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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 18.09. 2012 v zasadačke na i. poschodí MsÚ Malacky 

 
 

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. Dušan Vavrinec, Ing. Dušan Prokop, Ing. Ľbica Čikošová,  
                 JUDr. Erik Doczi, Ing. Ladislav Adamovič  

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

1)  Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ4/2012  

2)  Správa o výsledku vykonanej  kontroly plnenia uznesení MsZ za I.polrok r.2012 – Z88/2012 

3)  Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:   

     Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách času predaja v obchode  a času prevádzky služieb na  

území mesta Malacky – Z91/2012 

4)   Správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici – Z96/2012 

5)   Správa o vymáhaní pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – Z97/2012 

6) Návrh opatrení Akčného plánu energetických úspor – Z99/2012 

7) Informácie:  

     a) o realizácii projektu Záhorie Malacky - odkanalizovanie  - Z100/2012 

     c) o vykonaných opatreniach „ závodu na výrobu vakcín“ – Z102/2012 
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Schválený  program rokovania komisie:: 
 

1)  Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ4/2012  

2)  Správa o výsledku vykonanej  kontroly plnenia uznesení MsZ za I.polrok r.2012 – Z88/2012 

3) Návrh opatrení Akčného plánu energetických úspor – Z99/2012 

4) Informácia o stave vybavovania projektu Skate park 

5) Informácia o vykonaných opatreniach „ závodu na výrobu vakcín“ – Z102/2012 

6) Informácia o realizácii projektu Záhorie Malacky - odkanalizovanie  - Z100/2012 

7) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:   

     Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách času predaja v obchode  a času prevádzky služieb na  

     území mesta Malacky – Z91/2012 

8)  Správa o vymáhaní pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – Z97/2012 

9) Správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici – Z96/2012 

10) Diskusia 
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Zhrnutie a návrh uznesení 
  

 

1)   Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ4/2012  

Komisia odporúča  v uznesení č. 91/2009 text v časti „Plnenie“  nahradiť textom „Materiál bude 
spracovaný v nadväznosti na Analýzu možnosti parkovania v meste Malacky“ (v uznesení je 
uvedený text v nadväznosti na ÚP zóny). 

 

2)  Správa o výsledku vykonanej  kontroly plnenia uznesení MsZ za I.polrok r.2012 – 
Z88/2012 

Komisia berie na vedomie 

 

3) Návrh opatrení Akčného plánu energetických úspor – Z99/2012 

Komisia odporúča materiál stiahnuť a dopracovať o alternatívu komplexnej obnovy verejného 
osvetlenia formou EPC za spoluúčasti mesta, ktorá by okrem výmeny svietidiel zahŕňala aj 
odstránenie havarijných bodov v infraštruktúre, výmenu stožiarov na ucelených úsekoch 
komunikácií s káblovým vedením, výmenu káblových izolovaných vedení v koordinácii s OPIS 
prevádzkovateľmi inžinierskych sietí, výmenu káblových neizolovaných vedení s  koordináciou so 
ZSE a.s.  

Komisia odporúča vyskúšať LED technológiu v sume do 5.000.- € v lokalite pri I. ZŠ - Námestie  
SNP.  

 

4) Informácia o stave vybavovania projektu Skate park  

Komisia berie na vedomie. 

 

5) Informácia o vykonaných opatreniach „ závodu na výrobu vakcín“ – Z102/2012 

Komisia berie na vedomie. 

 

6) Informácia o realizácii projektu Záhorie Malacky - odkanalizovanie  - Z100/2012 

Komisia odporúča spracovať projektovú dokumentáciu na predĺženie trás kanalizácie pre lokality –  
ul. Pri Mlyne, Záhradná, Duklianskych hrdinov, Rakárenská a Stupavská. 

 

7) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:   
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Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách času predaja v obchode  a času prevádzky služieb na  
území mesta Malacky – Z91/2012 

                                                         
Komisia na základe hlasovania ..........(2 hlasy za dobu do  24,00 hod., 7 hlasov proti dobe do  24,00 
hod.)......... odporúča, aby VZN v časti PREVÁDZKOVÁ DOBA  § 3 ods. 1 písm. a)  v dňoch pred 
pracovným dňom a časom bola  prevádzková doba od 06,00  hod. do 22,00 hod. a nie do 24,00 hod.    

 
Komisia odporúča aby VZN v časti PREVÁDZKOVÁ DOBA § 4 ods. 4 bol zmenený text  na 
„Prevádzkovateľ na konanie neverejnej – uzatvorenej akcie nad rámec všeobecnej prevádzkovej 
doby požiada o súhlas mesto Malacky“.  

 
Komisia odporúča aby VZN v časti PREVÁDZKOVÁ DOBA § 4 ods. 5 bol zmenený text  na 
„Prevádzkovateľ doručí písomnú žiadosť o súhlas  na konanie  neverejnej – uzatvorenej akcie mestu 
Malacky prostredníctvom Mestského úradu v Malackách  minimálne 5 pracovných dní vopred pred 
jej konaním. Písomná žiadosť o súhlas na konanie neverejnej – uzatvorenej akcie obsahuje 
najmä:...“  

 

8)  Správa o vymáhaní pohľadávok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 
Z97/2012 

 
Komisia odporúča, aby boli dlžníci upozornení na výšku nedoplatku za komunálny odpad a za 
drobný stavebný odpad v zmysle zákona č. 563/2009  Z.z. a následne v zmysle uvedeného zákona 
boli zverejnení v zozname dlžníkov.  

 
 

9) Správa o prevádzke nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici – 
Z96/2012 

 
Komisia berie na vedomie. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ing. Milan Ondrovi č, PhD. 
                                                                                  predseda komisie ÚRDaŽP 

 
 


