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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 07.12. 2011 v zasadačke  

MsÚ Malacky na I. poschodí 
(presklenená miestnosť) 

 
 
 

Prítomní:                       
                Podpredsedníčka komisie:  Ing. Daniela Hamarová 
                 členovia komisie:  Ing. Pavel Spusta Mgr. art. Branislav Škopek,  Bc. Martin Mráz, Ing. 

Richard Hájek, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. Marek Cauner, JUDr. Ľubica Sedláková, 
prizvaní:  Ing. Ľubica Čikošová, Mgr. Jana Zetková, Daniela Mračnová, Ing. Dušan 
Prokop, Ing. Ladislav Adamovič,                               

           tajomníčka komisie:  Helena Feriancová  
 
 
 
       
Zasadnutie komisie viedla podpredsedníčka: Ing. Daniela Hamarová  
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Návrh programu :   
Zasadnutie komisie: 07. decembra  2011 (streda) o 17:00 – 20:00 hod. 
Návrh programu: 
 
 
1)  Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ7/2011 
2)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
     a) Návrh VZN o hospodárení s majetkom mesta – Z163/2011 

   b) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,          
      dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012 Z164/2011 
   c) Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

         stavebné odpady – Z165/2011 
3) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
     a) Zámena nehnuteľností – časť parcely č. 3972/1vo vlastníctve mesta  Malacky , za časť parcely 

číslo 3972/8 vo výlučnom vlastníctve M. Kožucha, Malacky – Z167/2011 
     b) Zámer využitia pozemkov pod trafostanicami v k.ú. Malacky – Z168/2011 
     c) Zámer využitia parcely číslo 5208 v k.ú. Plavecký Štvrtok  - Z169/2011 
     d) Návrh na  prenájom pozemkov parcely číslo 2796/2 a 2796/3 v prospech Spojenej školy,  

Pribinova 16/1, Malacky  - Z170/2011 
4) Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Malacky na rok 2011 – Z171/2011 
5) Návrh Rozpočtu Mesta Malacky na  roky 2012 až 2014 – Z172/2011 
6) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na r. 2012 – 2014 – Z173/2011 
7)  Návrh II. zmeny rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na rok 2011 – Z174/2011 
8) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského centra sociálnych služieb p. o. m. Malacky na rok 2011 – 
Z175/2011 
9) Návrh rozpočtov príspevkových organizácií mesta na roky 2012  - 2014 – Z176/2011 
     a) AD-HOC 
     b) MsCSS 
     c) MCK 
    d)  ZŠ – Dérera 
    e)  ZŠ – Záhorácka 
    f)  ZŠ – Štúrova 
    g) ZUŠ 
    h) CVČ 
   ch)MŠ 
10) Ekonomická analýza stavu hospodárenia MsCSS – Z177/2011 
11) Návrh Rámcového plánu práce MsZ na rok 2012 – Z178/2011 
12) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2012 – Z179/2011 

       13) Rôzne: 
       14) Informácie:  

    a) o realizácii projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – Z180/2011 
    b) o stave príprav a návrhu plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácie – Z181/2011 

       15) Záver 
 

Podpredsedníčka navrhla vypustiť z programu bod  č.1;   č. 9 d až ch;  č. 11; č. 12. 
 
Program bol jednomyseľne schválený. Jednotlivé body programu boli prerokované v poradí  ! 
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Schválený program rokovania komisie:  
 
1)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy :  
     a) Návrh VZN o hospodárení s majetkom mesta – Z163/2011 

   b) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  
        umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok  2012 – 

Z164/2011  
   c) Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady   
       a drobné  stavebné odpady – Z165/2011 

 
2) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy : 
     a) Zámena nehnuteľností – časť parcely č. 3972/1vo vlastníctve mesta  Malacky , za časť 

parcely číslo 3972/8 vo výlučnom vlastníctve M. Kožucha, Malacky – Z167/2011 
     b) Zámer využitia pozemkov pod trafostanicami v k.ú. Malacky – Z168/2011 
     c) Zámer využitia parcely číslo 5208 v k.ú. Plavecký Štvrtok  - Z169/2011 
     d) Návrh na  prenájom pozemkov parcely číslo 2796/2 a 2796/3 v prospech Spojenej školy,  

Pribinova 16/1, Malacky  - Z170/2011 
 
3) Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Malacky na rok 2011 – Z171/2011 
4) Návrh Rozpočtu Mesta Malacky na  roky 2012 až 2014 – Z172/2011 
5) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na r. 2012 – 2014 – Z173/2011 
6)  Návrh II. zmeny rozpočtu Mestského centra kultúry Malacky p.o.m na rok 2011 – Z174/2011 
7) Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského centra sociálnych služieb p. o. m. Malacky na rok 2011 – 
Z175/2011 
8) Návrh rozpočtov príspevkových organizácií mesta na roky 2012  - 2014 – Z176/2011 
     a) AD-HOC 
     b) MsCSS 
     c) MCK     
9) Ekonomická analýza stavu hospodárenia MsCSS – Z177/2011 
10)  Rôzne:   -   otvorený list Mudr. Jozefa Salinku    -  p. Prokop 

 
       11) Informácie:  

    a) o realizácii projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – Z180/2011 
    b) o stave príprav a návrhu plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácie –   
        Z181/2011    

       12) Záver 
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Zhrnutie a návrh uznesení 
  
 
1.  
Uznesenie komisie č. 1a/11 k materiálu    Návrh VZN o hospodárení s majetkom mesta – 
Z163/2011 

Komisia odporúča prehodnotiť okruh ulíc, ktoré majú tvoriť centrum mesta. Zároveň odporúča 
zosúladiť vymedzenie centra mesta uvedeného v § 3 ods. 7 VZN o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta s § 34 VZN o miestnych daniach.  
Komisia odporúča v § 12 ods. 2 v treťom riadku doplniť text „ktorú menuje primátor mesta“  
o text „z poslancov a neposlancov“ tak, že konečné znenie bude „ktorú menuje primátor mesta 
z poslancov a neposlancov“. 
Komisia odporúča v § 21 preformulovať a posúdiť priechodnosť jednotlivých odsekov -  najmä 
ods. 5f, 6, 7 (v materiály chybne uvedené pod č. ods. 2a3).  
 
 

Uznesenie komisie č. 1b/11 k materiálu  Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok  
2012 – Z164/2011  
       Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ. 
 
Uznesenie komisie č. 1c/11 k materiálu  Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady  a drobné  stavebné odpady – Z165/2011 
     Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ. 
 
 
 
2. 
Uznesenie komisie č. 2a/11 k materiálu  Zámena nehnuteľností – časť parcely č. 3972/1vo 
vlastníctve mesta  Malacky , za časť parcely číslo 3972/8 vo výlučnom vlastníctve M. Kožucha, 
Malacky – Z167/2011 
     Komisia odporúča MsZ  schváliť s odporúčaním aby  bol pri predkladaní materiálu  geometrický 

plán doplnený   o textovú časť.  
 
Uznesenie komisie č. 2b/11 k materiálu  Zámer využitia pozemkov pod trafostanicami v k.ú. 
Malacky – Z168/2011 
    Komisia odporúča ponechať nájomný vzťah, z ktorého plynie každý rok príjem do rozpočtu 

mesta.   
 
Uznesenie komisie č. 2c/11 k materiálu Zámer využitia parcely číslo 5208 v k.ú. Plavecký Štvrtok  
- Z169/2011 
     Komisia odporúča schváliť zámer využitia parcely. 
 
Uznesenie komisie č. 2d/11 k materiálu Návrh na  prenájom pozemkov parcely číslo 2796/2 
a 2796/3 v prospech Spojenej školy,  Pribinova 16/1, Malacky  - Z170/2011 
      Komisia odporúča  predĺžiť nájom na dobu určitú o 1 rok s 3-mesačnou výpovednou lehotou.  
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3. 
Uznesenie komisie č. 3/11 k materiálu  Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Malacky na rok 2011 – 
Z171/2011 
Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ. 
 
 
4. 
Uznesenie komisie č. 4/11 k materiálu  Návrh Rozpočtu Mesta Malacky na  roky 2012 až 2014 – 
Z172/2011 
     Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ. 
 
5. 
Uznesenie komisie č. 5/11 k materiálu  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na r. 
2012 – 2014 – Z173/2011 
     Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ tak ako je uvedené v závere stanoviska 
 
 
6. 
Uznesenie komisie č. 6/11 k materiálu  Návrh II. zmeny rozpočtu Mestského centra kultúry 
Malacky p.o.m na rok 2011 – Z174/2011 
         Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ. 
 
 
 
7. 
Uznesenie komisie č. 7/11 k materiálu  Návrh 1. zmeny rozpočtu Mestského centra sociálnych 
služieb p. o. m. Malacky na rok 2011 – Z175/2011 
         Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ. 
 
 
8. 
Uznesenie komisie č. 8/11 k materiálu  Návrh rozpočtov príspevkových organizácií mesta na roky 
2012  - 2014 – Z176/2011 
     a) AD-HOC 
     b) MsCSS 
     c) MCK     
     Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť MsZ vo všetkých bodoch a), b), c). 
 
 
9.  
Uznesenie komisie č. 9/11 k materiálu  Ekonomická analýza stavu hospodárenia MsCSS – 
Z177/2011. 
      Komisia berie na vedomie 
 
10. 
Uznesenie komisie č. 10/11 k materiálu  Rôzne:   -   otvorený list Mudr. Jozefa Salinku    -  p. 
Prokop 
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     Komisia odporúča, aby bol Ing. Prokopom spracovaný  list  do „Malackého hlasu“ ako 
vysvetlenie smerované občanom ul. F Kostku k zmene názvu tejto ulice. Ďalej odporúča 
oboznámiť s listom MsZ 

 
 

       11. 
 Uznesenie komisie č. 10/11 k materiálu  Informácie:  
    a) o realizácii projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – Z180/2011 
    b) o stave príprav a návrhu plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácie –   
        Z181/2011    
     Komisia berie na vedomie 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Podpredsedníčka komisie na záver poďakovala všetkým za účasť a o 20:45 ukončila zasadnutie 
komisie. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Daniela Hamarová 
                                                                         podpredsedníčka komisie ÚRDaŽP 


