
Z á p i s n i c a 
z  III. zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky, 

konaného dňa 11.10.2016 
 

Prítomní:  12 (prezenčná listina) 
Neprítomní: 2 
Ospravedlnení: 2 
 
Program zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky 
 
1) Úvod 
2) Informácie o aktuálnom dianí v meste Malacky: 
    a) zmena sídla a presťahovanie Mestského úradu Malacky (ďalej len „MsÚ“) 
    b) obnovenie priestorov Domu smútku na novom cintoríne Cesta mládeže 
    c) rekonštrukcia komunikácií – chodníkov v meste 
    d) rekonštrukcia Cesty mládeže 
    e) rekonštrukcia Lesnej a Rakárenskej ulice, 
    f) prístavba MŠ Bernolákova – Detské jasle 
    g) rekonštrukcia kaštieľa – strecha 
    h) projekt MHD 
    i) drobné rekonštrukcie a úpravy komunikácií 
    j) organizovanie vianočných trhov v centre mesta  
    k) príprava podujatia mesta „Mesiac úcty k straším“ 
3) Priority mesta na rok 2017 
4) Záver 
 
K bodu 1) 
Na úvod zasadnutia primátor mesta privítal členov Rady seniorov a osôb so zdravotným 
postihnutím mesta Malacky (ďalej len „Rada“) a následne otvoril zasadnutie Rady. 
 
K bodu 2)  
Primátor mesta podal členom Rady informácie o aktuálnom dianí v meste Malacky. 
a) Informoval prítomných členov Rady o zmene sídla a presťahovaní MsÚ a o zámere mesta 
s budovou bývalého sídla MsÚ. Primátor mesta zhodnotil, že zo strany občanov sa stretol 
s pozitívnymi reakciami na nové priestory MsÚ. Zároveň uistil zástupcov OZ a organizácií, 
že hľadá vhodné priestory pre činnosť KD, seniorských a ostatných organizácií a OZ 
sídliacich v budove na Radlinského ulici č.1. V súčasnosti v týchto priestoroch zostávajú 
všetci nájomníci, a to lekári, firmy, psychologička ako aj KD, OZ a organizácie. Zároveň 
predniesol zámer a snahu mesta riešiť kultúrny „stánok“, kde by sa mohli stretávať aj 
organizácie a OZ. Zdôraznil, že je nutné si určiť priority výdavkov.   
V rámci diskusie p. Dúnarová sa pozitívne vyjadrila k presťahovaniu MsÚ do nových 
priestorov. Presťahovanie MsÚ do nových priestorov v budove Inkubátora v Malackách 
pozitívne zhodnotila aj p. Trenčíková, vzhľadom na bezbariérovosť a dostupnosť v súvislosti 
s ťažko zdravotne postihnutými (ďalej len „ŤZP“), zároveň pripomenula problematiku 
parkovania pre osoby ŤZP pred budovou MsÚ, vhodné by bolo vyznačenie parkovacích miest 
pre ŤZP. Primátor mesta uznal, že mu bolo vytknuté, že je tu problém s parkovaním, avšak 
tento problém je na území celého mesta ako aj v obytných zónach. Zároveň spomenul, že je 
za kompletné riešenie parkovacích miest ako na Záhoráckej ulici, kde rekonštrukciou sa 
rozšírili parkovacie miesta o 40 miest. V súvislosti s parkovaním pred budovou MsÚ 
podotkol, že zamestnanci mesta majú vydané parkovacie karty na parkovacie miesta za starou 
budovou MsÚ a parkujú tam, aby nezaberali miesta pred novou budovou MsÚ. Primátor 
mesta prisľúbil vyznačiť parkovacie miesta pre ŤZP pred novou budovou MsÚ.              



b) Primátor mesta informoval prítomných o obnovení  priestorov Domu smútku na novom 
cintoríne Ceste mládeže (výmena záclon, závesov, obrusov, sedákov, svietidiel, kvetinovej 
výzdoby).  
c) Následne podal informácie k rekonštrukcii chodníkov (7) na území mesta s cieľom výsadby 
zelene, na frekventovaných zónach popri chodníkoch osadiť lavičky príp. stojany na bicykle: 
    -   oproti Okresnému súdu v Malackách  
    -   oproti Daňového úradu 
    -   za Okresným úradom v Malackách 
    -   dokončuje sa chodník s osvetlením smerom ku Kauflandu až za dolný kostol 
    -   v rekonštrukcii je chodník spájajúci ulicu Duklianskych hrdinov s Rakárenskou ulicou   
        smerom k MŠ 

-  do realizácie ide vnútroblok Radlinského ulice (kolmá strana k starej budove MsÚ).  
Ďalšie informácie zo strany primátora sa týkali: 
d) rekonštrukcie Cesty mládeže a zavretia časti Cesty mládeže, prechod cez Veľkomoravskú   
    a Koziu ulicu ako obchádzkové trasy 
e) rekonštrukcie Lesnej a Rakárenskej ulice, kde sa počíta s komplexnou rekonštrukciou kvôli 
aktuálne prebiehajúcej výstavby kanalizácie, 
f) realizácie prístavby MŠ Bernolákova – Detské jasle, zámerom je do zimného obdobia dať  
    prístavbu pod strechu 
g) rekonštrukcie strechy kaštieľa, kde sa pripravuje začatie stavebných prác. 
h) V rámci informácií o aktuálnom dianí primátor mesta sa vyjadril k projektu MHD, ktorý je 
prioritný, avšak vzhľadom na neskôr vydaný súhlas zo strany BSK - na prípravu (informačná 
kampaň, zastávky, odsúhlasenie grafikonu, zmena spojov a pod.)   – sa realizácia presúva na 
jeseň roku 2017. 
i) Primátor mesta spomenul aj drobné rekonštrukcie a úpravy komunikácií ako plánovanú 
rekonštrukciu priechodu pri nemocnici. 
j)  Vianočné trhy sa opäť budú organizovať v centre mesta ako v minulom roku s menšími 
zmenami, oznámil primátor mesta. V tomto roku budú vianočné trhy prebiehať 8 dní, a to od 
16.12.2016 do 23.12.2016. Ide o celodenné podujatia, na ktorých sa predstavia pozvaní 
interpreti, miestne kapely, deti z MŠ a pod., novinkou bude vianočná pošta, nový Betlehem 
pod vianočným stromčekom. V tomto roku mesto nebude mať svoj stánok, nebude ponúkať 
kapustnicu, ale len koláčiky a čaj. V priestore vyhradenom na vianočné trhy sa zvyšuje počet 
stánkov o 6. Primátor mesta ponúkol OZ a organizáciám jeden vyhranený stánok na 8 dní. 
Organizácie alebo OZ by mohli stánok využiť na 1 deň (ponuka vlastných výrobkov, 
propagácia a pod.). V rámci diskusie ponuku využitia stánku na 1 deň prijali KD a JD. 
Vstúpte, n.o. a Svitanie sa zaregistrovali cez ponuku na web. stránke, doplnila p. Vidanová.  
P. Trenčíková a  p. Janečková s organizácií SZŤP oznámili, že počas vianočných trhov 
v tomto čase realizujú vianočnú zbierku pre ŤZP. 
k) Mesto  Malacky  pripravuje  v  mesiaci október  podujatie k príležitosti „Mesiac úcty 
k starším“, ktoré sa bude konať dňa 26.10. 2016 v kine. Nakoľko je v kine  počet miest 170, je 
nutné sa dohodnúť so zástupcami seniorskych organizácií a OZ o počte seniorov 
z jednotlivých organizácií a OZ, ktorí sa podujatia zúčastnia. P. Kmecová sa dohodla  
so zástupcami organizácií a OZ, že sa stretnú v piatok 14.10.2016 o 10,00h v KD  
na Radlinského č.1, kde zástupcovia prinesú zoznamy členov (SZŤP - 30, JD - 30, ZZP 
Viktória - 30, KD - 20, Klub kresťanských seniorov - 10, OZ Zlatý vek -30, ÚNSS -10, 
Kardioklub Malacky -10), ktorí budú pozvaní na toto podujatie. P. Kmecová následne podľa 
zoznamov (meno, adresa) účastníkov  pripraví a zašle pozvánky. Členovia Rady súhlasili 
s návrhom výberu účastníkov podujatia. 
 
 
Uznesenie k bodu 2) - Informácie o aktuálnom dianí v meste Malacky: 
 



Rada berie na vedomie Informácie o aktuálnom dianí v meste Malacky,  
a to informácie o zmene sídla a presťahovaní MsÚ, obnovení priestorov Domu smútku, 
rekonštrukcii chodníkov na území mesta, rekonštrukcii Cesty mládeže, rekonštrukcii Lesnej a 
Rakárenskej ulice, realizácii prístavby MŠ Bernolákova – Detské jasle, rekonštrukcii strechy 
kaštieľa, projekte MHD, drobných rekonštrukciách a úpravách komunikácií, organizovaní 
vianočných trhov v centre mesta a príprave podujatia mesta „Mesiac úcty k starším“  . 
 
Rada podporuje a berie pozitívne zmenu sídla a presťahovanie MsÚ, zároveň odporúča 
zaoberať sa vyhradením parkovacích miest pre ŤZP pred novou budovou MsÚ.  Rada 
podporuje aktivity realizované mestom Malacky a vyjadruje súhlas s výberom 
účastníkov na podujatie mesta „Mesiac úcty k starším“. 
 
K bodu 3) 
Primátor mesta predstavil členom Rady Priority mesta na rok 2017. Z hľadiska investičného 
mesto plánuje: 
3.1   rekonštrukciu kaštieľa (strecha, reprezentačné sály) 
3.2   rekonštrukciu verejného osvetlenia na území mesta – projekt modernizácie na LED 
3.3   pokračovať s rekonštrukciou MŠ – Bernolákova, Hviezdolavova 
3.4   pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov. 
3.5 Primátor mesta predstavil zámer mesta zapojiť do prípravy rozpočtu verejnosť –  
        participatívny rozpočet.  
3.6  Zároveň má záujem na rok 2017 zvýšiť dotácie pre organizácie a OZ pôsobiace  
       v sociálnom zabezpečení, dorovnať aj organizácie Svitanie, Vstúpte, n.o.,  
3.7 Snahou je doriešiť reprezentačný stánok pre seniorov a ŤZP v kaštieli - do 200 miest,  
       ako aj doriešiť MHD na území mesta. 
3.8 Záujmom mesta je zriadenie bezplatnej právnej pomoci. 
 
V rámci diskusie k tomuto bodu vyzval primátor mesta zástupcov organizácií a OZ 
na doplnenie priorít. P. Trenčíková pripomenula, že ŤZP by radi navštevovali podujatia 
organizované v Spoločenskom dome na Mierovom nám., avšak je tu obmedzený prístup, 
nakoľko chýba nájazd do Spoločenského domu pre ŤZP. V súvislosti s uvedeným Rada 
odporučila zaoberať sa problematikou bezbariérovosti Spoločenského domu na Mierovom 
nám. a zaradiť túto problematiku do priorít. P. Malinová sa vyjadrila k parkovaniu osobných 
áut v priestore medzi Spoločenským domom a Inkubátorom, čo obmedzuje prechod chodcov.   
 
Uznesenie k bodu 3) – Priority mesta na rok 2017: 
 
Rada berie na vedomie prípravu priorít na rok 2017 a odporúča zaoberať sa úpravou 
bezbariérového prístupu do Spoločenského domu na Mierovom námestí. Rada odporúča 
riešiť problematiku odstavených vozidiel v priestore medzi Spoločenským domom, 
Inkubátorom a parkom s cieľom obmedziť ich vjazd. 
 
K bodu 4) 
Na záver primátor mesta poďakoval členom Rady za účasť, za podporu, podnetné návrhy  
a námety, vyplývajúce zo zasadnutia Rady.  
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
Zapísala: Mgr. A. Kmecová, koordinátorka Rady   
Malacky dňa 11.10.2016       


