U Z N E S E N I E Č. 77/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie:
Určenie overovateľov zápisnice:

2) volí
Návrhovú komisiu:

posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

posl. Milan Ondrovič, predseda NK
posl. Katarína Trenčanská, člen NK
posl. Daniel Masarovič, člen NK

3) schvaľuje
Navrhnutý program rokovania:
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ3/2018
3) Správa z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách mesta v rokoch
2015 a 2016 – Z77/2018
4) Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri čerpaní výdavkov
v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola Malacky za rok 2017 – Z78/2018
5) Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018 – Z79/2018
6) Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky a návrh VZN o mesta Malacky
o záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky – Z80/2018
7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve
spoločnosti FUNDUS s.r.o. Bratislava za účelom vybudovania záchytného parkoviska
v prospech mesta Malacky - Z81/2018
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 1395 a 5762/36 vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Malacky v prospech mesta Malacky – Z82/2018
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/58 v k. ú.
Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Ing. Miroslava Riša a Zuzany Rišovej, Malacky – Z83/2018
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/60 v k. ú.
Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Miroslava Kratochvíla a Anny Kratochvílovej,
Malacky – Z84/2018
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. „C“ parc. č. 1336/1 a reg. „E“
parc. č. 3972/1 v k. ú. Malacky na ulici Oslobodenia uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena“ v prospech Samuela Vícena, Malacky – Z85/2018
f) Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest a chodníka na ul. Radlinského vo vlastníctve
BTZ Real, s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z86/2018
g) Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest na Pribinovej ulici vo vlastníctve Tibora
Kuklovského, Malacky v prospech mesta Malacky – Z87/2018
h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5927/32 v k.ú.
Malacky vo vlastníctve SR v správe SPF v prospech mesta Malacky – Z88/2018
ch)Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Malacky vo vlastníctve
Anny Miklíkovej, rod. Ščepánkovej v správe SPF v prospech mesta Malacky – Z89/2018
i) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5958, 5959
a 5960 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Ireny Dobrovodskej a Oskara Dobrovodského, Malacky
v prospech mesta Malacky – Z90/2018
j) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva pozemku reg. „E“ parc. č. 509 k. ú. Malacky

vo vlastníctve Emmy Bužekovej a Vincenta Bužeka v správe SPF v prospech mesta
Malacky – Z91/2018
8) Návrh na zverejnenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovej organizácii
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z92/2018
9) Monitorovacia správa programového rozpočtu a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2018 – Z93/2018
10) Návrh tretej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2018 – Z94/2018
11) Správa o výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ Malacky za posledné 3 školské roky vrátane
aktuálneho – Z95/2018
12) Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZUŠ,
CVČ a MŠ - Z96/2018
13) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka a
MŠ – Z97/2018
14) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 – Z98/2018
15) Rôzne
16) Interpelácie a podnety

4) dopĺňa
do bodu 7:
k) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 2803/4
a 2803/5, k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Úradu geodézie,
kartografie a katastra v prospech mesta Malacky – Z99/2018,
l) Návrh na udelenie súhlasu mesta Malacky k zaradeniu Materskej školy Nepoškvrneného
srdca Panny Márie ako organizačnej zložky Spojenej školy sv. Františka Assiského
v Malackách do siete škôl a školských zariadení SR - Z100/2018

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 78/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ3/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ (mat. SPÚ 3/2018),
2) schvaľuje:
a) vypustiť zo sledovania uznesenia ako splnené : č. 17/2016, 58/2016, 119/2016, 17/2018,
63/2018, 74/2018,
b) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 61/2016 zo dňa 23.06.2016 v schvaľovacej
časti tak, že toto uznesenie znie:
„zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 1473/5,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 24749 m2, registra „E“ KN, parc. č. 1476/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2963 m2, registra „E“ KN, parc. č. 1657/11, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10487 m2, registra „E“ KN, parc. č. 1663, ostatné plochy o výmere 4121
m2, registra „C“ KN, parc. č. 4503/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29468 m2, k. ú.
Malacky, evidované na listoch vlastníctva č. 2414, 2935 vo výlučnom vlastníctve mesta
Malacky povinného z vecného bremena a to v rozsahu vymedzeným v geometrickom pláne na
vyznačenie vecného bremena č. 176.3/2018, vyhotoveného spoločnosťou JUMI s.r.o.,
Bratislava, IČO: 35 931 469 zo dňa 08.08.2018, autorizačne overeným Ing. Ivanom Mišíkom,
dňa 08.08.2018 a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor Ing.
Zuzanou Rybeckou, dňa 28.08.2018 pod č. 1225/2018 uzatvorením „Zmluvy o zriadení
vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 oprávneného z vecného bremena. Právo
zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“, na dobu neurčitú, za
jednorazovú odplatu vo výške 3,75 €/m2 v súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č.
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“,
c) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 106/2016 zo dňa 08.12.2016 v schvaľovacej
časti tak, že toto uznesenie znie:
„zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 4702/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1751 m2, registra „E“ KN, parc. č. 4700/1, ostatné
plochy o výmere 71 m2, k. ú. Malacky, evidované na liste vlastníctva č. 2414 vo výlučnom
vlastníctve povinného z vecného bremena mesta Malacky a na časti pozemku registra „E“
parc. č. 4699/57, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, k. ú. Malacky, evidovaný na
liste vlastníctva č. 7417 v podielovom spoluvlastníctve povinného z vecného bremena mesta
Malacky vo veľkosti ½ k celku, v rozsahu určených geometrickými plánmi na vyznačenie
vecného bremena vyhotovených spoločnosťou JUMI s.r.o., Bratislava, IČO: 35 931 469 č.
161.31/2018 zo dňa 26.3.2018, autorizačne overeným Ing. Ivanom Mišíkom, dňa 26.03.2018
a úradne overeným Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor Ing. Petrou Valentovou,

dňa 09.04.2018 pod č. 429/2018 a č. 161.3/2018 zo dňa 26.03.2018, autorizačne overeným
Ing. Ivanom Mišíkom, dňa 26.03.2018 a úradne overeným Okresným úradom Malacky,
katastrálny odbor Ing. Jozefom Lukáčom, dňa 10.04.2018 pod č. 428/2018 uzatvorením
„Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518. Celková výmera zaťažená vecným bremenom je 116 m2, právo zodpovedajúce
vecnému bremenu sa zriaďuje „in personam“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo
výške 435,00 € (slovom: štyristotridsaťpäť eur) stanovenú v súlade s § 29 ods. 5 v spojení s §
3 ods.7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po
podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“,
d) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 35/2017 zo dňa 22.06.2017 v schvaľovacej
časti tak, že toto uznesenie znie:
„zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 3622/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3938 m2, parc. č. 3630/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 58271 m2, registra „E“ KN, parc. č. 6527/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
14913 m2 k. ú. Malacky, evidované na liste vlastníctva č. 2414 vo výlučnom vlastníctve
povinného z vecného bremena mesta Malacky uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného
bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 a to v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in
personam“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 3,75 €/m2 v súlade s § 29 ods.
5 v spojení s § 3 ods.7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá
bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“,
e) zmenu textu Uznesenia MsZ mesta Malacky č. 36/2017 zo dňa 22.06.2017 v schvaľovacej
časti tak, že toto uznesenie znie:
„zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3793/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 8717 m2, k. ú. Malacky, evidovaný na liste vlastníctva č. 2935 vo
výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena mesta Malacky uzatvorením „Zmluvy
o zriadení vecného bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu
sa zriaďuje „in personam“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu vo výške 3,75 €/m2 v
súlade s § 29 ods. 5 v spojení s § 3 ods. 7 VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta, ktorá bude uhradená po podpise „Zmluvy o zriadení vecného bremena“.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 79/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 3) Správa z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných
v príspevkových organizáciách mesta v rokoch 2015 a 2016 – Z77/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

berie na vedomie
Správu z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách
mesta v rokoch 2015 a 2016 (mat. č. Z 77/2018).

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 80/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 4) Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne
záväzných predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Materská
škola Malacky za rok 2017 – Z78/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
berie na vedomie
Správu z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Materská škola Malacky za rok 2017 (mat.
č. Z 78/2018).

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 81/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 5) Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2018 – Z79/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

berie na vedomie
Správu z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2018 (mat. Z 79/2018).

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 82/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 6) Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky a
návrh VZN o mesta Malacky o záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu
obce mesta Malacky – Z80/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
dôvodovú správu k materiálu Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky a
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o záväznej časti Zmien a doplnkov
2017 Územného plánu obce mesta Malacky (materiál Z80/2018),
2) schvaľuje
a) Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu obce mesta Malacky,
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky o záväznej časti Zmien a doplnkov
2017 Územného plánu obce mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu obce mesta Malacky, v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
7/2003, všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2006, všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2010, všeobecne záväzného nariadenia č.
7/2013 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014,
c) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Zmien a doplnkov
2017 Územného plánu obce mesta Malacky.
3) žiada primátora mesta
zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu obce mesta Malacky, v zmysle
ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 83/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v areáli Píla vo
vlastníctve spoločnosti FUNDUS s.r.o. Bratislava za účelom vybudovania záchytného
parkoviska v prospech mesta Malacky - Z81/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predložené zhrnutie k materiálu (mat. Z81/2018) „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemkom v areáli Píla vo vlastníctve spoločnosti FUNDUS s.r.o. Bratislava za
účelom vybudovania záchytného parkoviska v prospech mesta Malacky“

2) schvaľuje
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku parcely registra „C“ č. 3258/37 o celkovej
výmere 6548 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra „C“
č. 3258/38 o celkovej výmere 1645 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie podľa
Geometrického plánu č. 105/2018 zo dňa 20.08.2018 vyhotoveného Geodetom Romanom
Šteflíkom, IČO: 41 717 252, autorizačne overeného dňa 20.08.2018 Ing. Brigitou Kučerovou
a úradne overeného dňa 31.08.2018 Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom - Ing.
Zuzanou Rybeckou pod č. 1243/2018, ktoré vznikli odčlenením z pozemkov parcely registra
„C“ č. 3258/1 a 3258/19 zapísaných na liste vlastníctva č. 5971 v k. ú. Malacky z výlučného
vlastníctva obchodnej spoločnosti FUNDUS, s.r.o., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 36
330 787 do výlučného vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky,
IČO 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 405.977,- Eur (slovom
štyristopäťtisíc deväťstosedemdesiatsedem eur).

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 84/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 1395
a 5762/36 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Malacky v prospech mesta
Malacky – Z82/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z82/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 1395 a 5762/36 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
Farnosť Malacky v prospech mesta Malacky“
2) schvaľuje
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 1395, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 25 m2 a pozemku „E“ KN, parc. č. 5762/36, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 97 m2 vedených Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne
územie Malacky evidované na liste vlastníctva č. 6128 z výlučného vlastníctva
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Malacky, IČO: 34 015 272 v prospech mesta Malacky,
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 v podiele 1/1, za dohodnutú
kúpnu cenu 671,00 € (slovom: šesťstosedemdesiatjeden eur).

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 85/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/58 v
k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Ing. Miroslava Riša a Zuzany Rišovej,
Malacky – Z83/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu materiálu Z83/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/58 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Ing.
Miroslava Riša a Zuzany Rišovej, Malacky“

2) schvaľuje
a) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov spôsob prevodu nehnuteľnosti časti pozemku registra „C“ parc. č. 5418/58, ostatné plochy o výmere 149 m², vedený
Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky ako prevod majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok susediaci s pozemkom
vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorí ho budú aj naďalej využívať výlučne pre vlastnú potrebu
ako predzáhradku, obslužnú plochu a zeleň pri nehnuteľnosti v ich vlastníctve,

b) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 17 ods. 2 v spojení s ust. § 9 ods. 7 písm. e) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov odplatný prevod pozemku registra „C“ KN, parc.
č. 5418/58, ostatné plochy o výmere 149 m2 vedený Okresným úradom Malacky, katastrálny
odbor, obec Malacky, katastrálne územie Malacky v zmysle geometrického plánu č. 42/2004
zo dňa 13.10.2004 vyhotoveným a autorizačne overeným Ing. Radoslavom Kamenským
Geomatic, Malacky, IČO: 37 441 701, úradne overeným Okresným úradom Malacky,
katastrálny odbor, dňa 08.11.2004, Ing. Dobroľubou Bendžákovou, pod č. 1082/2004
z výlučného vlastníctva mesta Malacky v prospech Ing. Miroslava Riša, nar. 07.02.1982
a Zuzany Rišovej, rod. Jurkáčkovej, nar. 18.01.1979, obidvaja bytom Jánošíkova 2600/104,
901 01 Malacky v podiele 1/1 BSM za kúpnu cenu vo výške 2.823,50 € (slovom:
dvetisícosemstodvadsaťtri eur a päťdesiat centov). Náklady za úhradu správneho poplatku
v hodnote 66,00 € za návrh na vklad zaplatia nadobúdatelia.

3) konštatuje,
že v prípade ak kúpnu zmluvu mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcimi najneskôr do 3
mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia, v zmysle § 37 ods. 7 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, uznesenie
stráca platnosť.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 86/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku reg. „C“ parc. č.
5418/60 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech Miroslava Kratochvíla a Anny
Kratochvílovej, Malacky – Z84/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu materiálu Z84/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k časti pozemku reg. „C“ parc. č. 5418/60 v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech
Miroslava Kratochvíla a Anny Kratochvílovej, Malacky“
2) schvaľuje
a) v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov spôsob prevodu nehnuteľností pozemku registra „C“ parc. č. 5418/140, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m²,
katastrálne územie Malacky, ktorý vznikol odčlenením z pozemku registra „C“ parc. č.
5418/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1438 m2, ako prevod majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o pozemok susediaci s pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľov, ktorí ho budú aj naďalej využívať výlučne pre vlastnú potrebu ako
obslužnú plochu a zeleň pri nehnuteľnosti v ich vlastníctve,
b) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 17 ods. 2 v spojení s ust. § 9 ods. 7 písm. e) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov - odplatný prevod pozemku registra „C“ parc. č.
5418/140, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m², katastrálne územie Malacky, ktorý
vznikol odčlenením z pozemku registra „C“ parc. č. 5418/60, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1438 m2, katastrálne územie Malacky v zmysle geometrického plánu č. 43/2018 zo
dňa 11.04.2018 vyhotoveným
SK GEODETI s.r.o., Bratislava, IČO: 35 971 525
a autorizačne overeným dňa 11.04.2018 Ing. Rastislavom Holičom a úradne overeným
Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, dňa 19.04.2018 Ing. Petrou Valentovou, pod
č. 495/2018 z výlučného vlastníctva mesta Malacky do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Miroslava Kratochvíla, nar. 04.03.1955 a Anny Kratochvílovej, rod. Vittekovej,
nar. 21.09.1960, obidvaja bytom Jánošíkova 2601/106, Malacky v podiele 1/1 BSM za kúpnu
cenu vo výške 1.768,00 Eur (slovom: jedentisícsedemstošesťdesiatosem eur) stanovenú
v zmysle § 23 ods. 4 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Náklady za úhradu správneho poplatku v hodnote
66,00 Eur za návrh na vklad zaplatia nadobúdatelia.

3) konštatuje,
že v prípade ak kúpnu zmluvu mesto Malacky neuzatvorí s kupujúcimi najneskôr do 3
mesiacov od nadobudnutia platnosti uznesenia, v zmysle § 37 ods. 7 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, uznesenie
stráca platnosť.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 87/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. „C“ parc. č. 1336/1 a reg. „E“
parc. č. 3972/1 v k. ú. Malacky na ulici Oslobodenia uzatvorením „Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Samuela Vícena, Malacky – Z85/2018
Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z85/2018 „Návrh na zriadenie vecného bremena na
pozemku reg. „C“ parc. č. 1336/1 a reg. „E“ parc. č. 3972/1 v k. ú. Malacky na ulici
Oslobodenia uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“
v prospech Samuela Vícena, Malacky“
2) schvaľuje
zriadenie vecného bremena uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena“ na pozemku registra „E“ KN, parc. č. 3972/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7498 m2 a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1336/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 137 m2 k. ú. Malacky, spočívajúce v povinnosti mesta Malacky na zaťažených
pozemkoch strpieť, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iné
stavebné úpravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke, spojené s právom vstupu, prechodu
a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom údržby, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav vodovodnej a
kanalizačnej prípojky a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, v prospech
vlastníka pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1337/11, orná pôda o výmere 484 m2 k. ú.
Malacky. Vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
prevyšujúcu sumu určenú v § 29 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č.
20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta a to v celkovej výške 200,00 € (slovom:
dvesto eur).
3) ukladá MsÚ
po vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky v zmysle geometrického plánu na
zameranie vecného bremena uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena a podať
návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávneného z vecného
bremena vlastníka pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1337/11, k. ú. Malacky. Náklady za
vyhotovenie geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad v hodnote 66,00 Eur
zaplatí oprávnený z vecného bremena. Jednorazová odplata bude oprávneným z vecného
bremena zaplatená do 10 dní odo dňa účinnosti „Zmluvy o zriadení vecného bremena“.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 88/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
f) Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest a chodníka na ul. Radlinského vo
vlastníctve BTZ Real, s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z86/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predložené zhrnutie k materiálu (mat. Z86/2018) „Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích
miesta a chodníka na Ul. Radlinského vo vlastníctve BTZ Real, s.r.o. v prospech mesta
Malacky“,

2) schvaľuje
odplatný prevod 16 novovybudovaných parkovacích miest a chodníka vo vlastníctve
spoločnosti BTZ Real, s.r.o., IČO 36 292 869, Štefanovičova 12, Bratislava 811 04
nachádzajúcich na pozemku registra „C“ p. č. 2888/1, pozemku registra “E” č. 589 a pozemku
registra “E” č. 588, v k.ú. Malacky v prospech mesta Malacky za dohodnutú kúpnu cenu v
sume 1,- Euro.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 89/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
g) Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích miest na Pribinovej ulici vo vlastníctve
Tibora Kuklovského, Malacky v prospech mesta Malacky – Z87/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predložené zhrnutie k materiálu (mat. Z87/2018) „Návrh na odplatný prevod 16 parkovacích
miest na Pribinovej ulici vo vlastníctve Tibora Kuklovského, Malacky v prospech mesta
Malacky“,
2) schvaľuje
odplatný prevod 16 novovybudovaných parkovacích miest vo vlastníctve Tibora
Kuklovského, Malacky nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „E“ p. č. 281, 284, 282,
1659, 1474 a 280/12, v k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky za dohodnutú kúpnu cenu v
sume 1,- Eur.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 90/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
h) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5927/32 v
k.ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe SPF v prospech mesta Malacky – Z88/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z88/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 5927/32 v
v prospech mesta Malacky“

k. ú. Malacky vo vlastníctve SR v správe SPF

2) schvaľuje
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 5927/32, orná pôda
o výmere 903 m2 vedený Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, obec Malacky,
katastrálne územie Malacky, evidovaný na liste vlastníctva č. 7800 z podielového
spoluvlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele
1/12 k celku v prospech mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky v podiele
1/12 k celku za jednotkovú cenu vo výške 8,33 Eur/m² určenú znaleckým posudkom č.
238/2018 vyhotoveným Ing. Pavlom Jánošíkom, znalcom z odboru Poľnohospodárstvo,
odvetvie Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, čo pri výmere predmetu prevodu
predstavuje kúpnu cenu celkom 626,83 Eur. Správny poplatok v hodnote 66,00 € za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností zaplatí nadobúdateľ.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 91/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018

K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
ch)Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Malacky vo
vlastníctve Anny Miklíkovej, rod. Ščepánkovej v správe SPF v prospech mesta Malacky
– Z89/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z89/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemkom v k.ú. Malacky vo vlastníctve Anny Miklíkovej, rod. Ščepánkovej
v správe SPF v prospech mesta Malacky“
2) schvaľuje
odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Malacky,
katastrálny odbor, obec Malacky, katastrálne územie Malacky k nehnuteľnostiam: pozemok
registra „E“ KN, parc. č. 5927/32, orná pôda o výmere 903 m2 (2/12 k celku), pozemok
registra „E“ KN, parc. č. 5927/6, vodné plochy o výmere 207 m2(2/12 k celku), pozemok
registra „E“ KN, parc. č. 5927/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2(2/12 k celku),
pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5927/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2(2/12
k celku), pozemok registra „E“ KN, parc.č 5927/31, orná pôda o výmere 215 m2(2/12
k celku); pozemok registra „C“ KN, parc. č. 3613/13, ostatné plochy o výmere 5 m2 (2/12
k celku), pozemok registra „C“ KN, parc. č. 3614/128, orná pôda o výmere 84 m2 (2/12
k celku), pozemok registra „C“ KN parc. č. 3614/129, orná pôda o výmere 50 m2 (2/12
k celku), pozemok registra „C“ KN parc. č. 5389/17, lesné pozemky o výmere 1007 m2 (2/12
k celku), pozemok registra „E“ KN parc. č. 5927/2, trvalé trávne porasty o výmere 568 m2
(2/12 k celku) z podielového spoluvlastníctva Anny Miklíkovej, rod. Ščepánkovej v správe
Slovenského pozemkového fondu do podielového spoluvlastníctva mesta Malacky,
Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00 304 913 v príslušných podieloch za
jednotkovú cenu vo výške 8,33 Eur/m² určenú znaleckým posudkom č. 238/2018
vyhotoveným Ing. Pavlom Jánošíkom, znalcom z odboru Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad
hodnoty poľnohospodárskej pôdy, čo pri celkovej výmere predmetu prevodu predstavuje
kúpnu cenu celkom 4.355,20 Eur. Správny poplatok v hodnote 66,00 € za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností zaplatí nadobúdateľ.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 92/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
i) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5958, 5959
a 5960 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Ireny Dobrovodskej a Oskara Dobrovodského,
Malacky v prospech mesta Malacky – Z90/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z90/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemku reg. „E“ parc.č. 5958, 5959 a 5960 v k.ú. Malacky vo vlastníctve Ireny
Dobrovodskej a Oskara Dobrovodského, Malacky v prospech mesta Malacky“
2) schvaľuje
A) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 5958, orná pôda
o výmere 4035 m2, pozemku registra „E“ KN, parc. č. 5960, orná pôda o výmere 12323 m2,
vedených Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky,
evidovaných na liste vlastníctva č. 810 v prospech Mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A,
901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 5,50 €/m2, čo pri celkovej
výmere predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu 89.970,- Eur,
B) odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemok registra „E“ KN, parc. č. 5959, lesný
pozemok o výmere 4352 m2 vedeného Okresným úradom Malacky, obec Malacky, katastrálne
územie Malacky, evidovanej na liste vlastníctva č. 4091 z výlučného vlastníctva Oskara
Dobrovodského, rod. Dobrovodského, nar. 02.12.1970, bytom Družstevná 1992/21, Malacky
do výlučného vlastníctva Mesta Malacky Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO:
00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 5,50 €/m2, čo pri celkovej výmere predmetu prevodu
predstavuje kúpnu cenu 23.937,- Eur.

3) splnomocňuje primátora mesta
na podpísanie kúpnych zmlúv na predmet prevodu s možnosťou splatenia kúpnej ceny formou
troch splátok.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 93/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
j) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva pozemku reg. „E“ parc. č. 509 k. ú.
Malacky vo vlastníctve Emmy Bužekovej a Vincenta Bužeka v správe SPF v prospech
mesta Malacky – Z91/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z../2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva pozemku reg. „E“ parc. č. 509 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Emmy Bužekovej
a Vincenta Bužeka v správe SPF v prospech mesta Malacky“
2) schvaľuje
odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ KN, parc. č. 509, záhrady
o výmere 262 m2 vedený Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, obec Malacky,
katastrálne územie Malacky, evidovaný na liste vlastníctva č. 6205 z podielového
spoluvlastníctva Emmy Bužekovej, rod. Landlovej v podiele 9/16 k celku a Vincenta Bužeka
v podiele 7/16 k celku v správe Slovenského pozemkového fondu do výlučného vlastníctva
mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 00 304 913 za jednotkovú
cenu vo výške 44,90 Eur/m² určenú znaleckým posudkom č. 240/2018 vyhotoveným Ing.
Pavlom Jánošíkom, znalcom z odboru Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, čo pri výmere predmetu prevodu predstavuje kúpnu cenu celkom
11.763,80 Eur. Správny poplatok v hodnote 66,00 € za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností zaplatí nadobúdateľ.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 94/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
k) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č.
2803/4 a 2803/5, k. ú. Malacky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Úradu
geodézie, kartografie a katastra v prospech mesta Malacky – Z99/2018
Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z99/2018 „Návrh na odplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 2803/4 a 2803/5, k. ú. Malacky vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra v prospech mesta
Malacky“
2) schvaľuje
a) podľa § 11 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ KN, parc. č.
2803/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1673 m2 a pozemku registra „C“ KN,
parc. č. 2803/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 603 m2, vedené Okresným
úradom Malacky, katastrálny odbor, obec Malacky, katastrálne územie Malacky,
evidované na liste vlastníctva 8317, z výlučného vlastníctva Slovenskej republiky
v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do výlučného
vlastníctva mesta Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO
00 304 913 za dohodnutú kúpnu cenu 28.414,00 Eur (slovom: dvadsaťosemtisíc
štyristoštrnásť eur) za účelom užívania pozemkov z dôvodu poskytovania všeobecne
prospešných služieb obnovou pôvodne historicky umiestneného parku pre obyvateľov.
Náklady na úhradu správneho poplatku vo výške 66,00 Eur za podanie návrhu na
vklad zaplatí nadobúdateľ,
b) financovanie kúpy pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2803/4, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1673 m2 a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2803/5, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 603 m2 v k. ú. Malacky formou zvýšenia bežných príjmov
rozpočtovej položky 121 (daň z nehnuteľností) a výdavkovej položky kapitálového
rozpočtu 711001 (výkup pozemkov) o sumu 28.414,00 Eur.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 95/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 7) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
na udelenie súhlasu mesta Malacky k zaradeniu Materskej školy
Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako organizačnej zložky Spojenej školy
sv. Františka Assiského v Malackách do siete škôl a školských zariadení SR
– Z100/2018

l) Návrh

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predložené zhrnutie k materiálu (mat. Z100/2018) „Návrh na udelenie súhlasu mesta Malacky
k zaradeniu Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako organizačnej zložky
Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách do siete škôl a školských zariadení SR“

2) súhlasí
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov so zaradením Materskej školy
Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako organizačnej zložky Spojenej školy sv. Františka
Assiského v Malackách do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti
k 1. septembru 2020.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 96/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 8) Návrh na zverejnenie dlhodobého hmotného majetku mesta
Malacky do správy rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
Malacky – Z92/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
Dôvodovú správu k návrhu na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy
rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky,

2) schvaľuje
Zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky týkajúceho sa rekonštrukcie
ústredného kúrenia, kotolne – výmena kotlov do správy rozpočtovej organizácii ZŠ Dr. J.
Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky v obstarávacej cene 37 767,60 €.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 97/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 9) Monitorovacia správa programového rozpočtu a čerpanie
rozpočtu za I. polrok 2018 – Z93/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

berie na vedomie
a) predloženú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2018
b) čerpanie rozpočtu k 30.06.2018
c) informáciu o rozpočtovom opatrení primátora č. 1.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 98/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 10) Návrh tretej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok
2018 – Z94/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predložený materiál „Návrh tretej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2018“,
ako je uvedené v mat. Z94/2018,

2) schvaľuje
tretiu zmenu rozpočtu AD HOC Malacky za rok 2018“ s tým, že príjmy spolu sú 548.666 €,
z toho bežné príjmy 526.866 € a kapitálové príjmy 21.800 €. Výdavky spolu sú 548.666 €,
z toho bežné výdavky 464.666 € a kapitálové výdavky 84.000 €.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 99/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 11) Správa o výchovno-vzdelávacom procese v ZUŠ Malacky za
posledné 3 školské roky vrátane aktuálneho – Z95/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

berie na vedomie
predložený materiál č. Z 95/2018.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 100/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 12) Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ
Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZUŠ, CVČ a MŠ - Z96/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie
predložený materiál č. Z 96/2018 k návrhu dodatkov k zriaďovacím listinám MŠ Jána
Kollára, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova, ZŠ Dr. Jozefa Dérera, ZUŠ a CVČ,

2) schvaľuje
a) návrh dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky,
b) návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Záhorácka 95, Malacky,
c) návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Štúrova 142/A, Malacky,
d) návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy Dr. Jozefa Dérera, Gen. M. R.
Štefánika 7, Malacky,
e) návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Záhorácka 1918,
Malacky,
f) návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, M. Rázusa 2383/30,
Malacky.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 101/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 13) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri
ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka a MŠ – Z97/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách
1) berie na vedomie
predložený materiál č. Z 97/2018 k návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
pri ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka a MŠ,

2) deleguje na nasledujúce funkčné obdobie
a) do Rady školy pri Materskej škole, Jána Kollára 896, Malacky
Ing. Mgr. Zuzanu Baligovú, Mgr. MgA Katarínu Trenčanskú, PhDr. Ing. Luciu Vidanovú a
Ing. Natašu Špelicovú,
b) do Rady školy pri Základnej škole, Záhorácka 95, Malacky
Ing. Mariana Novotu, PhD., Ing. Jozefa Halcina, Ing. Pavla Spustu a Annu Slezákovú,
c) do Rady školy pri Základnej škole, Štúrova 142/A, Malacky
Mgr. Martina Macejku, Ing. Jozefa Mračnu, RNDr. Jozefa Ondrejku a Ing. Štefana Hrončeka.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 102/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 14) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na
I. polrok 2019 – Z98/2018

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019
(mat. č. Z 98/2018).

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

U Z N E S E N I E Č. 103/2018
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky
zo dňa 27. 9. 2018
K bodu rokovania č. 16) Interpelácie a podnety

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

ukladá MsÚ
vybaviť ústne a písomne podané interpelácie a zaoberať sa predloženými podnetmi
poslancov: posl. Novotu, posl. Mračnu, pol. Baligovej.

V Malackách dňa 28.9.2018

Overovatelia:
posl. Milan Ondrovič
posl. Katarína Trenčanská

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

