
 

UZNESENIE Č. 13/2011 
zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva mesta Malacky  

zo dňa 27. 01. 2011 
 

K bodu programu č. 8a) Návrh riešenia nedostatku miest pre umiestnenie detí v MŠ 
Kollárova 896, Malacky (Z 08/2011) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
1) schvaľuje  
a) riešenie nedostatku miest pre umiestnenie detí v materskej škole Kollárova ul. 896 Malacky 
podľa alt. č. I,  
b) prevod nehnuteľností  s.č.1808 rodinný dom postavený na parcele číslo 51/2, hospodárska 
budova pri rod. dome s.č.1808 postavená na parcele číslo 51/3, parcelu číslo 51/1, zastavaná plocha 
o výmere 447 m2, parcelu číslo 51/2 zastavaná plocha o výmere 121 m2, parcelu číslo 51/2, 
zastavaná plocha o výmere 91 m2, parcelu číslo 52/1, záhrady o výmere 451 m2 , zapísané na 
LVč.351 v KÚ Malacky registra „C“, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ladislav  
Škopek, rod Škopek a Magdaléna Škopeková, rod. Temerová, obaja trvale bytom Rohožník  275,  
podľa zn. posudku č.61/2010 vypracovaného Ing. I .Matušekom za cenu do 248.000,- €,  do 
výlučného  vlastníctva mesta Malacky, Radlinského 2751/1, IČO 00 304 913 a jej rekonštrukciu do 
rozdielu hodnôt znaleckých posudkov nehnuteľností s.č. 900 a s.č.1808, t.j. do 102.000,-€.  
c) budúcu zámenu nehnuteľnosti s.č.1808 na p.č. 51/2 s pozemkami p.č.  p.č.51/1 až 51/3, 52/1 v 
KÚ Malacky, ktorá bude prevedená do vlastníctva mesta Malacky s nehnuteľnosťou s.č.900 na 
p.č.2963/4 s pozemkami p.č.2963/3 až 2963/7 zapís. na LV 4527 v KÚ Malacky vo vlastníctve 
Detský domov Macejko. 
d) prevzatie investičného úveru vo výške 400.000,- €  na riešenie nedostatku miest pre umiestnenie 
detí v materskej škole Kollárova ul. 896 Malacky podľa schválenej alternatívy č. I 
e) ručenie za poskytnutý úveru blanko zmenkou 
2) zriaďuje  
komisiu v zložení: Ing.Vladimír Moravčík, Ing.Gabriela Janíková, Ing.Mária Tedlová, Ing.Marián 
Andil a Ing.Ladislav Adamovič na vyhodnotenie ponúk na prevzatie investičného úveru. 
3) ukladá 
a) MsÚ zapracovať schválený výdavok (úver) do rozpočtu mesta na r.2011 pri najbližšej zmene  
rozpočtu mesta 
T: v texte, Z: v texte 
b) MsÚ v spolupráci s riaditeľkou škôlky Kollárova a komisii pre vzdelávanie, mládež a šport 
pokračovať v hľadaní riešenia nedostatku miest pre umiestnenie detí v materskej škole Kollárova 
ulica 896 Malacky 
T: priebežne, Z: v texte 
 
V Malackách dňa  
 
Overovatelia: 
posl.    Ing. Jozef Bulla  
posl.    Mgr. Anton Pašteka 
 

................................................. 
RNDr. Jozef Ondrejka 

primátor mesta 
 


