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Z á p i s n i c a   
 

Zo zasadnutia Komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie pri MsZ v 
Malackách, konanej dňa 31.05. 2011 v zasadačke MsÚ Malacky na I. poschodí 

 
 

Prítomní:  predseda komisie - Ing. Milan Ondrovič, PhD.                              
                 podpredsedníčka komisie - Ing. Daniela  Hamarová                       
                 členovia komisie - Ing. Pavel Spusta, Mgr. art. Branislav Škopek, Ing. arch. Martin   
                 Sládek, Ing. Marek Cauner, Bc. Martin Mráz, Ing. Richard Hájek, JUDr. Ľubica  
                 Sedláková         
                 prizvaní: Ing. Viliam Konček, Ing. Mária Gajdárová, Miloš Ogurčák   

           zapisovateľka komisie. Helena Feriancová  
 
 
Zasadnutie komisie viedol predseda: Ing. Milan Ondrovič, PhD. 
 
 
 
Návrh programu rokovania komisie: 
 

1.     Zmena VZN č. 6/2010 o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území mesta 
Malacky a nový pasport ihrísk (material do MsZ) 

 

2.    Plán rekonštrukcie a výstavby chodníkov, parkovísk a MK (koncept materiálu) 

 

3.    Zámer výstavby skateparku v Malackách (material do MsZ) 

 

4. Zostavenie programu najbližšieho zasadnutia  komisie a plán činnosti komisie v letnom 
období.  
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Zhrnutie a návrh uznesení 
  

1.     Zmena VZN č. 6/2010 o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území mesta 
Malacky a nový pasport ihrísk (materiál do MsZ) 

 
Komisia žiada doplniť do predmetného materiálu VZN – časť 1.2. Stručný súhrn informácií:  
- zdôvodnenie zjednotenia pojmov  detské ihrisko a športovisko do jedného pojmu verejné ihrisko  
-  zdôvodnenie zrušenia ihriska na ul. Cesta Mládeže  
-  pridanie  nového ihriska HBV Jánošíkova.  
 
Po zapracovaní vyššieuvedeného  komisia odporúča materiál prerokovať a schváliť na Mestskom 
zastupiteľstve 16.6.2011. 
 
Zároveň komisia žiada informáciu o možnosti sprístupnenia školských športovísk.  

 

2.    Plán rekonštrukcie a výstavby chodníkov, parkovísk a MK (koncept materiálu) 

 
Komisia prerokovala nový systém plánu rekonštrukcie chodníkov, parkovísk a MK na roky 2011-
2014.  
 
Komisia Odporúča do predloženého konceptu doplniť stručný popis jednotlivých akcií, orientačné 
náklady a fotodokumentáciu. Ďalej komisia žiada zohľadniť pripomienky členov komisie ÚRDaŽP, 
ktoré budú doručené do 30.6.2011. Vzhľadom na relatívne nízku sumu alokovanú v rozpočte,  
komisia odporúča pripraviť položkový rozpočet na akcie: 

• chodník za obvodným  úradom s cieľom riešiť odvodnenie 
zvážiť potrebu celkovej rekonštrukciu povrchu 

• chodník Družstevná ulica s cieľom zdvihnutia úrovne 
chodníka a rekonštrukcie povrchu 

• chodník L. Fullu s cieľom postupnej rekonštrukcie povrchu  
a  pripraviť ich rekonštrukciu v letnom období.  
 

 

3.    Zámer výstavby skateparku v Malackách (material do MsZ) 

 
K umiestneniu skateparku sa rozprúdila diskusia, pripomienky sa vysvetlili a komisia vníma 
umiestnenie skateparku v navrhovanej lokalite ako výzvu využitia zdanlivo nevyužiteľného 
pozemku, a stotožnila sa s myšlienkou, že výstavba skateparku bude prvým krokom vedúcim 
k regenerácii celej lokality. 
 
Komisia odporúča materiál prerokovať a schváliť na zastupiteľstve 16.6.2011. V prípade, že bude 
zámer schválený, odporúča v projekte overiť ochranné pásma a umiestnenie inžinierskych sietí a v 
prípadne potreby projekt týmto zisteniam prispôsobiť. 
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4. Zostavenie programu najbližšieho zasadnutia  komisie a plán činnosti komisie v letnom 
období.  
 

Uskutočnenie obhliadky kaštieľa v piatok 10.6.2011 ešte nie je organizačne doriešené. Predseda 
komisie požiadal členov komisie, aby si tento termín zatiaľ rezervovali. O tom, či sa toto stretnutie 
uskutoční, bude predseda komisie jej členov informovať v čo najskoršom možnom termíne. 
 
Komisia pravdepodobne riadne zasadne v pondelok 13.6.2011 o 16 hodine, pozvánka bude 
rozposlaná  po spresnení programu zasadnutia, teda po tom, čo bude známy finálny program 
zastupiteľstva. Predpokladaný program riadneho zasadnutia komisie:  

1- Zmeny a doplnky územného plánu 
2- Návrh BID terminálu na predstaničnom námestí 
3- Návrh rokovacieho poriadku – časť týkajúca sa činnosti 

komisií 
4- Záverečný účet mesta – vybrané časti 

 
Komisia navrhuje zorganizovať v letnom období elektronickú prezentáciu prác študentov vysokých 
škôl zameraných na rozvoj mesta Malacky, a za účasti primátora mesta, prípadne poslancov, 
či širšej verejnosti, neformálne tieto práce prediskutovať. V rámci prezentácií by bolo možné sa 
oboznámiť  s nasledovnými prácami: 
 

- Vízie regenerácie zóny „Na brehu“ 
- Vízia UPN Zóny „Cesta mládeže“ 
- Dopravnú analýzu možnosti vytvorenia pešej zóny v meste 

Malacky 
- Možnosť zvýšenia bezpečnosti dopravy na Brnianskej ulici 

 
Komisia sa uzniesla, že v letnom období otvorí otázku územného plánu centrálnej mestskej oblasti 
a otázku územného generelu dopravy mesta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                Ing. Milan Ondrovi č, PhD. 
                                                                                  predseda komisie ÚRDaŽP 

 
 


