 
Za: 10   P: 4   Zdr.: 4   Nehl.: 0 
Uznesenie č.8/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
 
 
 
K bodu 12 
Návrh na určenie platu primátora mesta 
 
Materiál predložil  a uviedol posl . Říha.  
V diskusii vystúpili:  RNDr. Jozef Ondrejka, posl. Haramia, posl. Fruš, posl. Tedlová, posl. 
Bauman 
Hlasovanie za predložený návrh posl. Říhom 
Za: 10   P: 4   Zdr.: 3   Nehl.: 1 
Uznesenie č.9/2010 z ustanovujúceho zasadnutia bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr. Jozef Ondrejka 
                     primátor 
 
 
 
 
Ing. Dušan Vavrinec                                                                               
   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
Overovatelia: posl. Jozef Bulla 
            posl. Pavel Spusta 
 
 
 
 
 
zapísala: Andrea Baťková,  22.12.2010      
 
 


