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

konaného dňa 09.10.2017 

 

Prítomní: 12 (prezenčná listina) 

Neprítomná/ý: 1 

Ospravedlnená/ý: 1 

 

Program zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky 

 

1) Úvod  

2) Mesiac úcty k starším - informácia 

3) Parkovanie ŤZP a projekty mesta - informácia    

4) Mestská hromadná doprava (MHD) 

5) Príprava rozpočtu na rok 2018 

6) 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)  

K príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším primátor mesta prijal pozvanie na stretnutia 

s jednotlivými seniorskými organizáciami a OZ, kde vyjadrí seniorom svoje osobné 

blahoželanie. Zároveň však informoval prítomných o príprave podujatia mesta, ktoré sa bude 

konať v pondelok 23.10.2017 o 16.00h v kine na Hviezdoslavovej ul. v Malackách. 

Pripravený je pestrý kultúrny program ako aj občerstvenie. Srdečne pozvaní sú zástupcovia 

seniorskych organizácií a OZ, vzhľadom na obmedzenú kapacitu kina.    

 

Uznesenie k bodu 2) – Mesiac úcty k starším - informácia 

 

Rada berie na vedomie informáciu o príprave podujatia mesta k príležitosti Mesiaca úcty 

k starším a zároveň súhlasí s pozvaním vybratých účastníkov (členov) z jednotlivých 

seniorskych organizácie a OZ. 

 

K bodu 3) 

Primátor mesta podal informáciu o zabezpečení parkovania pre osoby ŤZP pred budovou 

Inkubátora a o zvýšenom výkone kontroly MsP pred vstupom do Spoločenského domu  

na Mierovom nám., čím sa znížil počet nepovolených parkovaní v tomto priestore.  

V rámci diskusie k parkovaniu p. Malinová a p. Veruzáb nastolili požiadavku, aby MsP 

venovala zvýšenú pozornosť nesprávneho parkovania pred vstupom na chodníky  napr. 

pred hotelom Atrium. P. Bukovská zdôraznila, že aj napriek hláseniam na MsP, naďalej 

pretrváva nesprávne parkovanie pred vstupom do klubu dôchodcov, čo obmedzuje 

dôchodcom prístup  do zariadenia.    

P. Dubajová sa vyjadrila k problematike bezbariérovosti pri prechodoch pre chodcov v centre 

mesta. Primátor mesta podotkol, že bude nutné bezbariérovosť  pred vstupom na prechody  

pre chodcov upraviť. Následne informoval členov Rady o realizácii rekonštrukcie parkoviska 

pred novým cintorínom na Ceste mládeže, kde bude zvýšený počet parkovacích miest aj pre 

parkovanie ŤZP ako aj bezbariérové značenie. V rámci diskusie ku komunikáciám 

a parkovaniu spomenul projekt Cyklotrasy, prepojenie centra mesta so železničnou stanicou 

smerom k Hobby centru a NAY-ke.      



P. Veruzáb mal otázku, ako pokračuje projekt rekonštrukcie železničnej stanice. Primátor 

mesta odpovedal, že realizátorom projektu sú Železnice SR, projekt je pripravený na podanie. 

V rámci projektu sa plánuje modernizácia prejazdov cez železničné priecestia. V súvislosti 

s danou problematikou má mesto záujem otvoriť otázku na obnovu železničného prejazdu 

„Gajdár“ ako aj železničného prejazdu smerom na ulicu Oslobodenia. Mesto je pripravené  

a Železnice SR budú apelovať, aby sa prechody urobili v rámci projektu rekonštrukcie 

železničnej stanice. 

Primátor mesta informoval prítomných o schválení projektu záchytného parkoviska „Píla“ 

Mestským zastupiteľstvom v Malackách, čo zvýhodní parkovanie pre obyvateľov mesta ako 

aj blízkeho okolia, ktorí prestupujú na vlakovú resp. autobusovú dopravu, aby sa neparkovalo 

v centre mesta. 

P. Veruzáb v súvislosti s parkovaním podal primátorovi návrh na revitalizáciu priestoru  

pod nadjazdom – prechod medzi obchodnými reťazcami Lidl a Billa. Mesto Malacky má 

záujem zrevitalizovať tento priestor a využiť aj na zvýšenie parkovacích miest, avšak mesto 

nie je vlastníkom všetkých pozemkov na svojom území, povedal primátor mesta.  

P. Trenčíková poukázala na problém možnosti parkovania ŤZP v strede mesta  na parkovisku 

na Mierovom nám., kde parkovacie miesta pre ŤZP sú umiestnené na kraji parkoviska. 

Primátor mesta prisľúbil riešenie posunu parkovacích miest pre ŤZP spolu s označením, 

zároveň spomenul, že mesto má pripravený projekt na výstavbu 40 parkovacích miest pred 

budovou Inkubátora na Bernolákovej ul. a smerom na Hviezdoslavovu ul.    

 

Uznesenie k bodu 3) – parkovanie ŤZP a projekty mesta - informácia 

 

Rada zobrala na vedomie predložené informácie a odporučila zabezpečiť voľný prístup 

do Klubu dôchodcov a zo strany MsP venovať zvýšenú pozornosť nesprávneho 

parkovania vozidiel pred vstupmi na chodníky, preklasifikovať bezbariérovosť pred 

vstupom na prechody pre chodcov, a to aj v súvislosti s umiestnením nových 

autobusových zastávok MHD, zrealizovať vyznačenie parkovacích miest pre ŤZP spolu  

s označením na parkovisku na Mierovom nám.  

 

K bodu 4) 

Primátor mesta informoval členov Rady o spustení MHD v septembri tohto roka s tým, že 

mesto zozbiera návrhy na posilnenie resp. úpravu spojov. Centrálny uzol MHD je železničná 

stanica, kde sa stretávajú všetky spoje (nástupy - výstupy – prestupy), aby sa pokryli smery 

MHD. V decembri 2017 sa bude meniť grafikon. MHD  bude prispôsobená podľa návrhov 

ako aj v závislosti od využitia spojov MHD: 

1) Ranné spoje – príchody a odchody vlakov a autobusov 

    Poludňajšie spoje – príchody a odchody vlakov a autobusov. 

2) Po zmene grafikonu – prepojiť medzimestské spoje s MHD – vyplniť časové prestoje,  

     prispôsobiť potrebám občanov a podľa toho sa môžu spoje MHD pridávať resp.  

     upravovať. 

3) Ak sa niektoré zo zastávok neosvedčia, môžu sa zrušiť príp. premiestniť. 

Primátor mesta k problematike MHD vyslovil prosbu, aby sa v rámci organizácii a OZ 

otvorila k otázke MHD diskusia, ktorej výsledkom budú návrhy a požiadavky občanov  

na využitie MHD. 

K danej téme vystúpila p. Malinová a spýtala sa p. primátora, prečo bola zrušená zastávka  

na Veľkomoravskej ulici smerom do nemocnice. P. Janečková sa vyjadrila k otázke zastávky 

pri zdravotnom stredisku Juh, pretože zastávka v tejto časti mesta je až pri zberných 

surovinách, čo je dosť ďaleko. Primátor mesta vysvetlil, že návrh na zriadenie zastávky bol 

pri mostíku na Štúrovej ulici, ale dopravná polícia nedala k tomu súhlas. Mesto opätovne 

podalo návrh na zriadenie tejto zastávky. P. Bukovská navrhla prehodnotiť čas MHD smerom 

na nový cintorín, ako aj možnosť spustenia linky cez dni pracovného voľna, nakoľko táto 



linka MHD chodí len počas pracovných dní. Primátor mesta k téme MHD opätovne zdôraznil, 

že cieľom je maximálne prispôsobiť MHD užívateľom. V rámci tejto témy sa diskutovalo aj 

o možnosti použitia jednorazových cestovných lístkov na prestupujúce stanice. 

 

Primátor mesta zároveň informoval, že sa pripravuje tzv. seniorská linka, ktorá priamo spojí 

Juh so Záhoráckou a nemocnicou. 

 

Uznesenie k bodu 4) – MHD 

 

Rada zobrala na vedomie predložené informácie o spustení MHD a k príp. zmenám 

(úpravám) v rámci MHD a odporučila prehodnotiť opätovné zavedenie zastávky 

Veľkomoravská ul. smerom do nemocnice, riešiť zastávku Štúrova ul., prehodnotiť čas 

MHD smerom na nový cintorín a spustiť túto linku aj počas víkendu, preskúmať 

možnosť použitia jednorazových cestovných lístkov na prestupujúce stanice.   

 

K bodu 5) 

Primátor mesta informoval členov Rady o príprave rozpočtu na rok 2018 a o nasledovných 

zámeroch a projektoch mesta zaradených do rozpočtu na r. 2018: 

1) Posilnenie dotácií pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti. 

2) Opätovné zaradenie cykloopatrení aj s novou položkou na mestský mobiliár. 

4) Príprava nového mestského podujatia „Novoročné Malacky“. 

5) Riešenie rekonštrukcie ZŠ Záhorácka ul. – regulácia kúrenia a osvetlenia. 

6) Modernizácia verejného osvetlenia na novú LED technológiu – ďalšia etapa v r. 2018 

7) Projekt osvetlenia priechodov. 

8) Rekonštrukcia MŠ Kollárova, MŠ Štúrova a rekonštrukcia kuchýň. 

9) Rekonštrukcia hlavného športoviska ZŠ J. Dérera. 

10) Rekonštrukcia a úprava reprezentačných sál v kaštieli vrátane novej obradnej siene 

11) Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS na Ul. 1. mája – cez na to už schválený úver.  

12) Pokračovanie rekonštrukcie ciest a chodníkov s dokončením vnútroblokov na 1. Mája. 

 

P. Trenčíkova v súvislosti s prípravou rozpočtu na r. 2018 k úprave a rekonštrukcii zariadení 

mesta mala pripomienku zaradiť  úpravu a rekonštrukcii bezbariérového vstupu do MCK. 

P. Bukovská požiadala primátora mesta o možnosť väčších priestorov pre klub dôchodcov, 

kde pôsobia ešte  ďalšie 3 organizácie (JDS, Kardioklub, Klub dôchodcov Nafta Gas), v rámci 

rozpočtu na r. 2018 navrhla obnovu priestorov novým vybavením (stoly, stoličky a pod.). 

P. Dúnarová mala otázku k možnosti ďalšieho využívania priestorov veľkej zasadačky 

v budove na Radlinského ul. za účelom organizovania akcií jednotlivých OZ a organizácií. 

 

Primátor uistil členov Rady, že seniorské organizácie sa nijako nedotkne vysťahovanie 

kancelárií zo starej budovy úradu. Naďalej je budova k dispozícii pre organizovanie podujatí, 

zároveň zostáva v užívaní prístavba úradu, kde sa pokúsi zabezpečiť priestory pre jednotlivé 

kluby. 

 

Uznesenie k bodu 5) – Príprava rozpočtu na rok 2018 

 

Rada zobrala na vedomie informáciu o príprave rozpočtu na rok 2018 a pripravovaných 

zámeroch a projektoch mesta zaradených do rozpočtu na r. 2018, zároveň odporúča 

úpravu bezbariérového vstupu (úpravu povrchu rampy) pri vstupe do MCK, 

zrealizovať bezbariérový vstup v rámci rekonštrukcie ŠH Malina, zaradiť do rozpočtu 

na rok 2018 finančné prostriedky na nové vybavenie priestorov klubu dôchodcov 

(stoličky, stoly a pod.). 

 



 

K bodu 6) 

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 09.10.2017       


