
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Správa o plnení uznesení MsZ - sumárny prehľad 
 
 
 

ROK Počet uznesení v sledovaní Počet úloh v sledovaní 

2008 1 1 
2011 1 1 
2014 2 2 
2016 4 4 
2017 2 2 
2018 3 3 
Spolu 13 13 

 
 
 

Uznesenia MsZ za rok 2008 
 
 
1. 
Číslo:   30/2008 
Názov : Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na ochranu a obnovu Pálffyovského 
kaštieľa v Malackách 
Nositeľ úlohy          OE 
Text uznesenia: 
3) ukladá MsÚ 
predložiť vyúčtovanie zbierky každoročne ku dňu 30. apríla (až do jej ukončenia) vždy na  
najbližšie zasadnutie MsZ 
Plnenie:  
Uznesením MsZ č. 3/2014 sa schválilo použitie časti fin. prostriedkov z verejnej zbierky na 
rekonštrukciu priestorov západnej časti krídla kaštieľa pre umiestnenie novej expozície podľa 
schválenej koncepcie MCK. Náklady na opravu  a rekonštrukcie uvedených priestorov boli vo 
výške 10.998,59 €. Stav finančných prostriedkov na bankovom účte predstavuje k 31.08.2018 
sumu 486,38 €. 
Stav: uznesenie trvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenia MsZ za rok 2011 

 
 
1. 
Číslo: 32/2011 
Názov: Čiastková správa z vykonanej kontroly zákazky "HVB Jánošíkova Malacky" 
Nositeľ úlohy           OP 
Text uznesenia 
4) ukladá MsÚ 
bezodkladne vysporiadať právne vzťahy pozemkov pod stavbami 
Plnenie: 
Návrhy na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov sa týka parciel č. 5266/1 a 5270/1. 
Doposiaľ bol vysporiadaný 2/3-ový podiel parcely č. 5266/1 a 1/5-ový podiel parcely č. 
5270/1. Zvyšok spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina z parcely č. 5266/1 a zvyšok 
spoluvlastníckeho podielu 4/5-iny z parcely č. 5270/1, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb 
budú vysporiadané po ukončení dedičských konaní. Vykonáva sa priebežná kontrola 
pozemkov na listoch vlastníctva ohľadom usporiadania vlastníckych vzťahov. 
Stav: uznesenie trvá 
 
 
 

Uznesenia MsZ za rok 2014 
 
 
1. 
Číslo:  47/2014      
Názov:  Návrh na odplatný prenájom  časti parcely reg. „E“ číslo 522 v prospech  
COOP Jednota Bratislava  -  vidiek, spotrebné družstvo 
Nositeľ úlohy            OP, ÚVaŽP 
Text uznesenia 
4) ukladá MsÚ 
po kolaudácii stavby osobného výťahu uzatvoriť s COOP Jednota Bratislava – vidiek, 
spotrebné družstvo, Hálkova 1, Bratislava, IČO 00168823 riadnu nájomnú zmluvu v zmysle § 
4 ods. 2 písm. a) VZN č. 2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného 
majetku vo vlastníctve mesta Malacky. 
Plnenie: 
Nájomná zmluva na pozemok pre účel zariadenia staveniska v zmysle stavebného povolenia 
bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2017, predlžená do 31.12.2018. Kolaudačné konanie 
začaté 22.10.2017, do dnešného dňa nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.  Mesto Malacky 
je v konaní s COOP Jednota BA-vidiek o zámene pozemkov p. č. 522 a p. č. 2873/32 
v zmysle GP. V súčasnosti je v riešení vyhotovenie geometrického plánu a následne 
vyhotovenie znaleckého posudku. 
Stav: uznesenie trvá   
 
 
 
 



2. 
Číslo:  82/2014 
Názov:  Návrh na prenájom časti parcely registra "E" číslo 1658/1 na Břeclavskej ulici v 
Malackách v prospech spoločnosti Jaroslav Kvaššay s.r.o., Staré grunty 61, Bratislava 
Nositeľ úlohy            OP ,ÚVaŽP 
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po kolaudácii parkovacích miest pripraviť návrh na odplatný prevod 7 parkovacích miest za 
cenu 1,-€ medzi spoločnosťou Jaroslav Kvaššay s.r.o., Staré grunty 61, Bratislava, IČO 35 
837 993 ako predávajúcim a mestom Malacky ako kupujúcim. 
Plnenie: 
Pre stavbu 7 ks parkovacích miest bolo vydané územné rozhodnutie č. j. ÚVaŽP 
/2831/2016/Fa zo dňa 17.10.2016. Stavebné povolenie vydané 14.12.2016. Dohodnuté 
s nájomcom spolufinancovanie výstavby veľkého parkoviska, ktorého investorom by bolo 
Mesto Malacky.  
Stav: uznesenie trvá 
 
 
 

Uznesenia MsZ za rok 2016 
 
 
1. 
Číslo:  18/2016 zo dňa  17.3.2016 
Názov:  Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel vo vlastníctve mesta 
Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v 
prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava    (verejná kanalizácia- 
Duklianskych hrdinov, Rakárenská, J. Kubinu, Mlynská, Stupavská) 
Nositeľ úlohy           ÚVaŽP, OP  
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním skutočnej výmery 
všetkých parcely zaťaženej vecným bremenom, uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení vecného 
bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností v prospech oprávnenej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 
48, Bratislava, IČO 35850370, ktorá znáša náklady na úhradu správneho poplatku v hodnote 
66,-€.   
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola podpísaná dňa 31.5.2016. Stavba 
verejnej kanalizácie na uliciach Rakárenská a Duklianskych hrdinov je zrealizovaná, bola 
daná do užívania rozhodnutím č.j. OU-MA OSZP-2018/010708/308 zo dňa 18.10.2018. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť   dňa 07.11.2018. Vecné bremeno v týchto častiach je 
zapísané v katastri nehnuteľností. Stavba verejnej kanalizácie na ulici Stupavská je 
dokončená, návrh na kolaudáciu ešte podaný nebol. Stavba verejnej kanalizácie na ulici 
Mlynská v súčasnosti prebieha. Výstavba verejnej kanalizácie na ul. J. Kubinu sa predlžuje do 
roku 2019 a je v riešení spolu so záhradkármi. 
Stav :  uznesenie trvá 
 
 



 
 
2. 
Číslo:  67/2016 zo dňa  23.6.2016 
Názov:  Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra „C“ 2872/4 a 
2872/6 na ulici Hviezdoslavova uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena“ v prospech spoločnosti  SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 
(rekonštrukcia plynovodu, park pred Inkubátorom)  
Nositeľ úlohy                                               ÚVaŽP, OP 
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním skutočnej výmery 
všetkých parciel zaťažených vecným bremenom, uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení vecného 
bremena na dobu neurčitú a po zaplatení ceny predložiť návrh na zápis vecného bremena do 
katastra nehnuteľností v prospech oprávneného SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava,   IČO 35 910 739, ktorý znáša náklady na úhradu správneho poplatku v 
hodnote 66,-€. 
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien bola podpísaná 10.11.2016. Na stavbu 
bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 30.6.2016 a stavebné povolenie dňa 02.11.2017. 
Stavba bola zrealizovaná, zatiaľ stavebníkom nebola podaná žiadosť o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia. 
Stav :  uznesenie trvá 
 
 
3. 
Číslo:  87/2016 zo dňa  29.9.2016 
Názov:  Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ul. 
Duklianskych hrdinov p. č. 907/2, p. č. 908 a p. č. 978/1 v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava (staviteľ VHS Ing. Gallo) 
Nositeľ úlohy                                                   ÚVaŽP , OP 
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu so zameraním skutočnej výmery častí 
parciel zaťažených vecným bremenom, uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení vecného bremena 
na dobu neurčitú a po zaplatení ceny, predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO 36 361 518, ktorý znáša náklady na úhradu správneho poplatku 66,-€ kolkov. 
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene bola podpísaná dňa 13.6.2017. Stavebné 
konanie doteraz nezačalo.  
Stav :  uznesenie trvá 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 
Číslo:  106/2016 zo dňa  8.12.2016 
Názov:  Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra „E“ parc. č.  
4702/1,  parc. č. 4699/57, parc. č. 4700/1 a registra „C“ parc. č. 4188/1 uzatvorením 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava (staviteľ Maxal, ulica Hollého, Rádové rodinné domy 
s bytovými jednotkami) 
Nositeľ úlohy                                                       ÚVaŽP, OP            
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení 
vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností  v prospech oprávnenej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 
6, Bratislava, IČO 36 361 518, ktorá znáša náklady na správny poplatok v hodnote 66,-€. 
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola uzatvorená dňa 13.1.2017. 
Stavebník požiadal o vydanie rozhodnutia o zmenu stavby pred dokončením. Stavba 
skolaudovaná. Zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná dňa 21.11.2018 a podaná na 
zápis do katastra nehnuteľností. 
Stav :  uznesenie splnené 
 
 
 

Uznesenia MsZ za rok 2017 
 
 
1. 
Číslo:  35/2017 zo dňa  22.6.2017 
Názov:  Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „C“ parc.č. 
3622/2, parc. č. 3630/1 a registra „E“ parc. č. 6527/1 v k. ú. Malacky na ul. Štúrova a M. 
Tillnera, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (ATEMTRADE, s.r.o, , Bytový 
dom v Malackách) 
Nositeľ úlohy                                                                ÚVaŽP, OP
  
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení 
vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností v prospech oprávnenej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 
6, Bratislava, IČO 36 361 518, ktorá znáša náklady na správny poplatok v hodnote 66,- € 
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná dňa 31.8.2017. Stavebné 
povolenie právoplatné dňa 20.12.2016. Vydané kolaudačné rozhodnutie 06.06.2018. Zmluva 
o zriadení vecného bremena podpísaná dňa 31.12.2018 a podaná na zápis do katastra 
nehnuteľností. 
Stav :  uznesenie splnené 
 
 



2. 
Číslo:  111/2017 zo dňa  7.12.2017 
Názov: Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „E“ parc. č. 
907/2,  parc. č. 908 a parc. č. 978/1 v k. ú. Malacky uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech v prospech Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava (platiteľ Vojenské lesy a majetky SR, š.p.) – Z100/2017 
Nositeľ úlohy                                                                 ÚVaŽP, OP 
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po skončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení 
vecného bremena na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra 
nehnuteľností v prospech oprávnenej spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava, IČO: 36 763 469. Náklady na správny poplatok v hodnote 66,-€ znáša 
platiteľ Vojenské lesy a majetky SR, š.p.  
 
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zverejnená dňa 17.04.2018, 
rozhodnutie o umiestnenie stavby právoplatné dňa 08.01.2018. Stavba nie je doposiaľ 
ukončená.  
Stav : uznesenie trvá 
 
 
 

Uznesenia MsZ za rok 2018 
 
 
1. 
Číslo:  19/2018 zo dňa  22.03.2018 
Názov: Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 907/2, 
907/3, 4130, 4129/1 v  k. ú. Malacky na ul. R. Dilonga uzatvorením „Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislava – Z17/2018 
Nositeľ úlohy                                                                ÚVa ŽP, OP 
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po ukončení stavby na základe geometrického plánu uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení 
vecných bremien a prevzatí záväzku na dobu neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného 
bremena do katastra nehnuteľností  v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, pričom 
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena a správny poplatok za katastrálne konanie 
v hodnote 66,- Eur hradí spoločnosť MPP I s.r.o, Láb č. 289, 900 67 Láb, IČO: 46 529 098. 
Plnenie: 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná zo strany mesta Malacky 
a v súčasnosti je na podpis ZSD a.s., vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 2.5.2018, 
vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.09.2018.  Stavba nie je doposiaľ 
ukončená. 
Stav : uznesenie trvá 
 
 



 
2.  
Číslo:  60/2018 zo dňa  14.06.2018 
Názov:  Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 
3370/2 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena “ v prospech Soulier Malacky, k.s. Malacky 
Nositeľ úlohy          ÚVaŽP, OP 
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
po skončení stavby – plynovodu a prepojenie vodovodov, v zmysle geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu Zmluvu o zriadení vecného bremena na dobu 
neurčitú a predložiť návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech 
oprávneného z vecného bremena spoločnosti Soulier Malacky, k. s. Priemyselná 5863, 901 01 
Malacky, IČO : 50 859 251, pričom správny poplatok za katastrálne konanie v hodnote 66,- 
eur a vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vecného bremena hradí spoločnosť 
Soulier Malacky, k. s. Priemyselná 5863, 901 01 Malacky, IČO :  50859251 
Plnenie:   
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podpísaná dňa 25.6.2018. Stavba 
plynovodu a vodovodu bola zrealizovaná. Žiadateľ predložil geometrický plán a zmluva 
o zriadení vecného bremena je štádiu prípravy. 
 Stav : uznesenie trvá 
 
 
3.  
Číslo: 136/2018 zo dňa 18.12.2018 
Názov:  Interpelácie a podnety 
Nositeľ úlohy             
Text uznesenia 
3) ukladá MsÚ 
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými podnetmi poslancov 
- posl. Macejku, posl. Mračnu a posl. Hrončeka. 
Plnenie: 
Na interpelácie a podnety bolo v zákonnej lehote odpovedané.   
Stav : uznesenie je splnené   
 


