
Z á p i s n i c a 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 8.12.2016. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č 5/2016. 
 
Prítomní:  10/viď prezenčná listina/ 
Ospravedlnení: posl. Masarovič 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Primátor privítal 
prítomných  10 poslancov, čím bolo MsZ uznášanie schopné a ich počet sa počas rokovania 
zvyšoval. 
 
Overovatelia zápisnice: posl.  Richrd Hájek 
    posl.    Milan Ondrovič 
 
Návrhová komisia:  posl.  Pavol Tedla, predseda NK 
    posl.  Martin Mráz, člen NK 
    posl.  Richard Hájek, člen NK 
 
Hlasovanie  
Za: 11   P:  0   Zdr.: 0  Nehl.:0 
 
navrhnutý program zasadnutia mestského zastupiteľstva: 
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2016 
3) Správa z kontroly výdavkov na rekonštrukciu strechy kaštieľa realizovaných v rokoch 2014-2015 –  
    Z82/2016 
4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
      a)    Návrh VZN  mesta Malacky o dotačnej a grantovej politike mesta Malacky – Z83/2016 

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011 
o školských obvodoch základných škôl – Z84/2016 

c) Návrh VZN Mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej 
školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 – Z85/2016 

d)   Návrh VZN mesta Malacky o miestnom poplatku za rozvoj – Z86/2016 
e) Návrh zmeny zriaďovacej listiny AD HOC Malacky – Z87/2016 

5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na bezodplatný prevod technológie futbalového ihriska s príslušenstvom (bývalé 

škvarové ihrisko) pri Zámockom parku v prospech mesta Malacky – Z88/2016 
b) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti  - spoluvlastníckeho podielu mesta Malacky na časti 

pozemku reg. „E“ parc. č. 3272/3 v k.ú. Malacky v prospech Jaroslava Sýkoru, Bratislava – 
Z89/2016 

c) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcela registra „E“ č. 671/2 a parcela 
registra „E“ parc. č. 3972/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctva spoločnosti Zentiva, a. s.  v 
prospech mesta Malacky – Z90/2016 

d) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom Domu smútku a súvisiacich priestorov za účelom 
prevádzkovania a poskytovania pohrebných služieb v prospech obchodnej spoločnosti 
Pohrebníctvo ECKER s.r.o. – Z91/2016 

e) Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti     
      pozemkov registra „E“ p.č. 4332/1, p. č. 4511, p. č. 4512 k. ú. Malacky v prospech  
      spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava – Z92/2016 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra „E“ parc. č.  4702/1,  parc. č. 

4699/57, parc. č. 4700/1 a registra „C“ parc. č. 4188/1 uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 
– Z93/2016 



g) Návrh na odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti parcely registra „E“ č. 
5270/1 pod HBV ul. Pri Maline, k. ú. Malacky v  prospech mesta Malacky – Z94/2016 

h) Návrh na odplatný prevod 100 akcií Mesta Malacky v spoločnosti Eurovalley, a.s. v prospech 
spoločnosti HB REAVIS GROUP B.V. – Z95/2016 

i) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností : parcely registra „C“ číslo 1412/34  v k. ú. 
Kostolište do podielového spoluvlastníctva v prospech Dušana Frýberta, Jozefa 
Dobrovodského a Igora Habdáka a parcely registra „C“ číslo 1412/35 v k. ú. Kostolište do 
podielového spoluvlastníctva Dušana Frýberta a Igora Habdáka – Z96/2016 

j) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele registra „C“ číslo 806/5 uzatvorením 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – 
Z97/2016        

6)   Čerpanie rozpočtu Mesta Malacky k 30.09.2016 a návrh na IX. zmenu rozpočtu Mesta Malacky  
       na rok  2016 – Z98/2016 
 7)    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií    
        v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 –  
        Z99/2016 
 8)   Návrh rozpočtu Mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Mesta  
       Malacky na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 – Z100/2016 
 9)   Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019  

a) MsCSS Malacky – Z101/2016 
b) ADHOC Malacky – Z102/2016 
c) MCK Malacky – Z103/2016 

10)  Návrh II.zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Mestského centra kultúry  Malacky na  
       rok 2016 – 104/2016 
11)  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom  
        upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta – Z105/2016 
12)  Správa o príprave zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta – Z106/2016 
13)  Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 – Z107/2016 
14)  Návrh Rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2017 – Z108/2016 
15)  Informácia o vizuálnom zobrazení možnej rekonštrukcie verejných toaliet na Kláštornom  
        námestí – ústna informácia 
16)  Hodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 – ústna informácia 
17)  Rôzne 
18)  Interpelácie a podnety 

 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha PhD., primátor mesta navrhol doplniť program v bode 17) Rôzne o nasledovné 
body: 
 
17a) Návrh na schválenie zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Tekos, s.r.o. - ústne 
17b) Návrh na voľbu členov Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku – ústne 
17c) Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva a hlavnú 
kontrolórku mesta – ústne 
17d) Vystúpenie občana mesta. 
    
Hlasovanie za zaradenie ústnych materiálov: 
Za: 11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie  za bod č. 17a) Návrh na schválenie zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Tekos, 
s.r.o. - ústne 
Za: 11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za bod č. 17b) Návrh na voľbu členov Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku 
– ústne 



Za: 11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie  za bod č. 17c) Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre poslancov mestského 
zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku mesta - ústne 
Za: 11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za bod č. 17d) Vystúpenie občana mesta – ústne 
Za: 11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za navrhnutý program rokovania, ako celok :  
Za: 11   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Uznesenie č, 93/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaý v čase od 9.00 – 9.19 hod. 
 
K bodu rokovania č. 2) - Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ4/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, Ing. Čikošová, prednostka MsÚ,  JUDr. Ing. Říha, PhD., 
Ing. Schvarz, konateľ TEKOS, s.r.o. Návrh poslanca Novotu o nevypustení sledovania uzn. Č. 
66/2016 zo dňa 23.6.2016 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:11   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č.94/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:19- 9:35 hod. 
 
K bodu rokovania č. 3) Správa z kontroly výdavkov na rekonštrukciu strechy kaštieľa 
realizovaných v rokoch 2014-2015 – Z82/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.95/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 9:36 - 9 :37 hod. 
 
K bodu rokovania č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
a) Návrh VZN  mesta Malacky o dotačnej a grantovej politike mesta Malacky – 
Z83/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Halcin, posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD., Ing. Kožuchová, 
hlavný kontrolór mesta, pos. Mračna, posl. Ondrovič, posl. Halcin, posl. Tedla. Uznesenie 
prijaté s pripomienkami. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13    P: 0  Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.96/2016 bolo schválené. 



Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:05- 10:07 hod. 
 
 
K bodu rokovania č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011 
o školských obvodoch základných škôl – Z84/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ. 
V rozprave vystúpili:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13    P: 0  Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.97/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:07- 10:09 hod. 
 
K bodu rokovania č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
c) Návrh VZN Mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 – 
Z85/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Zdenka Packová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Mračna, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, 
posl. Tedla, Ing. Packová, vedúca OE, posl. Baligova,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
 
Uznesenie č.98/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:09- 10:38 hod. 
 
K bodu rokovania č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
d)  Návrh VZN mesta Malacky o miestnom poplatku za rozvoj – Z86/2016 
 
Materiál predložil a uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, posl. Tedla, sl. Vidanová 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.99/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:39- 10:55 hod. 
 
K bodu rokovania č. 4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: 
e) Návrh zmeny zriaďovacej listiny AD HOC Malacky – Z87/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:11   P:0   Zdr.:1   Nehl.:1 
Uznesenie č.100/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 10:56- 10:57 hod. 



 
 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
a) Návrh na bezodplatný prevod technológie futbalového ihriska s príslušenstvom 
(bývalé škvarové ihrisko ) pri Zámockom parku v prospech mesta Malacky – Z88/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Tedla,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.101/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:04- 14:07 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
b) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti  - spoluvlastníckeho podielu mesta Malacky 
na časti pozemku reg. „E“ parc. č. 3272/3 v k.ú. Malacky v prospech Jaroslava Sýkoru, 
Bratislava – Z89/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Mračna,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.102/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:07-14:12 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
c) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcela registra „E“ č. 671/2 
a parcela registra „E“ parc. č. 3972/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctva spoločnosti Zentiva, 
a. s.  v  prospech mesta Malacky – Z90/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili:  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.103/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:13-14:13 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
d) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom Domu smútku a súvisiacich priestorov za 
účelom prevádzkovania a poskytovania pohrebných služieb v prospech obchodnej 
spoločnosti Pohrebníctvo ECKER s.r.o. – Z91/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota,  JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, Ing. Čikošová, 
prednostka MsÚ, posl. Mračna, p. Ecker, pohrebníctvo ECKER,  
 



Hlasovanie za prípad osobitného zreteľa: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č.104/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:14- 14:25 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
e) Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti 
pozemkov registra „E“ p.č. 4332/1, p. č. 4511, p. č. 4512 k. ú. Malacky v prospech 
spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava – Z92/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.105/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:26- 14:27 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra „E“ parc. č.  4702/1,  
parc. č. 4699/57, parc. č. 4700/1 a registra „C“ parc. č. 4188/1 uzatvorením „Zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, 
a.s. Bratislava – Z93/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.106/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:27- 14:28 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
g) Návrh na odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti parcely 
registra „E“ č. 5270/1 pod HBV ul. Pri Maline, k. ú. Malacky v  prospech mesta 
Malacky – Z94/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.107/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:28- 14:31 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 



h) Návrh na odplatný prevod 100 akcií Mesta Malacky v spoločnosti Eurovalley, a.s. 
v prospech spoločnosti HB REAVIS GROUP B.V. – Z95/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za prípad osobitného zreteľa: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:15   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.108/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:31- 14: 32 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
i) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností : parcely registra „C“ číslo 1412/34  v k. ú. 
Kostolište do podielového spoluvlastníctva v prospech Dušana Frýberta, Jozefa 
Dobrovodského a Igora Habdáka a parcely registra „C“ číslo 1412/35 v k. ú. Kostolište 
do podielového spoluvlastníctva Dušana Frýberta a Igora Habdáka – Z96/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr.Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Novota, posl. Mračna, posl. 
Spusta, posl. Haramia, posl. Ondrovič, p. Frýbert 
 
Hlasovanie za prípad osobitného zreteľa: 
Za:13   P:0   Zdr.: 1   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:1   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č.109/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:33- 14: 57 hod. 
 
K bodu rokovania č. 5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 
j) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele registra „C“ číslo 806/5 uzatvorením 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – 
Z97/2016        
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.110/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 14:58- 14: hod. 
 
K bodu rokovania č. 6)   Čerpanie rozpočtu Mesta Malacky k 30.09.2016 a návrh na IX. 
zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok  2016 – Z98/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Zdenka Packová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Ondrovič,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:12   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 



Uznesenie č.111/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:14- 11:23 hod. 
 
K bodu rokovania č. 7)    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta 
Malacky a rozpočtových organizácií   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na 
rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 – Z99/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili: spoločná rozprava s bodom 8. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.112/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:24 – 12:08 hod. 
 
K bodu rokovania č. 8)    Návrh rozpočtu Mesta Malacky a rozpočtových organizácií 
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Malacky na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 – 
Z100/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Zdenka Packová, vedúca OE. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, 
Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Kožuchovej v spoločnej rozprave s týmto bodom 
rokovania. 
Ďalej v spoločnej rozprave po stanovisku HK vystúpili: posl. Mračna, posl. Novota, posl. 
Tedla, posl. Ondrovič, Ing. Packová, vedúca OE, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.113/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 11:24- 12:09 hod. 
 
K bodu rokovania č. 9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017 
s výhľadom na roky 2018 a 2019 : a) MsCSS Malacky – Z101/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS. 
V rozprave vystúpili: 0  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.114/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:10- 12:11 hod. 
 
K bodu rokovania č. 9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017 
s výhľadom na roky 2018 a 2019 : b) AD HOC Malacky – Z102/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Halcin, Ing. Rusňák, riaditeľ AD HOC, posl. 
Mračna,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 



Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.115/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:11- 12:17 hod. 
 
K bodu rokovania č. 9) Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2017 
s výhľadom na roky 2018 a 2019 : c) MCK Malacky – Z103/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, Mgr. Zetková, riaditeľka MCK, posl. Mračna,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.116/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:19- 12:25 hod. 
 
K bodu rokovania č. 10) Návrh II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie mesta 
Mestského centra kultúry  Malacky na rok 2016 – 104/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.117/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:26- 12:27 hod. 
 
K bodu rokovania č. 11) Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta 
Malacky a informácia o trvalom upustení od  vymáhania pohľadávok primátorom 
mesta – Z105/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Dr. Tomáš Valla, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za doplňujúci návrh posl. Novotu: 
Za:1   P:7   Zdr.:6   Nehl.:0 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:1   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.118/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:27- 12:30 hod. 
 
K bodu rokovania č. 12)  Správa o príprave zadania zmien a doplnkov územného plánu 
mesta – Z106/2016 
 
Materiál predložil a uviedol Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupca primátora. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Novota, posl. Ondrovič, p. 
Jančina, posl. Hájek, posl. Spusta, posl. Mračna, obyvateľ mesta p. Makyta,  
 
Hlasovanie za 1 a 2 a-o: 
Za:12   P:0   Zdr.:2   Nehl.:0 
Hlasovanie za p 27 a 28 : 



Za:12   P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
Hlasovanie za „b: 
Za:12   P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
Hlasovanie za písmeno „r“: 
Za:11   P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
Hlasovanie za bod č. 3: 
Za:12   P:0   Zdr.:2   Nehl.:0 
Hlasovanie za bod č. 4: 
Za:11   P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
 
Uznesenie č.119/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 15:00- 16:04 hod. 
 
K bodu rokovania č. 13)  Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky 
na I. polrok 2017 – Z107/2016 
 
Materiál predložila a uviedla Ing. Petra Kožuchová, hlavný kontrolór mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:1 
Uznesenie č.120/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:30- 12:31 hod. 
 
K bodu rokovania č. 14)  Návrh Rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2017 – 
Z108/2016 
 
Materiál predložil a uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č.121/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:32- 12:35 hod. 
 
K bodu rokovania č. 15)  Informácia o vizuálnom zobrazení možnej rekonštrukcie 
verejných toaliet na Kláštornom námestí – ústna informácia 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, posl. Pašteka, posl. Mračna, posl. Vidanová, posl. 
Ondrovič, JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta,  
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.122/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 12:36- 12:42 hod. 
 
K bodu rokovania č. 16)  Hodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 – ústna informácia 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 



V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.123/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:34- 16:59 hod. 
 
K bodu rokovania č. 17a) Návrh na schválenie zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti 
Tekos, s.r.o. - ústne 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:11   P:0   Zdr.:3   Nehl.:0 
Uznesenie č.124/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:04- 16: 05hod. 
 
K bodu rokovania č. 17b)  Návrh na voľbu členov Komisie pre financie, legislatívu a správu 
majetku – ústne 
 
Materiál ústne uviedol Jozef Mračna, poslanec MsZ. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:1   Nehl.:0 
Uznesenie č.125/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:06- 16:06 hod. 
 
K bodu rokovania č. 17c) Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre poslancov mestského 
zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku mesta – ústne 
 
Materiál ústne uviedol JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Novota, JUDr. Ing. Říha, PhD., 
 
Hlasovanie za alternatívny návrh posl. Novotu, odmeny MsZ neschváliť : 
Za:1   P:7   Zdr.:6   Nehl.:0 
Hlasovanie za schválenie odmeny HK: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Hlasovanie za odmeny poslancom MsZ: 
Za:11   P:1   Zdr.:2   Nehl.:0 
Hlasovanie za plat primátora mesta: 
Za:12   P:0   Zdr.:2   Nehl.:0 
 
Uznesenie č.126/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:00- 17:07hod. 
 
K bodu rokovania č. 17d) Vystúpenie občana mesta. 
 
V toto bode vystúpil občan mesta Pavel Makyta. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD., primátor mesta, posl. Novota, posl. Mračna,  



 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:13   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.127/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:07- 16 :19hod. 
 
K bodu rokovania č. 18)  Interpelácie a podnety 
 
Svoje Interpelácie a Podnety predložili nasledovní poslanci: posl. Halcin, posl. Tedla, posl. 
Pašteka, posl. Novota, posl. Haramia- ústne, posl. Pašteka – ústne, posl. Mračna - ústne 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Za:14   P:0   Zdr.:0   Nehl.:0 
Uznesenie č.128/2016 bolo schválené. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 17:07- 17:19 hod. 
 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.,  
              Primátor mesta 
Ing. Ľubica Čikošová 
Prednostka MsÚ 
 
 
 
 
Overovatelia: 
posl. Richard Hájek 
posl. Milan Ondrovič 
 
 
Zapísala: J. Matúšková 


