
Zápisnica 
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 28. 2. 2022. 

Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný pod č. 2/2022. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
Prítomní:   14 
Ospravedlnení: posl. Baligová, posl. Haramia, posl. Ondrovič. 
 
 
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta. 
Privítal 14 prítomných  poslancov, MsZ bolo uznášaniaschopné.  
 
 
Určenie overovateľa : posl. Pavol Tedla 
 
Navrhnutý program rokovania: 
 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 – Z5/2022 
3) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4457/1, 
4455, 4440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6 a reg. „E“ parc. č. 1473/5, 1657/2 v k. ú. 
Malacky na Hviezdoslavovej ul. a Mierovom námestí uzatvorením „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.  – Z6/2022 
4) Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. 
Tillnera a F. Malovaného v Malackách“ - Z7/2022 
5) Návrh na schválenie projektu „Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – 
časť č.1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova verejného priestranstva 
prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek“ - Z8/2022 
6) Záver  
 
 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
Hlasovanie za predložený a zverejnený program rokovania: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl: 0 
 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta, navrhol doplniť do programu rokovania  bod č. 
6) Rôzne. 
 
Hlasovanie za doplnený program rokovania: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl: 0 
Uznesením č.  6/2022 MsZ zobralo na vedomie určenie overovateľa a schválilo  program 
rokovania. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:17 – 16:18 hod. 
 
 
 
 



K bodu rokovania: 2) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 – 
Z5/2022 
 
Materiál spracovala a predložila Ing. Petra Kožuchová, hlavná kontrolórka mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.  7/2022 MsZ zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky za rok 2021. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:18 – 16 : 19 hod. 
 
K bodu rokovania: 3) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch 
reg. „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 4440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6 a reg. „E“ parc. č. 
1473/5, 1657/2 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. a Mierovom námestí uzatvorením 
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.  – 
Z6/2022 
 
Materiál spracovala Mgr. Alena Foltýnková, SOR OP a predložila Mgr. Lenka Paráková, 
vedúca OP. 
V rozprave vystúpili: JUDr. Ing. Říha, PhD. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.  8/2022 MsZ zobralo na vedomie predloženú dôvodovú správu, konštatovalo, že 
v prípade bezplatného vecného bremena ide o prípad hodný osobitného zreteľa a  schválilo 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od  16:19  – 16:24 hod. 
 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných 
priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného v Malackách“ - Z7/2022 
 
Materiál spracoval Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupca primátora mesta a  predložil  
JUDr. Ing. Juraj Říha, primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, JUDr, Ing. Říha, PhD., posl. Hronček, posl. Čas, posl. 
Vidanová. 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č.  9/2022 MsZ zobralo na vedomie zhrnutie k návrhu na schválenie projektu, 
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného v 
Malackách“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
52 588,14 EUR a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta. 
 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16: 24 – 16:38 hod. 



 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh na schválenie projektu „Obnova Mierového a Kláštorného 
námestia v Malackách – časť č.1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova 
verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre 
Malaciek“ - Z8/2022 
 
Materiál spracoval Ing. Milan Ondrovič, PhD., zástupca primátora mesta a a predložil  
JUDr. Ing. Juraj Říha, primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: 0 
 
Hlasovanie: 
Za: 14   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesením č. 10/2022 MsZ zobralo na vedomie zhrnutie k návrhu na schválenie projektu, 
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – časť č. 1 MIEROVÉ NÁMESTIE 
v Malackách; Akcia: Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej 
infraštruktúry v centre Malaciek“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 78 990,28 EUR a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16: 38 – 16:42 hod. 
 
 
 
K bodu rokovania: 6) Rôzne 
 
V tomto bode vystúpili: 
 posl. Hronček vo veci problémovej prejazdnosti hasičských a záchranných zložiek na 
sídliskách, požiadal o zorganizovanie stretnutia mesta, polície, hasičských a záchranných 
zložiek a o vypracovanie analýzy prejazdnosti týchto zložiek v meste, odpovedal primátor 
mesta o skúsenostiach z minulosti v tejto oblasti a o možnosti vyznačenia tých častí, kde nie je 
možné parkovať, 
posl. Mračna v uvedenej veci apeloval aj na domových dôverníkov, 
posl. Čas -  dotazoval sa na stav výstavby športovej arény –  informáciu podal primátor mesta,  
                   ďalej žiadal o informáciu o prevádzkovaní výherných automatov Na Malom        

námestí, informáciu podala prednostka MsÚ, preverí prevádzkovanie automatov, 
posl. Hronček – pýtal sa,  aké má mesto možnosti ubytovať obyvateľov, ktorí v dôsledku 

závažnej udalosti, napr. požiaru sa musia vysťahovať zo svojho príbytku, primátor 
mesta odpovedal aké sú možnosti pomoci v takýchto prípadoch, 

posl. Andíl – žiadal o informáciu v akom stave sú opravy chodníkov po zime, avizoval, že 
chodník na B. Nemcovej je v zlom stave, odpovedal primátor mesta, že na konci 
zimnej sezóny urobí referent ÚVaŽP monitoring stavu chodníkov a po jeho 
vyhodnotení vypracuje objednávku na opravy. 

  
 
 
 
 
 



 
Zvukový záznam tejto časti je zaznamenaný v čase od 16:42 – 16:56 hod. 
 
 
 
 
  

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.     
                                                                                                                  primátor mesta 
 
 
Ing. Ľubica Čikošová 
   prednostka MsÚ 
 
 
 
 
      
Overovateľ: posl. Pavol Tedla 
 
 
 
Zapísala: Jana Matúšková, 28.2.2022 
 
 
 
 
 
 
 


