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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v Malackách, konaného dňa 19 .4.2012. 
Podrobný zvukový záznam z priebehu rokovania MsZ je archivovaný na CD nosiči č.02/2012 

 
Prítomní  :   15 (viď prezenčná listina)  

Ospravedlnení :    0 
 
       Zasadnutie MsZ, otvoril RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta, privítal prítomných 15 
poslancov, čím bolo MsZ uznášania schopné. 

 
K programu - Otvorenie zasadnutia, určenie pracovných komisií MsZ a schválenie 
programu mestského zastupiteľstva v Malackách 
 
Návrhová komisia:   posl. Pavol Tedla, predseda 
     posl. Pavol Spusta, člen 
     posl. Anton Pašteka, člen 
 
Overovatelia zápisnice:   posl. Mária Tedlová 
            posl. Jozef Mračna 
 
Program:    
 
1)  Otvorenie a určenie pracovných komisií 
2)  a) Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ2/2012 
     b) Ústna informácia o abdikácii riaditeľky MsCSS - Z21/2012 
3)  Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za II.polrok r.2011 - Z22/2012 
4)  Správa o vykonanej následnej finančnej  kontrole  ZUŠ Malacky r.o.m. – Z23/2012 
5)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
      a) Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky –   
          Z24/2012 
      b) Návrh novely Zásad o tvorbe VZN – Z25/2012 
6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
     a) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti  v prospech Ing. Peter Sečkár s manželkou Krystýnou – 

Z26/2012 
b) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností   vo vlastníctve manželov  Mária Dobiášová a Milan 

Dobiáš   v prospech mesta Malacky.   – Z27/2012 
    c)  Návrh na odplatný prevod   komunikácie s pozemkami a verejného osvetlenia  v obytnej    
          zóne rodinných domov „Kamilka“ Cesta mládeže, Malacky,  uzatvorením „Budúcej kúpnej    
          zmluvy“  v prospech mesta Malacky - Z28/2012 
     d) Zámena nehnuteľností – časť parcely č. 1322/3 vo vlastníctve mesta  Malacky , za  parcelu  číslo 

4930/3 vo   vlastníctve manželov Edita a Alfonz Vozár. – Z29/2012 
     e) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele číslo 6448,6458, 6457,6456,6436/2,6462/2   

v k.ú. Malacky v prospech spol. Nafta a.s. uzatvorením budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena – Z30/2012 

     f) Návrh na odplatný prevod časti parciel reg. E číslo 5539/3 a 5539/4 k.ú. Malacky uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ a zriadenie vecného bremena na parcelách reg. E číslo 
5467/1, 5535/5 5436 uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“    
v k.ú. Malacky v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava.  – Z31/2012 

     g) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností pod trafostanicami v prospech ZSE Distribúcia, s.s.     



Zápisnica z rokovania MsZ, dňa 19.4.2012  2 

         Bratislava – Z32/2012 
     h) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele číslo 4892, 4737 v k.ú. Plavecký Štvrtok 

v prospech  ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava. – Z33/2012     
    ch) Návrh  zrušenie vecného bremena na BJ č.s. 1078  na Partizánskej ulici   v Malackách na LV  č. 

3921, k.ú. Malacky  - Z34/2012 
      i) Návrh na zverenie majetku do správy MCK  podľa znenia uvedeného v prílohe – Z35/2012 
7)  Návrh na schválenie poskytnutia dotácie na rok 2012 pre športové kluby Z36/2012 
8)  Návrh na schválenie stanov príspevkových organizácií mesta Malacky: 
     a) AD-HOC – Z37/2012 
     b) MCK – Z38/2012 
     c) MsCSS – Z39/2012 
 9 )Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. Dérera Z40/2012   
10)Návrh na schválenie projektu "Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája"  
     - Z41/2012 
11)Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
     Malacky – Z42/2012 

       12)Návrh plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na roky 2012 – 2016 – Z44/2012 
13)Informácie: 
     a)  o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z43/2012 

             b)  o projekte ROSEMAN  - Z46/2012 
       14) Rôzne: 
             a) Návrh na zriadenie komisie na riešenie sťažnosti na poslanca – Z45/2012 
      b) Návrh využitia voľných kapacít mesta v zmysle uznesenia č. 21/2012 – Z47/2012  
       15) Interpelácie a podnety poslancov 
       16) Záver 
 
     

RNDr. Ondrejka - doplnil v bode 14) Rôzne: c) Informácia o situácii v nemocnici v 
Malackách 
d) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámení za rok 2011 
a dopĺňa bod 13a) Informáciu  o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z43/2012 
o informáciu o odvodnení Stupavskej ul. 
 
Hlasovanie: 
Za: 15   P: 0   Zdr.: 0   Nehl.: 0 
Uznesenie č. 24/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
 
K bodu programu č. 2a) Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ2/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ. 
V rozprave vystúpili: posl. Janíková, Ing. Vavrinec 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:1 
 
Uznesenie č. 25/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:16 – 15:27 h.  
 
K bodu programu č. 2b) Ústna informácia o abdikácii riaditeľky MsCSS - Z21/2012 
 

Materiál  ústne uviedol   RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Berkešová, posl. Bulla 
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Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
 
Uznesenie č. 26/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:28 – 15:30 h.  
 
K bodu programu č. 3) Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za II.polrok r.2011 - 
Z22/2012 
 

Materiál  predložila a uviedla   Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta.  
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 11    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:5 
 
Uznesenie č. 27/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:11 – 19:15 h.  
 
K bodu programu č. 4) Správa o vykonanej následnej finančnej  kontrole  ZUŠ Malacky 
r.o.m. – Z23/2012 
 

Materiál  predložila a uviedla   Ing. Ľubica Čikošová, hlavný kontrolór mesta.  
V rozprave vystúpili: posl. Janíková, posl. Mračna, posl. Tedlová, posl. Andil, Mgr. Zaícová, 
p. Krčmová, posl. Trenčanská, posl. Říha, posl. Spusta, posl. Tedla 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 28/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 19:16 – 19:50 h.  
 
K bodu programu č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
a) Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky 
–  Z24/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚR ŽP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 29/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:08 – 20:10 h.  
 
K bodu programu č. 5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
b) Návrh novely Zásad o tvorbe VZN – Z25/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha, posl. Bulla 
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Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 30/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:10 – 20:15 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
a) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti  v prospech Ing. Peter Sečkár s manželkou 
Krystýnou – Z26/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Bauman 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 31/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:16 – 20:18 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
b) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností   vo vlastníctve manželov  Mária Dobiášová 
a Milan Dobiáš   v prospech mesta Malacky   – Z27/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha, posl. Haramia, posl. Andil 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 32/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:19 – 20:24 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
c)Návrh na odplatný prevod   komunikácie s pozemkami a verejného 
osvetlenia  v obytnej zóne rodinných domov „Kamilka“ Cesta mládeže, Malacky, 
uzatvorením „Budúcej kúpnej   zmluvy“  v prospech mesta Malacky - Z28/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Moravčík 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 33/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:24 – 20:27 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
d) Zámena nehnuteľností – časť parcely č. 1322/3 vo vlastníctve mesta  Malacky za 
parcelu číslo 4930/3 vo   vlastníctve manželov Edita a Alfonz Vozár – Z29/2012 
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Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 

V rozprave vystúpili: 0 
 

Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 34/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:30 – 20:33 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele číslo  
6448,6458,6457,6456,6436/2,6462/2 v k.ú. Malacky v prospech spol. Nafta a.s.  
uzatvorením budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – Z30/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 2    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 35/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:33 – 20:35 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
f) Návrh na odplatný prevod časti parciel reg. E číslo 5539/3 a 5539/4 k.ú. Malacky 
uzatvorením „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ a zriadenie vecného bremena na 
parcelách reg. E číslo 5467/1, 5535/5 5436 uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena“    v k.ú. Malacky v prospech ZSE Distribúcia, a.s. 
Bratislava.  – Z31/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 1   Zdr.: 2    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 36/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:36 – 20:40 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
g) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností pod trafostanicami v prospech ZSE 
Distribúcia, s.s.  Bratislava – Z32/2012 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 3    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 37/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
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Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:40 – 20:42 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
h) Návrh na zriadenie vecného bremena na parcele číslo 4892, 4737 v k.ú. Plavecký 
Štvrtok v prospech  ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava. – Z33/2012     
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 38/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:42 – 20:46 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
ch) Návrh  zrušenie vecného bremena na BJ č.s. 1078  na Partizánskej ulici   v  
Malackách na LV  č. 3921, k.ú. Malacky  - Z34/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:2 
 
Uznesenie č. 39/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:45 – 20:46 h.  
 
K bodu programu č. 6)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
i) Návrh na zverenie majetku do správy MCK  podľa znenia uvedeného v prílohe 
Z35/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 12    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:4 
 
Uznesenie č. 40/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:47 – 20:50 h.  
 
 
K bodu programu č. 7) Návrh na schválenie poskytnutia dotácie na rok 2012 pre 
športové kluby Z36/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:2 
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Uznesenie č. 41/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:48 – 20:50 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh na schválenie stanov príspevkových organizácií mesta 
Malacky: a) AD-HOC – Z37/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Tedla, posl. Bulla, RNDr. Ondrejka 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 13    P: 1   Zdr.: 2    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 42/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:50 – 20:56 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh na schválenie stanov príspevkových organizácií mesta 
Malacky:   b) MCK – Z38/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Bulla 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 14    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:2 
 
Uznesenie č. 43/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:57 – 21:01 h.  
 
K bodu programu č. 8)  Návrh na schválenie stanov príspevkových organizácií mesta 
Malacky:   c) MsCSS – Z39/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: posl. Bulla, RNDr. Ondrejka 

 
Materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ. 
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:01 – 21:08 h.  
 
Procedurálny návrh RNDr. Jozefa Ondrejku – hlasovanie za pokračovanie rokovania MsZ  
v zmysle §4 ods. 4 Rokovací poriadok MsZ v Malackách 
Hlasovanie: 
Za: 13    P: 1   Zdr.: 1    Nehl.:1 
 
K bodu programu č. 9 )Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 
ZŠ Dr. Dérera Z40/2012   
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:2 
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Uznesenie č. 44/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:08 – 21:10 h.  
 
K bodu programu č. 10)Návrh na schválenie projektu "Revitalizácia verejného 
priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája" - Z41/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚR ŽP. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 45/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:10 – 21:19 h.  
 
K bodu programu č. 11)Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Malacky – Z42/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Dušan Prokop, vedúci OÚR ŽP. 
V rozprave vystúpili: posl. Spusta 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
 
Uznesenie č. 46/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:16 – 21:19 h.  
 
K bodu programu č. 12)Návrh plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na roky 
2012 – 2016 – Z44/2012 

 
Materiál  predložila a uviedla   Ing. Mária Tedlová, zástupkyňa primátora. 

V rozprave vystúpili: 0 
 

Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:1 
 
Uznesenie č. 47/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:23 – 21:25 h.  
 
K bodu programu č. 13)Informácie: 
a)  o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie – Z43/2012 

 
Materiál  predložil a uviedol   JUDr. Erik Dóczi, vedúci OP. 

V rozprave vystúpili: RNDr. Ondrejka, posl. Říha, posl. Mračna, posl. Andil, posl. Halcin, 
posl. Mračna – uviedol doplnenú časť materiálu – odvodnenie Stupavskej ul. 
V rozprave vystúpili: Ing. Prokop, posl. Mračna, posl. Říha, posl. Moravčík, posl. Bulla, posl. 
Halcin, posl. Bauman, posl. Pašteka, RNDr. Ondrejka, posl. Ondrovič 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
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Za: 17    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 48/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:42 – 16:38 h.  
 
K bodu programu č. 13)Informácie: 

       b)  o projekte ROSEMAN - Z46/2012 
 

Materiál  predložil a uviedol   Ing. Milan Ondrovič, PhD., poslanec MsZ. 
V rozprave vystúpili: posl. Mračna, posl. Spusta, posl. Ondrovič 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 13    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:3 
 
Uznesenie č. 49/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 20:47 – 20:50 h.  
 

 K bodu programu č. 14) Rôzne: 
a) Návrh na zriadenie komisie na riešenie sťažnosti na poslanca – Z45/2012 

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

V rozprave vystúpili: 0 
 

Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 12    P: 0   Zdr.: 3    Nehl.:1 
 
Uznesenie č. 50/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:23 – 21:25 h.  
 
K bodu programu č. 14) Rôzne: 
b) Návrh využitia voľných kapacít mesta v zmysle uznesenia č. 21/2012 – Z47/2012 

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

V rozprave vystúpili: RNDr. Ondrejka, posl. Halcin 
 

Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 15    P: 0   Zdr.: 1    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 51/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 15:31 – 15:41 h.  
 
K bodu programu č. 14) Rôzne: 
c) Ústna informácia o situácii v nemocnici v Malackách 
 

Materiál  ústne uviedol   RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta. 
V rozprave vystúpili: posl. Říha, posl. Halcin, posl. Berkešová, posl. Haramia, posl. Mračna, 
p. Dujmovičová, posl. Pašteka, posl. Trenčanská, JUDr. Šmidl, posl. Andil, RNDr. Ondrejka 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
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Uznesenie č. 52/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:00 – 18:37 h.  
 
K bodu programu č. 14) Rôzne: 
d) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámení za rok 2011. 
 

Materiál  ústne uviedol   Ing. Jozef Bulla, poslanec MsZ. 
V rozprave vystúpili: 0 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 53/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:26 – 21:31 h.  
 
Vystúpenie poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu 
 
V rozprave vystúpili: posl. Ondrovič, posl. Berkešová, posl. Spusta, posl. Haramia, posl. 
Mračna, posl. Andil, posl. Fruš, posl. Janíková, posl. NR SR A. Hlina, posl. Bauman, RNDr. 
Ondrejka 

 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 12    P: 1   Zdr.: 1    Nehl.:2 
 
Uznesenie č. 54/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 18:39 – 19:10 h.  
 

K bodu programu č. 15) Interpelácie a podnety poslancov  
 
Písomne Podnety a Interpelácie predložili nasledovní poslanci MsZ: Katarína Trenčanská, 
Jozef Mračna a Pavol Tedla  
 
 
 
1)Predkladá poslanec MsZ: Mgr. Katarína Trenčanská 
 
Text interpelácie:  
Interpelujem primátora mesta vo veci manipulácie so zvukovým záznamom z MsZ 16.2.2012. 
Na webovej stránke mesta bol zverejnený zvukový záznam s vystrihnutými vyjadreniami 
primátora mesta, konkrétne v diskusii k „Návrhu stratégie rozvoja CR pre oblasť- Dolného 
Záhoria.“ 
 
 
2) Predkladá poslanec MsZ: Mgr. Katarína Trenčanská 
 
Text interpelácie:  
Interpelujem prednostu MsÚ p. Ing. Dušana Vavrinca vo veci úpravy a výstavby miestnej 
komunikácie na celej ulici J. Kubinu patriacej mestu Malacky. V danej lokalite je v súčasnej 
dobe povolená výstavba rodinných domov. Terajší stav vykazuje už 41 obytných domov aj 
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s mladými rodinami. Súčasná situácia komunikácie je havarijná, dala by sa klasifikovať ako 
poľná cesta s množstvom jám. K svojej interpelácii prikladám foto. 
 
 
3) Predkladá poslanec MsZ: Ing. Jozef Mračna 
 
Text interpelácie:  
Žiadam o rozmiestnenie smetných košov po sídlisku. Na tento problém som bol upozornený 
od občanov. Prešli sme následne takmer celé sídlisko a našli sme 2! Verím, že nemusím 
zdôvodňovať túto požiadavku. 
 
 
4) Predkladá poslanec MsZ: RNDr. Pavol Tedla 
 
Text podnetu: 
Vo veci: 
Podávam podnet na umiestnenie kontajnerov na separovaný odpad ( plasty a sklo) na Poľnej 
ulici. 
 
Hlasovanie za návrh na uznesenie : 
Za: 16    P: 0   Zdr.: 0    Nehl.:0 
 
Uznesenie č. 55/2012 bolo schválené a tvorí súčasť zápisnice.  
Zvukový záznam tejto časti je na CD-nosiči od 21:28 – 21:31 h.  
 
 
Overovatelia: 
Posl: M. Tedlová 
Posl: J. Mračna       
 
 
 

     RNDr. Jozef Ondrejka 
     primátor mesta 

 
Ing. Dušan Vavrinec 
   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
Zapísala : Jana Matúšková, 23.4.2012 


