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                                                                              Príloha k materiálu č. Z 34/2019  
  

Zhrnutie a návrh uznesení  
I. Zhrnutie  
  
1.1. Východisko:   
  
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácii MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, 
Malacky a príspevkovej organizácii MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova ul. 2, 
Malacky.  
Zmluva č. 129601 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu SR formou dotácie 
zo dňa 20. 09. 2018.  
Zmluva o sponzorskom dare zo dňa 19. 12. 2017 – sponzor POZAGAS, a. s. Malé námestie 1, 
901 01 Malacky.   
Zmluva o spolupráci a úhrade časti nákladov na realizáciu diela „Hydraulické vykurovanie 
a termostatizácia vykurovacej sústavy ZŠ na Záhoráckej ul. 95 v Malackách“ zo dňa  
08. 08. 2018. 
Zmluva o poskytnutí dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.  
zo dňa 11. 07. 2018. 
Slovenský futbalový zväz – Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového 
projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry zo dňa 12.12.2017. 
  
1.2. Stručný súhrn informácií:  
  
Cieľom tohto materiálu je návrh na zverenie majetku mesta Malacky do správy nasledovným 
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zmysle VZN č. 20/2011 o Zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta Malacky :   
  
A. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej 
organizácii  MŠ Jána Kollára 896, Malacky v sume 437 926,96 €, z toho :  
  

1. Zateplenie budovy MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 423 538,96 €.   
2. Rekonštrukcia kuchyne v MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 14 388,- €.  

              
B. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej 
organizácii  ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky v sume 159 216,44 €, z toho :  
  

1. Zateplenie budovy ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej cene 123 758,54 €.  
2. Hydraulické vykurovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v ZŠ Záhorácka ul. v 

obstarávacej cene 35 457,90 €.  
   

C. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy príspevkovej 
organizácii MsCSS, 1. mája 9, Malacky v sume 623 926,21 €, konkrétne :  
  
      Nadstavba, prístavba  MsCSS a modernizácia hygienických zariadení v obstarávacej cene 
623 926,21 €.  
  



D. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy príspevkovej 
organizácii AD HOC, Sasinkova 2, Malacky v sume 105 264,30 €, z toho :   
    

1. Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom parku v obstarávacej cene  
74 970,60 €.   

2. Vybavenie šatní skrinkami na futbalovom ihrisku v Zámockom parku v obstarávacej cene 
12 000,- €.  

3. Osvetlenie, ozvučenie tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom parku v obstarávacej 
cene 18 293,70 € 
 

Týmito rekonštrukciami sa zvýšila hodnota dlhodobého hmotného majetku v sume 1 326 333,91 €, 
ktoré budú mať rozpočtové a príspevková organizácia v správe, budú ho evidovať a odpisovať vo 
svojom účtovníctve.   

 
Po schválení mestským zastupiteľstvom bude majetok zverený vyššie uvedeným rozpočtovým a 
príspevkovým organizáciám protokolmi o zverení majetku do správy od 01. 04. 2019.   
Protokoly o zverení majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám sú súčasťou 
zriaďovacej listiny.  
  
1.3. Dôvodová správa:   
V roku 2018 bola zrealizovaná rekonštrukcia MŠ Jána Kollára 896 v hodnote 423 538,96 €. Na 
kompletnú „Obnovu materskej školy“, zateplenie budovy, výmena okien, terasových dvier, 
výmena svetlíkov a vchodových dverí mesto Malacky prijalo formou dotácie čiastku 110 000,-  €  
z Environmentálneho fondu SR a sponzorský dar v hodnote 33 000,- € od spoločnosti POZAGAS 
a. s., Malé námestie 1, Malacky. Rozdiel v hodnote 280 538,96 € bol dofinancovaný z vlastných 
zdrojov mesta Malacky.  
V MŠ Jána Kollára 896 mesto Malacky z vlastných zdrojov zainvestovalo aj do rekonštrukcie 
kuchyne v hodnote 14 388,- €.    
 
Zateplenie budovy II. etapa na ZŠ Záhorácka ul. 95 v hodnote 123 758,54 € mesto financovalo 
z vlastných zdrojov. Hydraulické vykurovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v ZŠ 
Záhorácka ul. 95 v hodnote 35 457,90 € mesto financovalo čiastkou 33 600,- € a ZŠ Záhorácka 
ul. 95 dofinancovala rozdiel v hodnote 1 857,90 € z vlastných príjmov. 
 
Objekt MsCSS – stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení 
v celkovej hodnote 623 926,21 € bolo dofinancované z vlastných zdrojov mesta Malacky, z čoho  
čiastku v hodnote 359 000,- € sme čerpali z úveru zo SLSP, a. s. Bratislava. 
 
Na rekonštrukciu tribúny na futbalovom ihrisku v Zámockom parku v hodnote 74 970,60 € prispel 
čiastkou 30 000,- € Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava a čiastkou 8 450,- € 
formou dotácie prispel Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava. Rozdiel 
v hodnote 36 520,60 € vyfinancovalo mesto Malacky z vlastných zdrojov. 
Priestory pre športovcov na futbalovom štadióne boli vybavené novými skrinkami do šatní v 
hodnote 12 000,- €, na ktoré prispel čiastkou 1 550,- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 
16, Bratislava. Rozdiel v hodnote 10 450,- € vyfinancovalo mesto Malacky z vlastných zdrojov.  
Tiež bolo z vlastných zdrojov mesta vybudované na futbalovom ihrisku nové osvetlenie 
a ozvučenie tribúny v hodnote 18 293,70 €.   
    
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet a obyvateľov mesta.  
  



1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje financií :  
Alternatívne riešenie n e n a v r h u j e m e.  
  
1.5. Zdroj informácií a právnych noriem :  
Zákon  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Malacky  
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
  
  
  
  
1.5. Návrh uznesení komisií MsZ :  
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
Malacky, dňa 28. 03. 2019   



  
Príloha k materiálu č. Z 34/2019   

  
Zhrnutie a návrh uznesenia  

  
II. Návrh uznesenia  
  
2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:  
  
Mestské zastupiteľstvo v Malackách   
  
1) berie na vedomie   
  
Dôvodovú správu k návrhu na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy 
rozpočtovým organizáciám  MŠ Jána Kollára  896, Malacky,  ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky 
a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky AD HOC, Sasinkova ul. 2,  Malacky.  
  
2) schvaľuje  
  
A. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii  

MŠ Jána Kollára 896, Malacky v sume 437 926,96 €, z toho :  
  

1.   Zateplenie budovy MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 423 538,96 €.   
2.   Rekonštrukcia kuchyne v MŠ Jána Kollára 896 v obstarávacej cene 14 388,- €.  

              
B. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii  

ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky v sume 159 216,44 €, z toho :  
  

1.   Zateplenie budovy ZŠ Záhorácka ul. v obstarávacej cene 123 758,54 €.  
2.  Hydraulické vykurovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v ZŠ Záhorácka ul. v   

obstarávacej cene 35 457,90 €.  
   

C. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy príspevkovej organizácii 
MsCSS, 1. mája 9, Malacky v sume 623 926,21 €, konkrétne :  

  
Nadstavba, prístavba MsCSS a modernizácia hygienických zariadení v obstarávacej cene 
623 926,21 €.  

  
D. Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy príspevkovej organizácii 

AD HOC, Sasinkova 2, Malacky v sume 105 264,30 €, z toho :   
    

1.   Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom parku v obstarávacej cene  
74 970,60 €.   

2.  Vybavenie šatní skrinkami na futbalovom ihrisku v Zámockom parku v obstarávacej cene   
12 000,- €.  

3.  Osvetlenie, ozvučenie tribúny na futbalovom štadióne v Zámockom parku v obstarávacej 
cene 18 293,70 €  

________________________________________________________________________ 
Malacky, dňa 28. 03 2019  


