
 
Z á p i s n i c a  

 
zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 17.4.2014. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č.02/2014 
 
 
Prítomní  :    (viď prezenčná listina)  

Ospravedlnení :   posl. Andil 
 
 
Zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka. Privítal prítomných 15 
poslancov, čím bolo MsZ uznášania schopné a ich počet sa počas rokovania zvyšoval. 

 
K bodu programu č. 1) - Otvorenie zasadnutia, určenie pracovných komisií MsZ a 
schválenie programu mestského zastupiteľstva v Malackách 
 
 
Overovateľov zápisnice:   posl. Mária Tedlová 

            posl. Pavol Tedla 
 

 
Návrhová  komisia:   posl.Milan Ondrovič, predseda NK 
     posl.Mária Tedlová, člen NK 
     posl.Daniela Hamarová, člen NK 
 
Hlasovanie:  
Za: 15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
navrhnutý program zasadnutia mestského zastupiteľstva: 
1)  Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
2)  a) Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ2/2014 

 b)Správa o plnení opatrení uložených hlavnou kontrolórkou  mesta Malacky vyplývajúcich zo  
    Správy o výsledku vykonanej Následnej finančnej kontroly nájomných vzťahov bytov  
    osobitného určenia na Hlbokej ulici  od roku 2006 – Z13/2014 

3)  Správa o výsledku kontroly plnenia  opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených  
     NFK v r.2013  v Základných školách v zriaďovacej pôsobnosti  mesta- Z14/2014   
4)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
     a) Návrh VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z15/2014 
     b) Návrh VZN o  úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky – Z16/2014 
     c) Návrh na doplnenie Zadania zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Malacky – Z17/2014 
5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
      a) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností  častí parcely registra „E“  číslo  3945/6, 3945/7   
          v k. ú. Malacky, v prospech manželov Ján Rohlíček a Rozália  rod. Novoveská, Záhradná    
          5005/15  Malacky – Z18/2014  
      b) Návrh  na odplatný prevod komunikácie s pozemkami - parciel registra „C“ číslo 5432/255  
          a 5432/256 vo vlastníctve Koporec Pavel a Zálesňáková Milena v zóne „Panské“,  
          uzatvorením „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ medzi budúcim kupujúcim mestom  
          Malacky a vlastníkmi parciel ako budúcimi predávajúcimi – Z20/2014 
      c) Návrh na prenájom časti parcely registra „C“ číslo 4676 o výmere 1,33 m2 na ul. Vševlada  
          Gajdoša č. 2882/15 v Malackách v prospech Mária Živicová – Z21/2014 



      d) Návrh na prenájom časti parcely registra „E“ číslo 280/19 o výmere 2 m2 na ul. 1. mája č. 99  
          v Malackách v prospech ELMAT SLOVAKIA s.r.o. – Z22/2014 
      e) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým     
         organizáciám ZUŠ ul. Záhorácka č. 1918, 901 01 Malacky, ZŠ Štúrova ul. 142/A, 901 01    
         Malacky, MŠ Jána Kollára č. 896 s elokovanými triedami, 901 01 Malacky, CVČ, ul. M.  
         Rázusa č. 2383/30, 901 01 Malacky Malacky a príspevkovej organizácii MsCSS, 1. mája 7,  
         901 01  Malacky – Z26/2014 
6)  Návrh na vyhlásenie a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta – Z24/2014 
7)  Návrh na prerokovanie platu primátora mesta – Z25/2014 
8)  Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2014 – Z27/2014 
9)  Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste – Z28/2014 
10)Revízny posudok na funkčnosť bleskozvodov – Z32/2014 
11)Informácie: 
     a) o podaných projektoch mesta a o stave  ich realizácie a implementácie – Z29/2014 
     b) o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov mesta a rozdielu majetku a záväzkov    
         k 31.12.2013 – Z30/2014 
     c) o prijatých finančných prostriedkoch a vynaložených finančných prostriedkoch v súvislosti   
         s obstaraním, rekonštrukciou, opravou, údržbou a prevádzkou Pálfiho kaštieľa za obdobie  
         rokov 2007 – 2013 – Z31/2014 
     d) o ukončení nájmu mamografického prístroja Planmed Sophie – Z23/2014 
12) Rôzne: 
13) Interpelácie a podnety poslancov 

       14) Záver 
 
RNDr. Ondrejka  navrhol vypustiť z rokovania nasledovné boby: 
V bode 5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c) Návrh na prenájom časti parcely registra „C“ číslo 4676 o výmere 1,33 m2 na ul. Vševlada  
     Gajdoša č. 2882/15 v Malackách v prospech Mária Živicová – Z21/2014 
d) Návrh na prenájom časti parcely registra „E“ číslo 280/19 o výmere 2 m2 na ul. 1. mája č. 99  
     v Malackách v prospech ELMAT SLOVAKIA s.r.o. – Z22/2014 
 
RNDr. Ondrejka  navrhol doplniť do programu rokovania  
V bode 11) 
e) Informácia o odovzdaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
rok 2013 - ústne 
 
Hlasovanie za dob č. 11e:  
Za: 14   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
 
Hlasovanie:  
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.:0 
 
K bodu programu č. 2a) Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ2/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha, Ing. Vavrinec, RNDr. Ondrejka, posl. Halcin, JUDr. Dóczi 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č.15/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:18  – 15:33  h.  
 
K bodu programu č. 2b) Správa o plnení opatrení uložených hlavnou kontrolórkou  
mesta Malacky vyplývajúcich zo Správy o výsledku vykonanej Následnej finančnej 



kontroly nájomných vzťahov bytov osobitného určenia na Hlbokej ulici  od roku 2006 – 
Z13/2014 

 
Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 

V rozprave vystúpili: posl. Říha, Ing. Vavrinec, JUDr. Doczi, posl. Haramia, posl. Halcin, 
Pokračovanie v rozprave: posl. Janíková, JUDr. Dóczi, posl. Halcin, posl. Říha 
 
Procedurálny návrh za prerušenie prepokovania tohto bodu: 
Za: 17             P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č.16/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:33  – 15:49 h pokračovanie 18:18-18:34 h  
 
K bodu programu č. 3)  Správa o výsledku kontroly plnenia  opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených NFK v r.2013  v Základných školách v zriaďovacej 
pôsobnosti  mesta- Z14/2014   

 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta. 

V rozprave vystúpili: posl. Baligová, PaedDr. Gabriela Emrichová, posl. Říha, posl. Tedla,  
posl. Mračna, Ing. Čikošová, posl. Spusta, posl. Ondrovič, RNDr. Ondrejka  
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.: 0 
Uznesenie č.17/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:49  – 16:40 h 
 
K bodu programu č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
a) Návrh VZN o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z15/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Anna Ševerová, vedúca OÚRŽP. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14   P: 1   Zdr.: 1    Nehl.: 1 
Uznesenie č.18/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:41  – 16:42  h.  
 
K bodu programu č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
b) Návrh VZN o  úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky – Z16/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľa MsCSS. 
V rozprave vystúpili: posl. Baligová, Ing. Adamovič, posl. Janíková, posl. Spusta, Mgr. 
Dujsíkova, Mgr. Kmecová, posl. Ondrovič 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:12   P: 0   Zdr.: 2    Nehl.:0 
Uznesenie č.19/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 16:42  – 17:13 h.  
 
K bodu programu č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
c) Návrh na doplnenie Zadania zmien a doplnkov č. 7 ÚP mesta Malacky – Z17/2014 
 



Materiál predložila a uviedla Ing. Anna Ševerová, vedúca OÚRŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha, RNDr. Ondrejka, posl. Bauman, Ing. Ševerová, posl. Bulla, 
posl. Pašteka   
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.: 0 
Uznesenie č.20/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:17  – 17:37 h.  
 
K bodu programu č. 5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností  častí parcely registra „E“  číslo  3945/6, 
3945/7  v k. ú. Malacky, v prospech manželov Ján Rohlíček a Rozália  rod. Novoveská, 
Záhradná   5005/15  Malacky – Z18/2014  
 

    Materiál predložil a uviedol JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 11   P: 0   Zdr.: 4    Nehl.: 1 
Uznesenie č.21/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:38  – 17:49  h.  
 
K bodu programu č. 5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b) Návrh  na odplatný prevod komunikácie s pozemkami - parciel registra „C“ číslo 
5432/255 a 5432/256 vo vlastníctve Koporec Pavel a Zálesňáková Milena v zóne 
„Panské“, uzatvorením „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ medzi budúcim kupujúcim 
mestom Malacky a vlastníkmi parciel ako budúcimi predávajúcimi – Z20/2014 
 

    Materiál predložil a uviedol JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:14   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
Uznesenie č.22/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:50  – 17:52  h.  
 
K bodu programu č. 5)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy 
rozpočtovým organizáciám ZUŠ ul. Záhorácka č. 1918, 901 01 Malacky, ZŠ Štúrova ul. 
142/A, 901 01 Malacky, MŠ Jána Kollára č. 896 s elokovanými triedami, 901 01 
Malacky, CVČ, ul. M. Rázusa č. 2383/30, 901 01 Malacky Malacky a príspevkovej 
organizácii MsCSS, 1. mája 7, 901 01  Malacky – Z26/2014 
 
 

    Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:14   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
Uznesenie č.23/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:53  – 17:54  h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh na vyhlásenie a vykonanie voľby hlavného kontrolóra 
mesta – Z24/2014 



 
Materiál predložil a uviedol RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta. 

V rozprave vystúpili: posl. Říha, Ing. Vavrinec, posl. Mračna, K. Trenčanská 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 16   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.: 0 
Uznesenie č.24/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:14  – 15:18  h.  
 
K bodu programu č.7)  Návrh na prerokovanie platu primátora mesta – Z25/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:11   P: 0   Zdr.: 3    Nehl.:0 
Uznesenie č.25/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:54  – 17:59  h. 
 
K bodu programu č.8)  Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2014 – 
Z27/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: RNDr. Ondrejka, posl. Tedla 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
Uznesenie č.26/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:00 – 18:03 h.  
 
K bodu programu č. 9)  Správa o činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste – 
Z28/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Mgr. Ivan Jurkovič, náčelník MsP. 
V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 17   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č.27/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:34 – 15:42 h.  
 
K bodu programu č. 10)Revízny posudok na funkčnosť bleskozvodov – Z32/2014 
 

Materiál predložila a uviedla PaedDr. Gabriela Emrichová, riaditeľka školy. 
V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14   P: 1   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č.28/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:04 – 18:08 h.  
 
K bodu programu č. 11)Informácie: 
a) o podaných projektoch mesta a o stave  ich realizácie a implementácie – Z29/2014 
 

Materiál predložila a uviedla Ing. Anna Ševerová, vedúca OÚRŽP. 



V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:14   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
Uznesenie č.29/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:09  – 18:14  h.  
 
K bodu programu č. 11)Informácie: 
b) o vykonanej inventarizácii majetku a záväzkov mesta a rozdielu majetku a záväzkov    
k 31.12.2013 – Z30/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
Uznesenie č.30/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:09 – 18:15 h.  
 
K bodu programu č. 11)Informácie: 
c) o prijatých finančných prostriedkoch a vynaložených finančných prostriedkoch 
v súvislosti s obstaraním, rekonštrukciou, opravou, údržbou a prevádzkou Pálfiho 
kaštieľa za obdobie rokov 2007 – 2013 – Z31/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Trenčanská 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 13   P: 0   Zdr.: 2    Nehl.:0 
Uznesenie č.31/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:09 – 18:15 h.  
 
K bodu programu č. 11)Informácie: 
d) o ukončení nájmu mamografického prístroja Planmed Sophie – Z23/2014 
 

Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: 0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
Uznesenie č.32/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:09  – 18:16  h.  
 
K bodu programu č. 11)Informácie: 
e) o odovzdaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 
2013 
 

Materiál ústne uviedol Ing. Jozef Bulla, poslanec MsZ. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za:14   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.: 0 
Uznesenie č.33/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 17:14 – 17:17 h.  
 



K bodu programu č.  13) Interpelácie a podnety poslancov 
Svoje písomné Interpelácie a Podnety predložili nasledovní poslanci : posl. Bauman, posl. 
Tedla 
 
Hlasovanie za uznesenie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
Uznesenie č .34/2014 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:34 – 18:37 h.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Vavrinec 
     prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
posl. Mária Tedlová 
posl. Pavol Tedla 
 
 
          

     RNDr. Jozef Ondrejka 
     primátor mesta 

 
 
 
 
 

zapísala: J. Matúšková,  
 
 


