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V novom roku
viac fair play

I. Sochorová
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Nový župan na prvej návšteve Malaciek
„Záhorie je môjmu srdcu veľmi blízke. Mal som babičku v Senici, kam som chodieval na prázdniny. Starenku mám v Sekuliach a veľa kamarátov v Dojči. Takže na Záhorie chodím často a cítim sa tu takmer ako doma,“ - týmito slovami začal nový predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj
Droba pracovný výjazd v Malackách. Postupne navštívi všetky lokality kraja, aby zostavil svoje programové vyhlásenie – súhrn úloh, ktorým
sa v najbližších 5 rokoch hodlá venovať. Ako povedal pre mestské médiá, Malacky budú mať v tomto dokumente rovnako dôležité miesto ako
Pezinok, Senec či Bratislava.
Primátor Juraj Říha sa so svojím
menovcom na čele BSK stretol už
niekoľkokrát: počas kampane pred
voľbami do VÚC a v povolebnom
období aj na rokovaniach krajského
zastupiteľstva. Práve J. Říha spolu
s Luciou Vidanovou sú novozvolenými poslancami BSK za Malacky. „Som
potešený, že pán predseda sa na úvod

svojho funkčného obdobia rozhodol
práve pre návštevu nášho regiónu,“
konštatoval primátor. „Medzi poslancami v Malackách a vedením mesta je
harmónia, ktorá sa odráža v rozvoji
mesta. Tú nám môžu v dobrom iní závidieť,“ hodnotí novozvolená poslankyňa BSK Lucia Vidanová svoje skúsenosti z práce v mestskom zastupi-

Začína sa najväčší investičný
projekt tohto roka
V najbližších týždňoch sa budú
v našom meste pohybovať energetici a výškové plošiny. Začal sa totiž
najrozsiahlejší projekt tohto roka –
II. etapa modernizácie verejného
osvetlenia. Investícia presahuje milión
eur. Po prvých 14 uliciach, kde sa verejné osvetlenie modernizovalo na jar
2016, teraz prídu na rad ďalšie lokality

mesta. Okrem výmeny starých svietidiel na modernú LED technológiu sa
budú odstraňovať havarijné stavy na
stožiaroch. Tam, kde to bude možné,
pôjdu vzdušné vedenia pod zem.
Kvôli odborným prácam budú
lampy verejného osvetlenia občas
svietiť aj počas dňa.
-lp-

Zber vianočných stromov
Rodinné domy:
PONDELOK 22. januára
Sídliskové stojiská:
STREDA 31. januára
Pracovníci Tekosu začnú zber
už o 6. hodine ráno, preto prosíme
obyvateľov, aby vianočné stromy
umiestnili na stojiská/pred rodinné

domy s predstihom. Ak to nestihnete, stromy je možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch
(Hlboká, Partizánska). Vyhadzovanie
stromčekov na stojiskách mimo uvedených termínov sa bude považovať
za vytváranie čiernych skládok.
TEKOS

teľstve v Malackách. Podľa jej názoru
je ťažšie zosúladiť 50-členný zbor
župného zastupiteľstva rozdelený
do viacerých klubov, presadzujúcich
vlastné politické aj územné záujmy.
„Preto je potrebné mať dostatočne
vyargumentované a prediskutované
tézy ešte pred procesom schvaľovania.
Tu veľmi vítam iniciatívu pána župana

sformulovať programové vyhlásenie
BSK. Budú v ňom zapracované požiadavky zo strany poslancov či poslaneckých klubov. To, ako bude župa
vyzerať o päť rokov, máme predsa
v rukách spolu. Verím, že sa
v práci za lepší kraj
zladíme,“ doplnila L.
Vidanová.
Pokr. na
strane

Život
človeka
sprevádzajú
a ovplyvňujú víťazstvá i prehry. Podstatou pomyselného športového zápolenia však zostáva hrať fair play.
Nový rok odštartoval len nedávno
a, kým príde do cieľa, čaká nás množstvo vyčerpávajúcich zápasov s neznámym výsledkom. Samozrejme,
nemôžeme ísť len do takého boja,
o ktorom vopred vieme, že ho vyhráme. Nezabúdajme, že to boli práve
porážky a sklamania, ktoré dali do pohybu veľa vecí.
Fair play je veľkým novoročným
želaním a výzvou v osobnom živote aj
na pracovisku. Rovnako ako na športoviskách sa vo všetkom lepšie darí,
keď je medzi spoluhráčmi, kolegami
viac súdržnosti. S polenami hodenými pod nohy sa víťazného skóre sotva
dočkáme. Pre celkovú priaznivú atmosféru je dôležité, aby si všetci v tíme navzájom načúvali - vedúci svojim podriadeným, ktorí sa vo väčšine prípadov
snažia odviesť maximum, podriadení
svojim vedúcim, ktorí nesú na svojich
pleciach najväčšiu ťarchu zodpovednosti.
Dôležité body do tabuľky neprinesie ani ohováranie. Kultová seriálová postava inšpektor Columbo už
niekoľko desaťročí ukazuje svetu, že
podceňovať, urážať či zosmiešňovať
kohokoľvek sa nevypláca. Starý plášť,
auto ako zo šrotoviska a potmehúdsky úsmev skrývajú vrodenú inteligenciu a v zmysle známeho kto sa smeje
naposledy, ten sa smeje najlepšie je to
práve on, kto v závere rozhodujúcim
úderom knokautuje protivníka.
V pondelok 15. januára sme znova
začali bojovať o detské ihrisko Žihadielko. A opäť v zmysle fair play, s dodržaním čistoty športového súťaženia.
Nesnažme sa dosahovať iba sebecké
úspechy a aj v tomto prípade ukážme
svoju schopnosť podriadiť sa kolektívu
a ochotu niesť zodpovednosť za priaznivý výsledok.
Prajme si v novom roku viac fair
play na všetkých postoch. A pokúsme
sa okolo seba šíriť radosť, to je skutočné a najväčšie víťazstvo.
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Nový župan na prvej návšteve Malaciek
(dokončenie zo str. 1)
TOP priorita: odklonenie dopravy
z mesta
Vedenie Malaciek predstavilo županovi priority mesta: riešenie tranzitnej dopravy, vybudovanie záchytného parkoviska a zachovanie urgentu
v malackej nemocnici.
Najväčšou boľačkou mesta je tranzit
nákladných áut, ktorý vedie centrom
Malaciek. „Nákladné autá z Rohožníka, najmä z cementárne, musia prejsť
Malackami, aby sa dostali na diaľnicu
smer Bratislava alebo Brno. Rovnaká
situácia je aj od Veľkých Levár či Studienky –autá z týchto smerov takisto
musia prejsť centrom Malaciek, aby sa
napojili na diaľnicu,“ vysvetlil situáciu
primátor. Županovi zároveň objasnil,
že mesto nečaká so založenými rukami, ale koná aj samo: „Máme pripravené projekty dvoch diaľničných križovatiek, ktoré by odklonili tranzit na
diaľnicu v mieste mimo Malaciek. Ide
o projekty D2-Rohožník a D2-Studienka. Križovatka D2-Rohožník už prešla
procesom posudzovania vplyvov na

životné prostredie EIA a momentálne
sme v štádiu prípravy tendra na dokumentáciu. V prípade navrhovanej
križovatky D2-Studienka už Národná
diaľničná spoločnosť pripravuje technickú štúdiu ako podklad pre EIA.“
Pre druhú spomínanú križovatku je
potrebné vybudovať prepojenie medzi cestou I. triedy (Malacky – Veľké
Leváre) a cestou II. triedy (Malacky –
Studienka), ktoré bude vyúsťovať pri
Moteli M. Ide o vzdialenosť približne
2 kilometre. Župa by mohla výrazne
pomôcť pri objednaní technickej
štúdie prepojenia týchto ciest.
Záchytné parkovisko
Druhým dôležitým projektom pre
Malacky je vybudovanie záchytného parkoviska pri železničnej
stanici. Ide o projekt regionálneho
významu, aby mali nielen Malačania, ale aj obyvatelia okolitých obcí
zabezpečené komfortné cestovanie a prestupovanie do Bratislavy.
Záchytné parkovisko sa pripravuje
v areáli bývalej píly. Projekt navrhuje 89 parkovacích miest pre autá

a kryté prístrešky pre bicykle. Parkovisko bude „inteligentné”, pretože
sa počíta s magnetickými senzormi
a mobilnou aplikáciou. Mesto už
podalo žiadosť na čiastočné financovanie z eurofondov.
Urgent v malackej nemocnici
Riaditeľ nemocnice v Malackách
Peter Kalenčík vysvetlil županovi
fungovanie a financovanie urgentných príjmov. Hovoril aj o tom, že
ministerstvo zdravotnícva tvorí novú
sieť urgentov, ktoré by financovali
zdravotné poisťovne, avšak Malacky
v tomto návrhu chýbajú. Vedenie
nemocnice i mesta to považuje za
chybu, pretože sme centrom spádovej oblasti s vyše 60 tisíc obyvateľmi.
Urgentný príjem v Malackách nateraz financuje BSK, ale ak by sa ho podarilo zaradiť do siete ministerstva
zdravotníctva, platila by ho zdravotná poisťovňa a kraj by takto ušetrené
peniaze mohol investovať inde. Žiaľ,
na druhý deň po návšteve župana
v Malackách vláda schválila pôvodný
návrh ministerstva.

Župan: problémov je veľa
Medzi 50 poslancami župného parlamentu je veľa zástupcov miest,
obcí a bratislavských mestských častí. Čo v prípade, keď sú postoje kraja
a samosprávy rozdielne?
Podľa primátora sa to ukázalo na
konkrétnom príklade rekonštrukcie cesty Rohožník – Malacky: „Ako
poslanec BSK plne podporujem tento
projekt, ktorý zvýši kvalitu a bezpečnosť tejto komunikácie. Ako primátor
Malaciek však musím zdôrazniť, že
projekt - tak, ako je nastavený bývalým
vedením kraja - je v príkrom rozpore
so záujmom nášho mesta. Po rekonštrukcii cesty, ktorá sa, mimochodom,
má skončiť pri vstupnej tabuli Malacky, sa znovu spustí obojsmerný tranzit
nákladnej dopravy do priestoru pred
nemocnicou a do obytnej zastavanej
oblasti. Toto určite nechceme. Očakávame preto, že nové vedenie BSK bude
s nami konštruktívne spolupracovať
pri riešení tejto situácie,“ povedal pre
Malacký hlas primátor.
„Nemáme síce zásadné problémy,
s ktorými sa boria iné regióny, avšak

problémov je aj tak veľa a je čo riešiť.
Najväčším problémom je doprava –
cítia to rovnako Bratislavčania, ako aj
obyvatelia Senca, Pezinka či Malaciek.
Vyriešenie dopravných problémov
bude mojou prioritou,” uzavrel návštevu nášho mesta J. Droba.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Opäť bojujeme o Žihadielko
Malacky sa opäť uchádzajú o výstavbu detského ihriska Žihadielko. Aj tento rok, rovnako ako vlani a predvlani, ich na Slovensku vyrastie ďalších desať. Už dvakrát sme sa pokúšali vyhrať internetové hlasovanie, tentoraz to skúšame do tretice a veríme, že budeme úspešní. Súťažili sme aj
pred rokom, avšak nepodarilo sa nám získať dostatočný počet hlasov. Teraz máme šancu znovu
spoločne zabojovať. Nevyhnutná je však pomoc nás všetkých, našich príbuzných, susedov, priateľov a známych.
POSTUP PRI HLASOVANÍ:
1. zadajte zihadielko.lidl.sk alebo
zihadielko.sk,
2. kliknite na možnosť „HLASUJ“,
3. do vyhľadávacieho riadku zadajte „MALACKY“,
4. pri prvom hlasovaní treba vyplniť registračné údaje (mailová
adresa, meno, priezvisko, súhlas
s pravidlami a spracovaním osobných údajov),
5. na zadanú mailovú adresu vám príde potvrdenie registrácie, po ktorom
už môžete hlasovať.
PRAVIDLÁ HLASOVANIA
Internetové hlasovanie sa začalo
v pondelok 15. januára a potrvá do
28. februára.
Každý registrovaný používateľ
môže každý deň získať 2 hlasy. Po
registrácii prostredníctvom e-mailu a potvrdení prihlásenia alebo cez
facebookové konto môže používateľ hlasovať automaticky za svoje
mesto. Zároveň môže získať bonusový hlas, ak úspešne zvládne hru
Uletená Maja.
SÚŤAŽIACE MESTÁ
74 súťažiacich samospráv je
rozdelených podľa počtu obyvateľov do 4 kategórií. Malacky
sú v kategórii miest od 12 000
do 19 999 obyvateľov. Súťažíme
so Sencom, Levočou, Revúcou,
Bánovcami nad Bebravou, Púchovom či Rožňavou. Priebežné
poradie sa zverejňuje a aktualizuje na stránke www.zihadielko.sk.
Tento rok prichádza novinka: súťažiť môžu aj tie mestá a obce, ktoré
ihrisko vyhrali v minulých rokoch
– tie majú svoju vlastnú spoločnú
kategóriu.
IHRISKO
Ihrisko Žihadielko je určené pre deti

od 2 do 12 rokov. Má rozmery 16 x 20
m a je na ňom osem herných prvkov.
Zaujímavé je rozdelenie na dve zóny,
ktoré odlíšia hracie prvky podľa veku
detí (2 – 6 rokov a 6 – 12 rokov). Na ihrisku sú dva hrady, domček, pieskovisko, kolotoč a hojdačky. Prostredie
dotvoria veselé farby hracích prvkov
a motívy s podobizňami Včielky Maje

a jej kamarátov. Súčasťou ihriska sú
aj lavičky a stojan na bicykle.
DVE MESTÁ Z KAŽDEJ KATEGÓRIE
S NAJVYŠŠÍM POČTOM HLASOV
ZÍSKAJÚ IHRISKO. ZABOJUJME
SPOLOČNE! ĎAKUJEME ZA VŠETKY VAŠE HLASY.
-red-

Tekos bude vyvážať
aj popoludní
Spoločnosť Tekos mení systém zberu komunálneho odpadu z jednozmennej na dvojzmennú prevádzku. V praxi
to znamená, že odpad vyváža aj v neskorších popoludňajších hodinách.
Jedným z hlavných dôvodov zmeny
je využitie nového, ekologickejšieho
vozidla, na ktoré dostalo mesto v roku
2017 dotáciu. Má nižšie prevádzkové náklady a je technicky dostatočne
vybavené aj na zber v podvečerných
hodinách. „Zmenou na dvojzmennú prevádzku chceme zefektívniť zber a trasovanie prejazdov po meste. Zároveň predpokladáme, že dosiahneme potrebnú
kapacitu na častejšie vývozy spoločných
kontajnerových stojísk pri bytovkách,“

informoval konateľ Tekosu Juraj Schwarz a dodal, že v niektorých lokalitách
už nie je miesto na pridávanie nových
nádob: „Tie existujúce už kapacitne nepostačujú. Zvýšením frekvencie vývozov
môžeme optimalizovať počty nádob
a skultúrniť častokrát preplnené stojiská.“
Nový režim vývozov je zatiaľ iba
v testovacej fáze. Presný harmonogram a rozdelenie dopoludňajších
a popoludňajších vývozov bude
známy vo februári. Zmeny sa nedotknú vývozných dní pre rodinné
domy, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí. Prosíme občanov o trpezlivosť pri
zavádzaní nových pravidiel. Ďakujeme.
Tekos

Nové poplatky za
komunálny odpad
Od 1. januára sa zmenila výška
miestneho poplatku za komunálne
odpady. Sadzba pre fyzickú osobu
– nepodnikateľa je 0,063 €/osobu
a kalendárny deň (doteraz 0,058 €).
Sadzba pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu je od

1. januára 0,012 € za jeden liter komunálneho odpadu (doteraz 0,010 €).
Sadzba miestneho poplatku za
drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín zostáva v nezmenenej
výške 0,025 € za jeden kilogram.
-red-
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Prezident republiky dostal
Záhorácky slovník
Záhorácky slovník, ktorý koncom vlaňajšieho roka vydalo mesto Malacky, je už súčasťou aj prezidentskej
knižnice. Andrejovi Kiskovi ho na novoročnom stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska
odovzdal Juraj Říha. Prezident republiky so starostami a primátormi hovoril predovšetkým o kompetenciách samospráv – sociálnych službách či základnom školstve.

Andrej Kiska sa dotkol aj najdôležitejšej tohtoročnej udalosti v samosprávach: „V tomto roku nás čakajú komunálne voľby. Chcel som vás
veľmi pekne poprosiť, keďže viem, že

drvivá väčšina z vás bude znova kandidovať, poučme sa trochu zo župných
volieb. Nachádzajte spojencov. Vyskúšajte spájať demokratické sily spolu.
Nedovoľme, aby sa počas predvo-

lebného súboja začala v našej spoločnosti opäť šíriť nejaká nenávisť, hnev,
aby sme našu spoločnosť polarizovali. Stále vidíme v našej politike veľa
hnevu a nenávisti a chcem vás poprosiť, aby komunálne voľby také neboli.
Aby boli súťažou dobrých nápadov,
dobrých myšlienok, preukazovaním
toho, čo ste dosiahli a čo chcete dosiahnuť.
Na záver sa chcem poďakovať
vám a vašim zamestnancom, poslancom - odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce. Mnohokrát občania
nikde neprichádzajú do styku so štátnou správou, ale prichádzajú práve na
vaše úrady. A nesmierne záleží na tom,
ako pristupujeme k ľuďom.
Či zamestnanci mestských a obecných úradov berú svoju prácu ako
službu, že majú občanom pomáhať,
alebo či to berú ako obťažovanie niekoho, o koho sa musia starať. A treba
na rovinu povedať – a zažil som to
u mnohých z vás – že ak je primátor
alebo starosta, ten, ktorý berie svoju
prácu ako službu ľuďom, ak túto energiu šíri po celom svojom úrade, tak potom je radosť prísť na taký úrad.“
Zo zdrojov Kancelárie prezidenta
SR spracovala –lp-. Foto: KP SR

Nezabudnite na priznanie
k dani z nehnuteľnosti
Ak ste v roku 2017 nadobudli
alebo predali nehnuteľnosť, máte
povinnosť podať priznanie k dani
z nehnuteľnosti. Posledným termínom na podanie priznania je 31.
január 2018. Správcom dane z nehnuteľnosti je mesto Malacky. Zatiaľ
čo fyzické osoby môžu priznanie
podať písomne alebo elektronicky,
právnické osoby sú povinné podať
priznanie výlučne elektronicky.
Všetky dôležité informácie aj formuláre sú k dispozícii na webstránke
mesta.
Fyzická osoba: www.malacky.sk –
časť OBČAN – DANE A POPLATKY
Právnická osoba: www.malacky.sk –

časť PODNIKATEĽ – MIESTNE DANE

centrum sociálnych služieb v Malackách.
Popoludní sa budú môcť s komisárkou stretnúť občania. Majú
tak jedinečnú možnosť konzultovať s ňou svoje podnety vo veci
porušovania alebo ohrozovania
práv osôb so zdravotným postihnutím. Stretnutie sa uskutoční
v čase od 15.30 do 17.00 h v zasadačke Mestského úradu na Bernolákovej ulici na 5. poschodí.

samostatný odborný referent
všeobecnej učtárne
Rámcová náplň práce:
Vedenie ekonomickej agendy spojenej s činnosťou rozpočtových
a príspevkových organizácií:
• zabezpečuje v plnom rozsahu odbornú činnosť v oblasti účtovníctva
• komplexné zabezpečovanie výkazníctva
Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia
pracovného pomeru na dobu neurčitú
Pracovný úväzok: plný 100 %
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonosť,
• skúsenosti v oblasti účtovníctva,
• znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť zákona o účtovníctve,
znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením
telefonického a e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do stredy 31. januára 2018 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu
uchádzača.
MsÚ

učiteľ anglického jazyka (pracovný
pomer na dobu určitú)
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky

Posledný termín
na podanie priznania k dani
z nehnuteľnosti.

Deň s komisárkou pre osoby
so zdravotným postihnutím
V stredu 24. januára navštívi
Malacky komisárka pre osoby so
zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Podstatou jej činnosti je špecializovaná verejná
ochrana práv ľudí so zdravotným
postihnutím. Najskôr sa stretne
s primátorom a zástupcami organizácií, ktoré slúžia občanom so
zdravotným postihnutím, neskôr
navštívi vybrané školy, neziskovú
organizáciu Vstúpte či Mestské

Voľné pracovné miesto:

Voľné pracovné miesto:

Kontakt:
Iveta Dobrocká, 034/79 66 126,
iveta.dobrocka@malacky.sk (MsÚ
Malacky, Bernolákova 5188/1A,
3. poschodie).
Klientske centrum a Referát
miestnych daní – úradné hodiny
pondelok
8.00 – 15.30
(prestávka 11.30 – 12.30)
streda
8.00 – 17.00
(prestávka 11.30 – 12.30)
piatok
8.00 – 11.30
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„Prioritou našej práce je odstraňovanie predsudkov spoločnosti,
nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutí
a neochoty riešiť životné podmienky
ľudí so zdravotným postihnutím tak,
aby sa čo najviac priblížili životným
podmienkam ľudí bez zdravotného
postihnutia,“ hovorí komisárka Zuzana Stavrovská ktorá osobne pozýva obyvateľov na stretnutie.
-ts-

Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia - anglický jazyk
Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov:
doklady o skončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými
predpokladmi
Predpokladaný nástup do zamestnania: 5. 2. 2018
Pracovnú ponuku zasielajte do piatka 26. januára 2018 poštou na adresu ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky alebo
elektronicky na zsderera.riaditelka@gmail.com.
ZŠ Dr. J. Dérera
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Najväčšie investície roka 2017
Primátor Juraj Říha poslancom MsZ odprezentoval splnené prioritné ciele za rok 2017. Sú rozdelené do 6 základných oblastí (Obchvat mesta a životné prostredie, Doprava, Rekonštrukcia
ulíc, Rekonštrukcia škôlok, Základné školy a bezpečnosť, Kultúra a šport). Ich stručný prehľad ponúkame aj čitateľom Malackého hlasu.
Obchvat mesta a životné prostredie
• príprava tendra na stavebnú dokumentáciu k novej diaľničnej križovatke D2 – Rohožník
• príprava procesu posudzovania
vplyvov EIA k ďalšej diaľničnej križovatke D2 – Motel M
• vysporiadané pozemky od Vojenských lesov

• dobudovaná kanalizácia na Ulici
Duklianskych hrdinov
• začiatok výstavby kanalizácie na
Stupavskej ulici
• kompletne zrekonštruované LED
osvetlenie Nového cintorína
• zrealizovaná súťaž a financovanie
kompletnej výmeny LED svietidiel

Rekonštrukcia ulíc
• kompletne obnovená komunikácia
Cesty mládeže po nový cintorín
• zrekonštruovaná Lesná ulica s komunikáciou a chodníkmi

• zrekonštruovaný vnútroblok v križovatke Pribinova – Ulica 1. mája
• zrekonštruovaný vnútroblok za
Mestským centrom sociálnych služieb

Vnútroblok Pribinova – Ulica 1. mája.
Základné školy a bezpečnosť
• zateplenie polovice budov s novou
fasádou a vstupným chodníkom v ZŠ
Záhorácka
• nové LED osvetlenie telocviční v ZŠ
Záhorácka
• výmena podláh vo všetkých triedach a jedálni v ZŠ Záhorácka
• dokončené chladenie átria a stavebné
úpravy školského klubu detí v ZŠ Štúrova
• nové terénne vozidlo mestskej polície
• otvorené moderné sídlo mestskej polície

Výstavba kanalizácie na Stupavskej.
Doprava
• spustená celomestská hromadná
doprava
• zrekonštruované spevnené plochy
zastávok s novými dizajnovými prístreškami
• obstaraný nový sociálny taxík
• nové parkoviská na Pribinovej ulici
so zrekonštruovaným chodníkom
a LED osvetlením
• zrekonštruované parkoviská pri Novom cintoríne aj s novým LED osvetlením

• zrekonštruovaný vnútroblok pri
Spojenej škole s chodníkmi od Záhoráckej po Ulicu 1. mája

Lesná ulica.

Nové pracovisko mestskej polície.

Nový sociálny taxík.

ZŠ na Záhoráckej.

Zrekonštruované parkoviská pri novom cintoríne.

Rekonštrukcia škôlok
• nová škôlka pre 50 detí na Bernolákovej ulici
• dokončenie rekonštrukcie hlavného
pavilónu škôlky na Bernolákovej ulici
• zateplenie a nová fasáda s chodníkmi v škôlke na Rakárenskej ulici
• komplexne zrekonštruovaná škôlka
na Hviezdoslavovej ulici

Kultúra a šport
• kompletne zrekonštruovaná strecha s komínmi Pálffyovského kaštieľa
• reedícia Záhoráckeho slovníka
• nové podujatie Malacký piknik

• otvorenie školských dvorov pre rekreačný šport
• zrekonštruované spoločné šatne
a mužské sprchy v športovej hale

• nové wellness centrum v športovej hale
• zrekonštruovaná polovica šatní
a spŕch vo futbalovom štadióne

Zrekonštruovaná strecha kaštieľa.

Wellness v ŠH Malina.

MŠ na Hviezdoslavovej.

Interiér MŠ na Bernolákovej.

Stranu pripravila redakcia Malackého hlasu
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Pálffyovci dominujú
mestskému kalendáru 2018
Témou mestského kalendára
2018 sú Pálffyovci. Práve tento rok
si pripomíname 100. výročie odchodu posledného Pálffyovca Mikuláša XIII. z Malaciek do Marcheggu. Titulnou fotografiou je výškový
záber na kaštieľ so zrekonštruovanou strechou. Ďalších 12 fotografií
sprevádzajú súvisiace historické
zábery a doplňujúci text.
Autorom fotografií sú Daniel
Krakovský, Martin Macejka, Stanislav
Osuský a Ján Šíp, texty napísal Stano
Bellan. Historické zábery pochádzajú
z archívu MCK - Múzea M. Tillnera.
Kalendár si môžete zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii (budova
MCK, Záhorácka 1919) za 4 €.
TIK Malacky:
PONDELOK – PIATOK 9.00 – 17.00
SOBOTA
9.00 – 12.00
NEDEĽA
zatvorené
Kontakty:
telefón: 034 / 772 20 55
mail: tik@malacky.sk
www.tik.malacky.sk

-red-

Jubilejný zborník Malacky a okolie
MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo jubilejný 10.
zborník s názvom Malacky a okolie
- história. Opäť prináša bohatú tematickú ponuku príspevkov o dejinách nášho mesta i Záhoria. Nosnou témou sú Pálffyovci. Zborník
obsahuje desať príspevkov, ktoré
dopĺňa 16-stranová farebná obrazová príloha. Je možné kúpiť ho
v Turisticko- informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici 1919 (vedľa
knižnice).
Výskum pálffyovskej témy a vydanie zborníka finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj.
MCK

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
JANUÁR 2018 • www.mckmalacky.sk

21.

január
NEDEĽA 1700

Rozprávková nedeľa spojená s tvorivou dielňou
DIVADLO NA HOJDAČKE: TDPASLÍK
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstupné: 4 €

25.

ČAROVŇA:
KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA
s Andreou Záhradníkovou - Krajčírovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie
vstup voľný

27.

DIVADLO NA HAMBÁLKU
J. G. Tajovský, J. a Š. Moravčíkovci:
ŽENSKÝ ZÁKON
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3
vstupné: 5 €

január
ŠTVRTOK 1700

január
SOBOTA 1700

30.

január
UTOROK 1800

31.

január
STREDA 1830

Klub cestovateľov – O.Z. Zenit
KUBA PRED FIDELOM, KUBA PO FIDELOVI
beseda spojená s premietaním fotografií
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie
vstup voľný
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919
vstupné dobrovoľné

www.mckmalacky.sk
www.tik.malacky.sk

KNIŽNICA
14 zastavení Cyrila a Metoda (výstava)
GALÉRIA
Jozef Chrena: MAĽBY (výstava)
MÚZEUM MICHALA TILLNERA
Historické pečate, pečiatky a erby z Malaciek
Vo svetle Tillnerových lámp
Malacky počas 2. svetovej vojny
KRYPTY POD FRANTIŠKÁNSKYM KOSTOLOM
Lapidárium (stála expozícia)
Historické detaily Malaciek (výstava)
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Rozpis vývozu triedeného, biologického a objemného odpadu v meste Malacky
pre rok 2018
Dátum

Deň

5.1.2018
17.1.2018
31.1.2018
2.2.2018
14.2.2018
28.2.2018
2.3.2018
12.3.2018
13.3.2018
14.3.2018
26.3.2018
27.3.2018
28.3.2018
4.4.2018
9.4.2018
10.4.2018
11.4.2018
14.4.2018
21.4.2018
23.4.2018
24.4.2018
25.4.2018
2.5.2018
7.5.2018
9.5.2018
10.5.2018
21.5.2018
22.5.2018
23.5.2018
1.6.2018
4.6.2018
5.6.2018
6.6.2018
18.6.2018
19.6.2018
20.6.2018
2.7.2018
3.7.2018
4.7.2018
6.7.2018
11.7.2018
16.7.2018
17.7.2018
18.7.2018
25.7.2018
30.7.2018
31.7.2018
1.8.2018
3.8.2018
8.8.2018
13.8.2018
14.8.2018
15.8.2018
22.8.2018
27.8.2018
28.8.2018
7.9.2018
10.9.2018
11.9.2018
12.9.2018
19.9.2018
24.9.2018
25.9.2018
5.10.2018
6.10.2018
8.10.2018
9.10.2018
10.10.2018
13.10.2018
17.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
5.11.2018
6.11.2018
7.11.2018
9.11.2018
14.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
5.12.2018
7.12.2018
12.12.2018

Piatok
Streda
Streda
Piatok
Streda
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Sobota
Sobota
Pondelok
Utorok
Streda
Streda
Pondelok
Streda
Štvrtok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Streda
Pondelok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Streda
Streda
Pondelok
Utorok
Piatok
Sobota
Pondelok
Utorok
Streda
Sobota
Streda
Pondelok
Utorok
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Streda
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Streda

Papier
rodinné domy
120L nádoby

Plasty rodinné domy
240L nádoby
I. a II. obvod

Plasty rodinné domy
240L nádoby
III. obvod

BIO
BIO
rodinné domy 120L rodinné domy 120L
nádoby I a II
nádoby III

Zber objemného
odpadu
bytovky

Zber objemného
odpadu
rodinné domy

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
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Objemný zber:
Objemný zber v meste Malacky sa vykoná dvakrát do roka. Termín pre rodinné domy bude 21.04.2018 a 13.10.2018 a termín pre sídliskové stojiská bude 14.04.2018
a 06.10.2018. Zber sa bude uskutočňovať zberom od rodinných domov a sídliskových stojísk postupne, podľa jednotlivých zložiek odpadov.
Zberné dvory:
Zberné dvory sa nachádzajú na ul. Hlboká a P
ánska v sídle spoločnos
OS.
Na odpadových dvoroch sa odovzdávajú nasledujúce odpady:
- odpady s obsahom škodlivín, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, použité jedlé oleje a tuky, kovy, papier, plasty, tetrapaky, sklo,
elektroodpad, šatstvo
- elektroodpad, jedlé oleje a tuky, šatstvo a odpady s obsahom škodlivín sa odovzdáva len na Zbernom dvore P
ánska
- drobný stavebný odpad sa odovzdáva len na Zbernom dvore Hlboká
Bio rodinné domy:
Zber sa uskutočňuje každý druhý týždeň v utorok pre III. obvod (výnimka: 09.05.2018 streda) a každý druhý týždeň pondelok pre I. a II. obvod, a to v období od marca
do novembra v objeme do 120l.
Pri každom zbere odpadu musí občan vyložiť daný odpad do 06:00 hod v deň vývozu. Odpad vyložený na plochu pred dom mimo termínu vývozu objemného odpadu
nebude odvezený. Väčšie množstvo odpadov môžete odviezť na zberné dvory.
Ulice zoradené podľa obvodov
Nádražná, P. Jilemnického, Námes
, Štefana Čulena, P. Blahu, Gen. M.R. Štefánika, Stupavská, Štúrova, Pri Maline, D. Skuteckého, F. Malovaného, Ľudovíta Fullu,
. Gabčíka, J. Murgaša, Ľ. Kokorelliho, Arm. gen. Ludvíka Svobodu, A. Veselého, K. Orgoňa,
Michala Tillnera, Boreckého, L. Novomestského, V. Clemen
I. obvod
vova, Mojmírova, Svätoplukova, Bernolákova, Kláštorné námes
omová,
Kpt. M. Uhra, Jánošikova, Príjazdná, Budovateľská, Robotnícka, Vlastenecká, Ras
Gaštanová, Brezová, Lipová, Jelšová, Agátová.
Ľ. Zúbka, P
ánska, Radlinského, Zámocká, Na brehu, J. Kollára, 1. mája, Pribinova, Břeclavská, Brnianska, M. Rázusa, Kukučínova, Poľná, J. Kubinu, M. Oľšovského,
II. obvod Sládkovičova, Záhorácka, Mlynská, Družstevná, Hviezdoslavova, M. Benku, V. Gajdoša, Veľkomoravská, Kozia, V.J. Kučeru, Cesta mládeže, Slovenská, M. Nešpora,
u, L. Angerera, P. Halona, I. Dérera, P. Straku, Vinohrádok.
J. Hollého, J. Kalinčiaka, F. Kostku, Mierové námes
Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sadová, Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, Nová, Sasinkova,
III. obvod Legionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, Hurbanova, R. Dilonga, Lesná, B. Nemcovej, J. Kráľa, Hlboká, Vysoká, Džbánkareň, Písniky, M. Námes
Hodžova, O. Kožucha, Priemyselná.

Zberný dvor P

ánska

Zberný dvor Hlboká
zatvorené

zatvorené
9:00 - 17:00 hod.

Bližšie informácie môžete získať na MsÚ Malacky, ÚVaŽP, t.č.: 034/796 61 84
Oddelenie služieb zákazníkom TEKOS spol. s r.o.. t.č.: 034/772 20 60
Zberný dvor Hlboká: 034/772 25 11
Aktuálne informácie o zmenách vo vývozoch odpadov môžete nájsť na internetovej stránke spoločnosti TEKOS (www.tekosmalacky.sk) a na Facebooku.
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ADVENTNÉ MALACKY 2017
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Také boli Adventné Malacky 2017
Adventné Malacky napísali svoju
ďalšiu kapitolu, tentoraz s letopočtom 2017. Začali sa na prvú adventnú
nedeľu, 3. decembra, v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie vystúpením speváckeho zboru TIRNAVIA
z Trnavy. Tesne pred ich koncertom
malacký farár Miloš Kohútek požehnal
mestský adventný veniec a viceprimátor Milan Ondrovič zapálil prvú sviecu.
Pokračovalo sa o dva dni Mikulášom,
ktorý spolu s malackými deťmi zasvietil mestský vianočný strom.
V polovici decembra vyrástla
v centre vianočná dedinka s betlehemom, pódiom a stánkami.
Osemdňové vianočné trhy priniesli
vystúpenia detí malackých škôl, ale
aj “dospeláckych” skupín a súborov.
Prvý deň nového roka priniesol
novinku: podujatie Novoročné Malacky. Konali sa na mieste vianočnej
dedinky. Ich súčasťou bol okrem hu-

dobných vystúpení či slávnostného
prípitku aj ohňostroj.
Adventné Malacky sa tradične
skončili 6. januára Trojkráľovým koncertom. V Kostole Nepoškvrneného
počatia Panny Márie sa predstavil
Katedrálny zbor sv. Martina z Bratislavy. Nádherný umelecký zážitok
ocenilo vďačné malacké publikum
záverečným potleskom v stoji.
Na príprave a organizácii Adventných Malaciek 2017 sa podieľali: mesto Malacky, Mestská polícia, Tekos,
Mestské centrum kultúry, Centrum
voľného času, Mestské centrum sociálnych služieb, Základná umelecká škola, Materská škola, Základná
škola na Štúrovej ulici, Základná
škola na Záhoráckej ulici, Základná
škola Dr. J. Dérera, Spojená škola sv.
Františka Assiského, FYTOPHARMA,
www.zahori.sk a Vojenské lesy a majetky, š. p. Všetkým patrí veľká vďaka.
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ADVENTNÉ MALACKY 2017
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Dvojstranu pripravila redakcia Malackého hlasu a MCK
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Skauti hodnotia rok 2017 – II. časť
S prelomom rokov prišiel čas spomienok a zamyslenia sa v kruhu blízkych. Veľký okruh našich priateľov
tvoria skauti zo 69. Zboru M. R. Štefánika Malacky a práve s nimi spomíname na krásne chvíle prežité spolu, na rok 2017. Prinášame vám druhú časť ich zážitkov.
Najsevernejší kút našej domoviny, Horná Orava, obec pod úpätím Babej hory – sem smerovali
naše prvé kroky v júli na začiatku
letnej skautskej výpravy. Bolo nás
17 statočných, ktorí sme vystúpili
na najvyšší vrchol Oravských Beskýd Babiu horu do výšky 1725 metrov. Odmenou za dlhý a náročný

výstup nám bol nádherný pohľad
na okolitú krajinu. Zo Slanej vody
sme sa autobusom presunuli do
čarokrásnej prírody Západných
Tatier. Počasie nám prialo, slnečné
lúče vydávali zo seba maximum
a nad nami bola blankytná obloha.
Cestou sme videli aj impozantnú
Oravskú priehradu či Roháče.

Prvý augustový deň viedli naše
kroky na Zverovku, odkiaľ sme kráčali k Ťatliakovej chate, a po malom
občerstvení sme stúpali pod impozantnými vrcholmi Rákoň, Volovec,
Ostrý Roháč, Plačlivá a Baníkov ku
krásnym roháčskym plesám. Chodníky k nim vedú miestami dosť
náročnou vysokohorskou trasou,
avšak čarokrásnou prírodou. Tá
námaha a spomienky, ktoré v nás
zostali, stáli za to. Po namáhavom
dni sme si dopriali relax v liečivých
vodách Oravíc.
Každý kraj má svoju osobitosť,
rázovitosť. Patrí k tomu aj Orava so
svojou typickou ľudovou kultúrou.
Oravský skanzen v Brestovej sme nemohli vynechať, pozorne sme prešli
celú typickú oravskú dedinku, kde
sme si vypočuli aj originálne ľudové
piesne. Medzi naše posledné oravské výpravy patril výstup na Predný
Salatín a návšteva oravského symbolického cintorína.
Spoznať prírodu aj z iného
uhla sme sa vybrali v septembri

do Bratislavy. Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra ponúkal cestovateľskú exkurziu, ktorej súčasťou bola škola ryžovania zlata, poznávanie kameňov, práca geológa v teréne, svet fosílií, minerálov
a meteoritov a veľa ďalších zaujímavostí. Na počudovanie táto
tematika zaujala aj naše malé
vĺčatá. Prečo aj nie, veď domov
si mohli zobrať zlaté lupienky,
ktoré si vlastnoručne vyryžovali.
Upršané počasie nám neubralo
na nálade a pokračovali sme v poznávacej ceste do Múzea dopravy.
Naši mladí si vypočuli zaujímavú
prednášku a s veľkým záujmom si
podrobne prezreli všetky vagóny
legionárskeho vlaku.

S príchodom konca roka prišla
aj pre skautov milá a pravidelná
udalosť: odovzdanie Betlehemského svetla - symbola pokoja,
lásky a nádeje. Naším cieľom je,
aby posolstvo Betlehema zavítalo
každoročne počas Vianoc k čo najväčšiemu počtu ľudí. Preto sme
na tretiu adventnú nedeľu, 17. decembra, bezplatne rozdali v Malackách náš plamienok z Betlehema aj časť nášho srdca. Každý, kto
si odpálil plamienok, symbolicky
prepojil naše srdcia nekonečnou
reťazou svetla.
Text: Marika,
foto: 69. zbor M. R. Štefánika,
Slovenský skauting Malacky

Jarná burza v MC Vánok: pozor na zmeny v podmienkach predaja
Materské centrum Vánok opäť
pripravuje Jarnú burzu detského
a tehotenského oblečenia a potrieb.
Prvýkrát sa však predaj uskutoční
počas troch dní: od štvrtka 22. 2. do
soboty 24. 2. S rozšíreným časom
predaja sa rozširuje aj počet dní, keď
budú v MC prijímať veci na predaj
(už týždeň pred konaním burzy, t. j.
od soboty 17. 2.).
Ak máte doma veci, ktoré už
vaši drobci nevyužijú, neváhajte
a zapojte sa do burzy. Podmienky
predaja a formulár, ktorého vyplnenie je podmienkou, nájdete na
www.mcvanok.com. Stálym predajcom odporúčame preštudovať

si nové podmienky predaja. Veľmi
dôležitou zmenou je aj to, že okrem
štítka s cenou musí byť na každej veci na predaj ešte dvakrát
umiestnený názov predajcu. MC
Vánok si vyhradzuje právo neprijať
nesprávne označené alebo neoznačené veci na predaj. Neprijateľné je
pripevňovanie štítkov kancelárskymi spinkami a podobne. Štítky musia byť na oblečení a obuvi upevnené bezpečne, keďže s oblečením sa
veľa manipuluje. MC Vánok si tiež
vyhradzuje právo prijať z kapacitných dôvodov len 100 predávajúcich. Každý predajca môže mať
len jediný formulár s maximálne

100 položkami. Na jarnú burzu
prijímame iba jarné prechodné
oblečenie.
Preberanie vecí na predaj:
SOBOTA
17. 2.
9.00 – 12.00 h
PONDELOK 19. 2.
9.00 – 12.00 h
		
16.00 – 18.00 h
UTOROK
20. 2.
9.00 – 12.00 h
STREDA
21. 2.
9.00 – 12.00 h
Predaj:
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

22. 2.
23. 2.
24. 2.

12.00 – 16.00 h
12.00 – 18.00 h
9.00 – 12.00 h

Text a ilustračné foto: MC Vánok

Právna poradňa: Problematické susedské vzťahy
Náš sused má úzky vjazd do domu a, keď vystupuje z auta, šliapaním po našom trávniku nám ho poškodzuje. Keď sme ho upozornili, povedal: „Veď to nie je vaše, ale mestské.“ Časť pred
domom je síce mestská, ale sme užívateľmi tejto plochy, sadíme tu kvety, kosíme a sú tu vedené inžinierske siete. Rovnako aj vo dvore ničí plot medzi domami. Plot sme postavili my a je na
našom pozemku. Sused spravil závlahu a 2-krát za deň nám na plot strieka voda. Je preto podmočený, plesnivý a padá. Okrem toho sused na plot pripevnil plechovú nadstavbu do výšky
cca 3 metre. Keďže nám tieni, v izbe na prízemí musíme cez deň svietiť. Na dvore sa drží vlhkosť a namiesto trávnika rastie mach Vlhkosť a pleseň napáda nielen plot, ale už aj dom. Prosíme
o pomoc pri riešení.
Správa a udržiavanie obecného
majetku, ktorým je vaša predzáhradka,
je zo zákona povinnosťou mesta. Je
však bežnou praxou, že obyvatelia si
zabezpečujú údržbu verejnej zelene
v blízkosti vlastnej nehnuteľnosti aj
sami. Každý má právo primerane
užívať plochy verejnej zelene
a zároveň ich nesmie poškodzovať.
Preto v prípade, ak by váš sused
svojím konaním poškodzoval verejnú
zeleň, môžete túto skutočnosť
oznámiť mestskému úradu, prípadne
mestskej polícii. Sme však toho
názoru, že konanie vášho suseda,
teda vystupovanie z auta na verejnú
zeleň, zatiaľ nedosiahlo intenzity
priestupku. Na to, aby ste mohli
zabrániť vstupu vášho suseda do
predzáhradky, ktorá je mestským
pozemkom, by bolo potrebné, aby
ste nadobudli výlučné užívacie
právo k tomuto pozemku ako
vlastníci, prípadne nájomcovia

pozemku. Riešením by teda bolo
požiadať mesto o odkúpenie alebo
prenajatie uvedeného pozemku.
Potom už váš sused nebude
oprávnený vstupovať na túto zeleň.
K druhej časti vašej otázky: podľa
Občianskeho zákonníka sa vlastník
veci musí zdržať všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne
ohrozoval výkon jeho práv. Preto
najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku
alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné
opatrenie na upevnenie stavby alebo
pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami.
V prípade, ak sused nadstavil váš

plot bez vášho súhlasu, išlo o neoprávnený zásah do vášho vlastníckeho práva. Môžete ho písomne
vyzvať na odstránenie nadstavby
plota. Ak na výzvu nereaguje, je
možné sa podľa Občianskeho zákonníka obrátiť aj na obec. Obec má
dbať na to, aby sa rozpory odstránili
(predovšetkým dohodou), ale disponuje aj kompetenciou predbežne
zakázať zásah do pokojného stavu
alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Vždy máte samozrejme
právo domáhať sa ochrany svojich
práv súdnou cestou.
V prípade, že nejde o nadstavbu
vášho plota, ale je to v podstate jeho
plot postavený tesne vedľa vášho plota, je situácia odlišná. Oplotenie, ak je
so zemou spojené pevným základom,
je podľa stavebného zákona drobnou
stavbou, na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu. Maximálna možná výška oplotenia nie je

v právnych predpisoch stanovená.
Mesto ju však môže regulovať v územnom pláne, prípadne vo všeobecne záväznom nariadení. Právne predpisy len
všeobecne stanovujú, že oplotenie
nesmie svojím rozsahom, tvarom
a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí. Stavebný úrad
tiež môže určiť, že ohlásenú drobnú
stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Neohlásenie drobnej stavby je priestupok,
za ktorý môže stavebník dostať od
stavebného úradu pokutu.
Čo sa týka poškodenia plota vplyvom vody, môžete suseda vyzvať na
navrátenie do pôvodného stavu,
prípadne požadovať náhradu škody. I v tomto prípade platí, že sa môžete domáhať ochrany priamo v obci
a, samozrejme, aj súdnou cestou. Súd
môže rozhodnutím zaviazať suseda
povinnosťou upustiť od rušivého ko-

nania a nahradiť škodu, ktorú spôsobil. Je potrebné však upozorniť, že
v konaní môže dôjsť k znaleckému
dokazovaniu príčin a rozsahu poškodenia oplotenia. Rozhodnutie
súdu bude závisieť od jeho záverov.
JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960
Máte právny problém? V spolupráci
s advokátom F. Kurnotom odpovieme
na vaše otázky, poradíme v zložitých
situáciách. Právna poradňa je bezplatná, diskrétnosť zaručujeme. Kontaktovať nás môžete aj anonymne.
Otázky na právnika posielajte na
mailovú adresu:
poradna@malacky. sk,
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky.
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Štúrka: pozvánka na
rodičovský ples

Rada rodičov v spolupráci s riaditeľstvom
ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách srdečne pozývajú na

Len ten,
kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.

Čas plynie a život sa končí,
zostane len smútok a spomienky.

21. januára uplynie 12 rokov,
čo nás navždy opustil a zanechal
bolesť v srdci milovaný syn, brat,
manžel a otec Miroslav Binčík.
S láskou spomínajú manželka,
mama a synovia.

11. januára sme si pripomenuli
3 roky od úmrtia
Mateja Laziciusa z Malaciek.
Spomínajú manželka, deti a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.

Opustili nás:
Jolana Prokopová, Pernek, *1946
Jozef Kupec, Malacky, *1960
Matilda Blahútová, Malacky, *1937
Františka Slobodová, Malacky, *1931
Mária Tršková, Borský Peter, *1931

Genovéva Dvoranová, Stupava, *1932
Anna Margetinyová, Malacky, *1944
Jozefa Kratochvílová, Malacky, *1929
Mária Kurová, Malacky, *1932
Gabriela Jagnešáková, Sološnica, *1932
René Valko, Plavecký Mikuláš, *1933
Peter Holub, Malacky, *1946
Helena Zemková, Pernek, *1930
Klára Molnárová, BA-Petržalka, *1935
Jana Mihálová, Malacky, *1960
Ladislav Frűhauf, Sološnica, 1942

Januároví jubilanti

Spomína nevesta s rodinou.
Kto ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku.

Malacky 2017

MALACKÁ MATRIKA od 18. 12. do 15. 1. 2018

Vítame medzi nami:
Jerguš Knotek * 20. 11.

11. januára
uplynulo 18 rokov,
čo zomrela švagriná
Vierka Herbergová,
rod. Salavová, a 21. januára
bude 30 rokov,
keď zomrel svokor Jozef Salava.

80 rokov
Libert Benkovič
Viera Filipová
Matilda Juricová
Jozefa Juríková
Mária Múčková
85 rokov
Františka Beňková
Otília Kučerová
92 rokov
Alica Demjánová

trvalý pobyt k 31. 12. 2017
18 793 obyvateľov
prihlásených do Malaciek
432 obyvateľov
odhlásených z Malaciek
372 obyvateľov
narodených
úmrtí

208
192

sobášov
rozvodov

133
42

Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ

5. rodičovský ples

Dátum: sobota 10. februára 2018
Miesto: átrium školy
Začiatok: 19.00 h
Vstupné: 25 €
Hudba: DJ Andree
Vstupenky je možné
zakúpiť si na vrátnici školy
u pani Mórovej denne
od 8.00 do 14.00 h,
tel. 0908 601 329.

Kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční

v pondelok 5. februára od 8. do 11. hod.
v Gymnáziu Malacky (Ul. 1. mája 8).

Najbližšie číslo Malackého hlasu
vyjde v stredu 31. januára.

Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu.
Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi.
Kontakty pre záujemcov:
0949123 362, klaudiakov@centrum.sk

Srdečne blahoželáme!

Oznam pre
žiadateľov
o nájomné byty
Oznamujeme žiadateľom o
nájomné byty na Ul. Pri Maline
v Malackách, ktorí boli na základe
vyhodnotenia žiadosti zaradení
do evidencie, aby aktualizovali
svoju žiadosť o nájomný byt a
do 30. apríla 2018 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom
priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2017.
Ukladá to § 3 ods. 7 Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní
s nájomnými bytmi vo vlastníctve
mesta Malacky.
V prípade, že v osobných údajoch nastala akákoľvek zmena (napr.
stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), uveďte to v dotazníku,
ktorý nájdete na webe mesta Malacky www.malacky.sk, časť OBČAN - NÁJOMNÉ BYTY. V opačnom
prípade bude žiadosť o nájomný
byt vyradená z evidencie (§ 3 ods.
8 VZN). Do 30 dní od skončenia lehoty na doplnenie požadovaných
dokladov dostane žiadateľ písomnú
informáciu.
MsÚ

DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Mestské športové
podujatia 2018

/vedľa Inkubátora/
.......VSTUP VOĽNÝ.......

VESELÁ TANCOVAČKA
HRY A SÚŤAŽE
sladké prekvapenie
TOMBOLA

január 2018
7. ročník turnaja v ľadovom
hokeji ZŠ a SŠ

august 2018
Športový deň zdravotne postihnutej mládeže

16. marec 2018
Vyhlásenie najlepšieho športovca
a najšportovejšej školy 2017

7. september 2018
35. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP

8. máj 2018
46. ročník Behu oslobodenia

september 2018
11. ročník Regionálneho šachového festivalu

29. máj 2018
43. ročník Putovného pohára
MDD v šachu
1. jún 2018
Športové hry malackej mládeže
o Putovný pohár primátora mesta

Mediálni partneri:

28. jún 2018
8. ročník Memoriálu P. Patscha
v cyklistike
12. august 2018
11. ročník Záhoráckeho
výstupu na Vysokú

22. september 2018
35. ročník behu Malacká desiatka
13. ročník behu Malacký kilometer
celoročne
8. ročník turnaja Záhorácky minihandball
Komisia MsZ
pre vzdelávanie, mládež a šport
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Predstavili sa najmladší hádzanári
Hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky usporiadal pred Vianocami v ŠH Malina dva turnaje v hádzanej
pre talenty vo veku od 8 do 14 rokov. Vďaka patrí všetkým partnerom turnaja, rozhodcom, zapisovateľom
a ďalším, ktorí sa podieľali na dobrej organizácii oboch podujatí.
Stupavy opäť pred Modrou a ŠKP
Bratislava.

Prípravky U8 a mini žiaci U10
Vekové kategórie U8 a U10 sa
predstavili na turnaji ŽÁČEK
HANDBALL Cup 2017. Bolo to zároveň 2. kolo Majstrovstiev BKZHá
(Bratislavského krajského zväzu
hádzanej). Malačania postavili šesť

tímov, ktoré ukázali sympatickú
hru. Výsledky z týchto vekových
kategórií sú vedľajšie, dôležitejšia
je chuť a radosť z hry. V mladšej
kategórii U8 dominoval Inter Bratislava pred Modrou a ŠKP Bratislava. V kategórii U10 zvíťazil tím

Mladší žiaci U12 a starší žiaci U14
Mladší a starší žiaci odohrali HÍLEK
HANDBALL Cup 2017. Bolo to zároveň 1. kolo Zimnej ligy, na ktorej sa už
7 rokov zúčastňujú štyri hádzanárske
kluby z Moravy a Záhoria. V oboch
kategóriách dominovali chlapci
HC Tatran Stupava. Mladší „tatrani“ prešli turnajom bez zakopnutia
a starší stratili iba bod s Malačanmi.
Naši „strojári“ sa museli vysporiadať s problémom menšieho počtu
starších žiakov. Odzrkadlilo sa to na
výsledkoch U12, keďže najšikovnejší
z nich nastupovali do zápasov U14.
Aj napriek tomu chlapci predviedli
bojovné a sympatické výkony.

Chceš sa naučiť hrať
ping pong???

Text a foto: T. Stachovič

Tak príď každý pondelok alebo v stredu o 14:30
hod. do mestskej stolnotenisovej haly
v Malackách na Sasinkovej ul. 73
Tel.: 0940 234 283

Štúrka v basketbale naďalej víťazne
Školská basketbalová liga – VISTA realCup 2017/2018 má za sebou už tri turnaje. Žiaci a žiačky zo ZŠ Štúrova z Malaciek zatiaľ stále predvádzajú veľmi dobré výkony.
Na decembrovom turnaji v Pezinku sa stretli s dvoma najťažšími
súpermi. Najprv v zápase proti pezinskej ZŠ Na bielenisku zvíťazili 46:39
a v druhom zápase porazili ZŠ Komenského zo Serede vysoko 29:10.

Po troch turnajoch sú žiaci a žiačky
zo ZŠ Štúrova v celkovej tabuľke naďalej na priebežnom 1. mieste.
Za družstvo ZŠ Štúrova hrali
Marco Hladík, Ivana Velická, Kristína Ambrová, Karolína Slobodová,

Štefan Béreš, Oliver Kršek, Nikola
Tomanová (9. A), Adam Novosádek
(8. A) a Jakub Ševera (8. B).
P. Ondruš

MSK Malacky

EXTRALIGA MUŽI
STOLNÝ TENIS

Voľné pracovné miesto: športový manažér
Zamestnávateľ: AD HOC Malacky
Sídlo: Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Funkcia: športový manažér
Miesto výkonu práce: mestské
športoviská v správe organizácie
Termín nástupu: 1. 2. 2018
Pracovný úväzok: 18,75 hod. (úväzok 50 %)
Pracovný čas: 7:30 – 11:15 h
Náplň práce:
komunikácia so športovými klubmi
a koordinácia správcov športovísk,
aktualizácia časových rozpisov
športovísk na webstránke, administratívne práce, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov
organizácie

Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci a flexibilita,
• ovládanie PC aspoň na užívateľskej
úrovni,
• samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť,
• pozitívny vzťah k športu, dynamická osobnosť, tímový hráč.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonického
kontaktu),
• profesijný životopis,

• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely výberového konania.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 19. januára 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti,
ku ktorým nebudú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na výberové
konanie.
AD HOC

UTOROK 23. 1. 2018
MSK Malacky - SK Vydrany
18.00 h
Stolnotenisová hala MSK Malacky, Sasinkova 73
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