
UZNESENIE Č. 51/2012 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 19. 4. 2012 
 
 
K bodu programu č. 14) Rôzne: 
b) Návrh využitia voľných kapacít mesta v zmysle uznesenia č. 21/2012 – Z47/2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
a) ústnu informáciu o možnosti využitia voľných kapacít mesta v bytovom fonde mesta, 
b) ústnu informáciu primátora mesta o doteraz prijatých opatreniach mesta Malacky s cieľom 
obnoviť pokojné spolunažívanie na Družstevnej ulici, 
c) petíciu proti rozširovaniu ubytovacích kapacít v nízkonákladových bunkách na Hlbokej 
ulici v Malackách odovzdanú primátorovi mesta na stretnutí s dotknutými obyvateľmi mesta 
2. apríla 2012, 
 
2) na základe predloženej ústnej informácie konštatuje, 
a) že mesto Malacky pri riešení vzniknutej situácie na Družstevnej ul. č. 25 postupovalo v 
rozsahu svojich kompetencií a využilo dostupné právne prostriedky k obnoveniu pokojného 
spolunažívania vyvolaného protiprávnym konaním rómskych rodín bývajúcich na uvedenej 
adrese, 
b) že mesto Malacky bude postupovať jednotne, rovnako a zákonne vo všetkých podobných 
prípadoch narušenia pokojného spolunažívania vyvolaného protiprávnym konaním, a prijme 
opatrenia k napraveniu tohto protiprávneho stavu, výsledkom ktorého nebude poskytované 
náhradné ubytovanie za odmenu, že povinný splnil úradom alebo súdom uloženú povinnosť, 
c) že mesto Malacky v nadväznosti na uznesenie č. 21/2012 zo dňa 16.2.2012 s cieľom 
zmierniť sociálne napätie môže využiť voľné bytové kapacity mesta iba dočasne v 
obmedzenom rozsahu, za tým účelom odporúča primátorovi mesta v prípade vážnej bytovej a 
sociálnej núdze konkrétne podmienky využitia voľných kapacít dohodnúť s dotknutými 
susedmi v možnej súčinnosti s poslancami za daný mestský obvod. 
 
3) ukladá mestskému úradu 
pripraviť a predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva v druhej polovici roka 2012 
materiál hodnotiaci prevádzku nízkonákladového sociálneho bývania v areáli na Hlbokej ulici 
od jeho vzniku, a to za účelom určenia podmienok jeho ďalšej existencie v tejto lokalite a 
zmiernenia dopadov na bývanie v dotknutých uliciach. 
 
T: v texte, Z: prednosta MsÚ 
 
V Malackách dňa 20.4.2012 
 
Overovatelia: 
Posl: M. Tedlová 
Posl: J. Mračna        ......................................... 

   RNDr. Jozef Ondrejka 
          primátor mesta 


