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         Malacky 2.9 .2013 
 

 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
 

 
V zmysle § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  

 
zvolávam 

 
30. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Malacky v 6. volebnom období, 

ktoré sa uskutoční  v štvrtok, dňa 19. 9. 2013  
 
 

  
                      o 

                                                                          
 

 
 
 
 

v zasadačke MsÚ na  prvom poschodí, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadam Vás o dochvíľnosť, ktorou umožníte plynulý priebeh zasadnutia. 
 

 
 

 

 



Návrh programu :    
1)  a) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
     b) Slávnostné odovzdanie finančného daru od firmy POZAGAS, a.s. mestu Malacky 
2)  Správa o plnení uznesení MsZ  – SPÚ4/2013 
3)  Správa o výsledku vykonanej NFK plnenia uznesení MsZ za I. polrok r. 2013 – Z77/2013 
4)  Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov  
      za roky 2011 a 2012 v r.o.m. – MŠ J. Kollára v Malackách – Z78/2013 
5)  Správa o výsledku vykonanej NFK tvorby a použitia mimorozpočtových prostriedkov za roky   
     2011 a 2012 v r.o.m. – CVČ v Malackách – Z79/2013 
3) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:  
    Návrh VZN o prevádzkovom poriadku Zámockého parku v Malackách – Z80/2013  
4)  Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: 

a) Návrh na odplatný prevod parcely  reg. „E“ č. 3763 od  E. Kratochvílovej, S. Koreničovej  
    a D.Gúthovej  v prospech mesta Malacky - Z82/2013 
b) Návrh na odplatný prenájom časti parcely reg. „E“ 525/3 v prospech COOP Jednota  
    Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo - Z83/2013 
c) Návrh na odplatný prevod parcely  reg.  číslo 5266/1 od B. Žilavej v prospech mesta Malacky- 
    Z84/2013 
d) Návrh na odplatný prenájom  časti parcely  reg. „C“ číslo 4224/1 v prospech E. Vanišová – 
Z85/2013 
e) Návrh na odplatný prenájom priestorov časti strechy a nebytového priestoru v prospech spol  
    Radiolan – Z86/2013 
f) Návrh na odplatný prenájom nebytových priestorov spol. ART-EX, s.r.o., KAVE Group  
    s.r.o., M. Letko, J.M.FIP, s.r.o. – Z87/2013 
g) Návrh na odplatný prenájom časti pozemku par. č. 517 v prospech  Š.Michálek – Delikates,  
    Malacky – Z88/2013 

5)  Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2013 – Z89/2013 
6)  Čerpanie rozpočtu mesta k 31.07.2013 a návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 –  
      Z90/2013 
7)  Aktuálna kapacitná situácia v MŠ Malacky – Z91/2013 
8)  Návrh 2. zmeny rozpočtu MsCSS na rok 2013 – Z92/2013 
9)  Informácie: 
      a) o realizácii projektu Záhorie – odkanalizovanie – Z93/2013 
      b) o stave právnych sporov mesta – Z94/2013 
      c) o parkovacej politike mesta – Z95/2013 
      d) o možnosti upokojenia ul. Radlinského, dobudovania prepojenia Partizánska – Kukučínova a  
          upokojenia prieťahu cesty I/2 – Z96/2013 
10) Rôzne:  

       11) Interpelácie a podnety poslancov 
       12) Záver 

 
 
 
 


