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úvodník

Termíny 
riadnych 
rokovaní MsZ 
v roku 2019

31. január
28. marec
27. jún
26. september 
12. december

„Vnímame zmeny zákona a  s  po
slancami zastupiteľstva sme sa roz
hodli, že zostávajúce finančné breme
no nebudeme prenášať na rodičov. 
Rozdiel medzi nákladmi na stravu 
a príspevkom štátu, čo sú približne 4 € 
na mesiac, bude znášať mesto,” infor-
moval primátor Malaciek Juraj Říha. 
V meste ide o približne 220 detí nav
števujúcich posledný ročník mater
skej školy. Rodičia po tomto rozhod-
nutí samosprávy nebudú musieť hra
diť stravovanie v škôlke ani za mesiac 
január.

Žiakov základných škôl sa obedy 
zadarmo budú týkať od septembra  
2019. Dôvodom je plynulé zavede
nie opatrenia do praxe, aby sa naň  
školy mohli pripraviť. Pri materských 
školách sa problémy nepredpokla
da jú, pretože už v  súčasnosti sa 
v nich stravuje 94 percent detí.

Text: I. Sochorová, foto: S. osuský

 1. kolo volieb 
prezidenta 
bude
16. marca

Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky Andrej Danko určil 
termín konania volieb prezidenta SR 
na sobotu 16. marca 2019. Ak ani 
jeden z kandidátov nezíska nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov opráv-
nených voličov, druhé kolo volieb bu  
de v sobotu 30. marca 2019.

-red-

 Rozdiel v nákladoch na stravu 
škôlkarov dorovná mesto

v zmysle nového zákona majú od 1. januára 2019 deti posledné-
ho ročníka  materských škôl nárok na dotáciu od štátu na stravo-
vanie. Tá predstavuje 1,20 € na každé dieťa za každý deň, v ktorom 
sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 
a odobralo stravu. keď že cena stravnej jednotky na dieťa v Mater-
skej škole Malacky je vyššia – 1,39 €, zostávajúcich 19 centov by 
mali aj naďalej hradiť rodičia.

Nech je 
úspešný...

Ani sme sa nenazdali, a  už sme 
v  druhej polovici januára. V  uplynu
lých dňoch sme si navzájom želali 
predovšetkým zdravie a  spokojnosť. 
Ak sa splnia všetky želania, ktoré sme 
v  tomto období dostali i  venovali, 
bude to super rok. Skúste ale teraz 
chvíľu popremýšľať, čo by ste zaže
lali nášmu mestu. Tipnem si: oprave
né cesty, chodníky, viac parkovacích 
miest... 

Intenzívny rozvoj mesta pocíti
me všetci. Na jar by sa mala začať 
výstavba nosnej cyklotrasy, ktorá 
povedie centrom mesta, a  stavebné 
úpravy sa budú týkať aj hlavnej kri
žovatky. Bude sa stavať záchytné 
parkovisko v  areáli Píly, pričom 
očakávame zvýšený pohyb staveb
nej techniky okolo nadjazdu. Brati
slavský samosprávny kraj pripravu
je v  Malackách dve obrovské diela. 
Prvým je rekonštrukcia Duklian-
skych hrdinov až po hranicu úze mia 
mesta (Pri majeri), druhým dlhooča
kávaná oprava vstupného mosta 
do mesta od D2 a  Perneka. Most 
bude kompletne asanovaný a  vo
zidlá budú jazdiť po náhradnom pre
mostení ponad Malinu. Toto všetko 
si ale vyžiada dočasné dopravné ob
medzenia, s ktorými musíme počítať. 
Bez nich to, žiaľ, nepôjde.

Čakajú nás aj ďalšie projekty,  
v  porovnaní s  práve vymenovanými 
síce menšie, ale rovnako dôležité: vý
stavba novej telocvične na Dérer-
ke, Richtárska záhrada na neudr
žiavanom pozemku pri okresnom 
úrade, rozsiahla oprava sociálnych 
zariadení v ZŠ Záhorácka či rozší
renie Centra voľného času o  komu-
nitné centrum. Už na najbližšom  
zasadaní mestského zastupiteľstva 
31. januára budú mať poslanci na 
stole návrh žiadosti o  eurofondy na 
projekt detských jaslí a na rekon-
štrukciu budovy Vstúpte. A  ak sa 
podarí, možno v  lete pribudne det-
ské ihrisko Žihadielko.

Milí čitatelia, v  mene redakcie 
mestských médií  vám všetkým že
lám zdravý a  spokojný rok 2019. 
Nech je úspešný pre nás i  pre naše 
mesto.

Ľ. Pilzová 

MALACKY    
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Podujatie sa začalo už tradične 
adventným koncertom vo  fran-
tiškánskom Kostole Nepoškvrnené-
ho Počatia Panny Márie, na ktorom 
vystúpili členovia komorného or-
chestra ZoE a študenti Cirkevného 
konzervatória v Bratislave. Súčas-
ťou slávnostného otvorenia bolo za-
pálenie prvej sviece na mestskom 
adventnom venci. 

Symbol Vianoc – vianočný strom-
ček – rozsvietil na Mierovom námestí 
Mikuláš, ktorý prišiel 5. decembra, 
aby potešil najmenších Malačanov. 
Devätnásťmetrový smrek zdobili 
svetelné reťaze s 26 tisícmi bodový-
mi LED žiarovkami, padajúce cen-
cúle, 15 svetelných gúľ a napokon 
žiariaca hviezda na vrchole. 

Neodmysliteľnou súčasťou Ad-
ventných Malaciek je vianočná de-
dinka s  betlehemom, kde sa konali 
od 15. do 22. decembra vianočné 
trhy s  pestrým programom a  širo-
kou ponukou vianočných výrobkov, 
jedál a nápojov. Na pódiu v  centre 
mesta sa vystriedali žiaci ZŠ, MŠ, 
ZUŠ i deti z CvČ a Štúdia mladých 
divadla na hambálku, FS Macejko, 
hudobné skupiny Los Brados, Top 
diamond, Imagine Band, d‘ Bend, 
Funny Fellows, oldympic, Senzus, 
duchoňovci i  sóloví interpreti: Ani-
ta Soul, Peter Cmorík, vašo Patej-
dl, Monika Ližbetin, Igor kmeťo 
ml. So svojím programom vystúpilo 

aj divadlo Žihadlo, Mici a  Mňau, 
Anglické divadlo a divadlo koráb. 
Úspech zožalo i fotografovanie detí 
s  rozprávkovými maskotmi Máša  
a medveď či snehuliak Olaf. V záve-
re vianočných trhov navštívili mesto 
malackí skauti, aby priniesli, tak ako 
každý rok, Betlehemské svetlo. 

Na Mierovom námestí sme sa 
opäť stretli prvého januára na No-
voročných Malackách, aby sme spo-
ločne privítali rok 2019. O zábavu sa  
postarali d. Grúň, M. Jakubec, Bo-
žanka, a  skupina dora. Po kultúr-
nom programe prišli Malačanov po-
zdraviť i poslanci a  primátor mesta 
Juraj Říha, ktorý predniesol novo-
ročný príhovor: „Prajem vám všet
kým úspešný rok 2019, najmä, aby 
ste ho prežili v zdraví, šťastnej nálade 
a  s  úspechmi pri plnení vašich osob
ných cieľov.“ Na oslavu nového roka 
bol odpálený veľkolepý ohňostroj 
sprevádzaný hudbou. 

Poslednou akciou podujatia bol 
Trojkráľový koncert v zaplnenom 
kostole nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, ktorý ukončil Ad-
ventné Malacky 2018. Vianočné  
a sakrálne piesne zaspieval profesio-
nálny spevák Miroslav Švába. 

Vďaka za podujatie spríjemňujú-
ce vianočný čas patrí všetkým orga-
nizátorom, ktorí sa podieľali na jeho 
tvorbe.

Text: n. Bednáriková, foto: M. Binčík

Aktuálne sa už môžu pripájať 
ulice Rakárenská a  Duklianskych 
hrdinov. Preto už nie sú v zozname 
adresátov dotácie na vývoz žumpy. 

„Na rok 2019 sme vypustili aj všetky 
záhradkárske osady, čo vyvolalo veľ
ký ohlas. V týchto lokalitách začínajú 
pribúdať novostavby a  ich majitelia 

sa pýtajú mesta, prečo nastalo zúže
nie príspevku,“ hovorí primátor Juraj 
Říha. Tu treba zdôrazniť, že kompen-
začný príspevok nebol určený pre 
novostavby, ale pre už existujúce 
domy na určitý čas, kým sa budú 
môcť pripojiť na kanalizáciu. 

Každý majiteľ novostavby v  zá-
hradkárskej osade si musí byť vedo-
mý, že ide o zónu bez infraštruktúry, 
kde chýbajú cesty, osvetlenie, kana-
lizácia či stojiská kontajnerov. „Preto 
sa nám nezdá fér voči ostatným Ma
lačanom, aby sme poskytovali príspe
vok aj pre nové domy v osadách. Do

časný príspevok by sa tak stal trvalým, 
to však ani nebolo zámerom prvotné
ho rozhodnutia z roku 2007. Počet pri
jímateľov kompenzačného príspevku 
sa bude do budúcnosti aj naďalej zni
žovať,“ vysvetlil primátor. 

Mesto teda príspevok nezrušilo 
a naďalej ho poskytuje. Zmenou je 
iba to, že jeho poberateľov je me-
nej a  tento trend bude pokračo-
vať. V tomto roku dostanú príspevok 
na vývoz žumpy domy na týchto uli-
ciach: Vinohrádok, Cesta mládeže, 
Mansueta Olšovského, Stupavská, 
Partizánska, spojnica ulíc Boženy 

Nemcovej a  Hurbanovej, Hlboká, 
Poľná, Záhradná, Brnianska a  Va-
janského. 

Tento rok sa očakáva kolaudácia 
novej kanalizačnej vetvy na Stupav-
skej. Kanalizácia sa už začala budo-
vať na Mlynskej a  v  blízkej budúc-
nosti to čaká aj ulicu Jozefa Kubinu. 
Mesto zároveň pripravuje projekto-
vú dokumentáciu pre Záhradnú uli-
cu, pričom primátor bude rokovať 
s vedením Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, aby tento projekt zara-
dila do svojho investičného plánu. 

J. Ježková, Ľ. Pilzová 

Záujemcovia spomedzi obča-
nov, ktorí sa s prihliadnutím 
na vlastnú odbornosť chcú po-
čas tohto volebného obdobia 
podieľať na práci niektorej z 
komisií MsZ, môžu svoju žia-
dosť o členstvo s krátkym po-
pisom svojej odbornosti v mo-
tivačnom liste poslať na adre-
su  jana.matuskova@malacky.
sk do štvrtka 24. januára.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje 
komisie ako svoje poradné, iniciatív-
ne a kontrolné orgány. Členov komi-
sií volí mestské zastupiteľstvo spo-
medzi poslancov MsZ a  iných osôb, 
spravidla s odbornosťou súvisiacou 
s činnosťou komisie. Každá komisia 
má predsedu, podpredsedu a tajom-
níka.

Komisie v oblasti svojej pôsob-
nosti vypracúvajú stanoviská k zá-
ležitostiam a materiálom prerokú-
vaným orgánmi mesta. Vypracúvajú 

tiež návrhy a podnety na riešenie 
najdôležitejších otázok života v mes-
te a predkladajú ich orgánom mesta, 
ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a 
o výsledku komisiu informovať. Ko-
misie kontrolujú spôsob realizácie 
uznesení mestského zastupiteľstva 
a mestskej rady, dozerajú na hospo-
dárenie s majetkom mesta, prípad-
ne majetkom prenechaným mestu 
i do dočasného užívania. Schádzajú 
sa podľa potreby, spravidla však raz 
mesačne. Zasadnutie zvoláva a ve-
die jej predseda. Zásady rokovania 
a uznášania sa komisií ustanovuje 
Rokovací poriadok Mestského zastu-
piteľstva a jeho orgánov. Komisie ne-
majú rozhodovaciu právomoc.

 
komisie MsZ 
na volebné obdobie 
2018–2022
Komisia pre vzdelávanie
Predseda: Daniel Masarovič
Podpredseda: Pavol Tedla

Komisia pre šport a mládež
Predseda: Anton Pašteka
Podpredseda: Ladislav Čas

Komisia pre kultúru 
a cestovný ruch
Predseda: Martin Macejka
Podpredsedníčka: Lucia Vidanová

Komisia pre sociálne veci 
a zdravotníctvo
Predseda: Marián Haramia
Podpredsedníčka: Katarína Tren čan
ská

Komisia pre územný rozvoj, 
dopravu a životné prostredie
Predseda: Pavel Spusta
Podpredseda: Martin Mráz

Komisia pre financie, legislatívu 
a správu majetku
Predseda: Zuzana Baligová
Podpredseda: Jozef Mračna 

-is-

Po ustanovujúcom rokovaní  
mestského zastupiteľstva 
(MsZ), ktoré sa konalo 29. no-
vembra, zasadali poslanci v sta-
rom roku ešte raz, 18. decem-
bra. Prvé riadne rokovanie MsZ 
v tomto roku bude 31. januára.

Nový rokovací poriadok MsZ
V novom rokovacom poriadku sa 

spresňuje práca návrhovej komisie či 
interpelácie a  podnety. Zavádza sa 
nový bod „rôzne“, v ktorom je mož-
né prerokúvať témy všeobecnej roz-
pravy. Zároveň sa vypustila úprava 
ustanovujúceho rokovania a  voľby 
hlavného kontrolóra mesta. Aktu-
álne znenie rokovacieho poriadku 
je zverejnené na www.malacky.sk, 
časť MESTo – MESTSkÉ ZASTUPI-
TEĽSTvo. 

Komisie 
Poslanci odhlasovali vznik šiestich 

stálych pracovných komisií pri MsZ. 
Zmena nastala pri pôvodnej komi-
sii pre vzdelávanie, šport a  mládež, 
ktorá sa rozčlenila na dve: komisiu 
pre vzdelávanie a komisiu pre šport 
a mládež. Zloženie komisií ešte nie je 
definitívne, o členstvo sa môžu uchá-
dzať aj občania – neposlanci (o té me 
píšeme v  inom článku na tejto stra-
ne). 

 
Zástupcovia zriaďovateľa 
v radách škôl 

Členmi rady škôl (RŠ) a školských 
zariadení sú vždy traja poslanci MsZ 
a jeden zástupca spomedzi občanov. 
V súvislosti so zmenami v zložení MsZ 
po nedávnych komunálnych voľbách 
nastali zmeny aj v radách škôl. 

RŠ pri ZŠ Štúrova: 
Ladislav Čas, Štefan Hronček, Jozef 
Mračna, Adriana Beláková
RŠ pri ZŠ Záhorácka: 
Pavel Spusta, Martin Macejka, Adam 
Janík, Anna Slezáková

RŠ pri ZŠ dr. J. dérera: 
Milan Ondrovič, Marián Haramia, Ka-
tarína Trenčanská, Gabriela Janíková
RŠ pri MŠ: 
Zuzana Baligová, Lucia Vidanová, Ri-
chard Hájek, Nataša Špelicová

RŠ pri CvČ: 
Pavol Tedla, Daniel Masarovič, Anton 
Pašteka, Milan Johanes
RŠ pri ZUŠ: 
Viera Mária Adamovičová, Marián 
Andil, Martin Mráz, Jaroslava Jáno-
šová

Cyklotrasa Pezinská – priemyselný 
park

Poslanci súhlasili s  tým, aby 
mesto predložilo žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok na cyklotrasu 
Pezinská – priemyselný park. Návrh 
vedie od železničných koľají križu-
júcich Radlinského po križovatku 
pri pumpe Jurki na Pezinskej. Spája 
železničnú stanicu, centrum, pláno-
vanú bytovú výstavbu na Pezinskej 
a priemyselnú zónu. Cyklotrasa bude 
mať minimum križovaní s  cestou 
a  v  maximálne možnej miere bez-
pečne oddelí cyklistov od automobi-
lovej dopravy.

-lp-/-otano-

 Z rokovania MsZ 18. decembra

 Príspevky na vývoz žúmp sa každoročne obmedzujú
obyvatelia niektorých ulíc dostávajú od mesta príspevok na vývoz 
žumpy. Toto opatrenie vzniklo ešte v roku 2007, keď sa pripravoval 
veľký eurofondový projekt budovania kanalizácie. Poslanci mestské-
ho zastupiteľstva vtedy rozhodli, že do času vybudovania a skolau-
dovania kanalizácie a následného pripojenia sa domácností poskyt-
ne kompenzačný príspevok. v  praxi to znamenalo, že obyvateľom 
preplácalo približne polovicu nákladov na vývoz žumpy. Postupne 
sa však domy na kanalizáciu pripájajú, čím príspevok stráca opod-
statnenie. Logicky sa preto okruh prijímateľov tohto príspevku kaž-
doročne zužuje. 

najdlhšie trvajúce podujatie v meste má za sebou ďalší úspešný roč-
ník. Adventné Malacky spríjemňovali vianočné obdobie od 2. de-
cembra do 6. januára. Bohatý program a príjemná atmosféra priláka-
li množstvo domácich i cezpoľných návštevníkov.

Adventné Malacky 
napísali 
ďalšiu kapitolu

 Staňte sa členom komisie pri MsZ
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Na čele medzinárodnej poroty bol 
uznávaný architekt so slovenskými 
koreňmi HansMichael Földeak, ktorý 
pôsobí v Nemecku a vo Francúzsku. 
Členmi boli architekt Zbyněk Ryška 
(Česká komora architektov), krajinný 
architekt Michal Marcinov (Slovenská 
komora architektov), primátor Mala-
ciek Juraj Říha a architekt mesta Ma-
lacky Branislav Škopek. Do prvého 
kola súťaže prišlo 12 návrhov, z nich 
porota vybrala päť, ktoré postúpili do 
druhého kola. Porota sa jednoznačne 
zhodla na víťazovi: najlepší koncept 
predložili Benjamín Brádňanský 
a vít Halada z ateliéru N/A.

Podľa ich návrhu by mali v centre 
vzniknúť tri otvorené pavilóny – je-
den približne na mieste súčasných 
verejných WC, druhý na dotyku Mie-
rového námestia s cestou a tretí pred 
Spoločenským domom. Ďalej navr-
hujú na kláštornom námestí roz-
šíriť chodník vedúci pozdĺž kostola, 
vymeniť trávnik za mlat (mechanic-
ky zhutnené kamenivo) či kompletne 
predláždiť Mierové námestie (vrá-
tane trávnatej plochy pred MsÚ, kde 
však pribudnú novovysadené lipy) 

Kláštorné námestie 
„Naším zámerom bolo prepojenie 

nielen spomínaných dvoch námestí, 

ale širšieho celku, teda jedným sme
rom cez Zámockú ulicu a  plánovaný 
kultúrny dom až do Zámockého parku 
a kaštieľa a smerom druhým k pripra
vovanej Radničnej záhrade,” vysvetlil 
B. Brádňanský. Ako ďalej povedal, 
rozšírenie chodníka na Kláštornom 
námestí pomôže vyniknúť kostolu 
ako historickej malackej dominan-
te. Na mieste súčasného trávnika 
by vznikol tzv. pochôdzny priestor, 
vhodný na trhy, koncerty či stretnu-
tia s obyvateľmi: „Navrhovaný mate
riál mlat výborne prepúšťa vodu, tak
že je vhodný pre stromy a  zároveň je 
dostatočne tvrdý, čiže nezničí sa ako 

tráva a dá sa po ňom bez problémov 
chodiť.“ Doplnil ho kolega V. Halada: 
„Ak má byť niekde pekný trávnik, treba 
sa oň starať a prípadne aj naň zakázať 
vstup. Keďže priestor námestia patrí ľu
ďom, mal by byť priechodný všetkými 
smermi bez obmedzení. Povrch z mla
tu tento predpoklad spĺňa oveľa lepšie 
než trávnik.“ 

Mierové námestie 
Pod Mierovým námestím vznik-

ne podzemná garáž a na mieste sú-
časného rozbitého parkoviska ar-
chitekti navrhujú tzv. terasu. Pôjde 
o kompaktnú dláždenú plochu, ktorá 
bude pokračovať až k  Spoločenské-
mu domu. Keďže terasa bude ležať 
na streche podzemnej garáže, kvôli 
koreňovému systému tam nebude 
možné zasadiť zeleň. Stromy však 
pribudnú na ploche pred budovou 
mestského úradu a  Spoločenského 
domu. 

Zaujímavým vizuálnym prvkom 
terasy budú schody po takmer ce-
lom jej obvode. „Rovnobežné ulice 
Hviezdoslavova a  Záhorácka neležia 
v rovnakej výške, rozdiel medzi nimi je 
70 centimetrov. Preto navrhujeme po 
časti obvodu terasy vybudovať 3 – 4 
schody. Vytvoria nielen akési prirodze
né pódium, ale aj odstup od cesty a zá
roveň to bude príjemné miesto pre ne
formálne sedenie mladších obyvateľov 
mesta. Nepôjde však o žiadnu bariéru. 
Od Záhoráckej bude vstup na terasu 
úplne bezbariérový. Od Hviezdoslavo
vej a od okresného súdu sme napláno
vali dve nájazdové rampy,“ povedal V. 
Halada.

Dôležitou súčasťou nového Mie-
rového námestia bude voda. Archi-
tekti navrhujú atypickú fontánu vo 
forme vodnej steny, po ktorej bude 
voda stekať a vo veľmi tenkej vrstve 
sa rozlievať po časti terasy. Auto-
ri zdôrazňujú ekologickú, estetickú 
i ochladzovaciu funkciu fontány.

Koncept na ďalšiu diskusiu
Primátor zdôrazňuje, že nateraz 

ide o koncept, o ktorom sa bude ešte 
ďalej diskutovať. Do ďalšej komuni-
kácie o  podobe centra treba podľa 
jeho slov zapojiť okrem architektov 
aj stavebníkov polyfunkčného ob-
jektu Severín. Ako povedal, on sám 
vidí niekoľko bodov, kde treba hľadať 
kompromis: „Jedným z nich je 70cen
timetrový výškový rozdiel medzi Zá
horáckou a  Hviezdoslavovou. Aj keď 
autori navrhujú schody a  nájazdové 
rampy, máme ohlasy, že ide o bariéru. 
Ďalšou témou je zeleň na Mierovom 
námestí, ktorá sa pravdepodobne do
plní vo forme mobilných kvetináčov. 
Zasadená zeleň tam nemôže byť kvôli 
podzemnej garáži, trávnik by zasa ne
umožňoval organizovanie mestských 
podujatí.“

Každý konštruktívny návrh na vy-
lepšenie predloženého konceptu je 
vítaný. „Sme svedkami historických 
momentov, keď sa rodí živé, ambicióz
ne a moderné centrum mesta. Verím, 
že všetci Malačania naň budú právom 
hrdí,“ povedal viceprimátor Milan On-
drovič. Model navrhovaného riešenia 
obnovy Mierového a Kláštorného ná-
mestia bude verejne vystavený. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Mesto Malacky v  súčasnosti 
vykonáva rozsiahlu revíziu pla-
tieb – poplatku za komunálny 
odpad osôb a podnikateľských 
subjektov prihlásených k  po-
platku – a zároveň  preveruje 
správny počet kontajnerov pre 
jednotlivé domy. 

Hĺbková kontrola ukázala, že 
v  nie koľkých lokalitách opakovane 
dochádza k preplňovaniu kontajne-
rov a ukladaniu odpadu mimo kon-
tajnera. „Pri preverovaní príčin tohto 
nežiaduceho stavu sme zároveň zistili, 

že v  dome býva viac obyvateľov, než 
evidujeme platiteľov. Ak pri kontrole 
zistíme, že niektorí obyvatelia nie sú  
prihlásení k  poplatku za odpad, pí
somne vyzveme, aby tak učinili,” in-
formovala Jana Chválová z  referá-
tu životného prostredia Mestského 
úradu v  Malackách. Zdôraznila, že 
ak má niekto napríklad štyri byty 
a tri z nich prenajíma, podnájom-
níci  produkujú odpad, s ktorého 
likvidáciou sú spojené náklady. Pri
hlásiť k poplatku by sa preto mali buď 
sami, alebo môže túto povinnosť za 
nich splniť prenajímateľ bytu. 

Zákon NR SR č. 582/2004 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady určuje do 
okruhu poplatníkov nielen osoby, 
ktoré majú v  obci trvalý alebo pre-
chodný pobyt, ale aj osoby, ktoré 
užívajú byt či nebytový priestor. Zá-
roveň stanovuje povinnosť oznámiť 
obci vznik poplatkovej povinnosti 
do 30 dní od jej vzniku. Od 1. mar-
ca 2019 správca dane Mestský úrad 
Malacky bude voči všetkým nepla-
tičom postupovať v  zmysle § 155 
ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 
(Daňový poriadok) a  bude ukladať 

pokuty vo výške od 30 € do 3 000 €.
Mesto Malacky vyzýva obyva-

teľov, ktorí nemajú splnené po-
trebné náležitosti, aby využili 
možnosť aktuálneho generálneho 
pardonu – odpustenia povinnos-
ti platiť penále – a  prihlásili sa do 
databázy. 

Kontaktná osoba: 
dana Puškáčová, Mestský úrad 
Malacky, Bernolákova ul. 1/A, Ma-
lacky (3. poschodie, č. dv. 312), tel. 
034/796 61 27. 

J. Chválová, I. Sochorová 

výberové konanie: 

konateľ
v obchodnej 
spoločnosti 
TEkoS
Miesto výkonu: 
TEKOS, spol. s r. o., Partizánska 
1089/2, 901 01 Malacky
druh práce: 
výkon funkcie konateľa, plný pra-
covný úväzok
Termín nástupu: 
podľa dohody
Spôsob obsadenia: 
vymenovanie valným zhromaž
dením spoločnosti
odmena za výkon funkcie: 
1950,– €. Raz ročne odmena za  
dosiahnuté výsledky spoločnosti.
Rámcová náplň práce:
Komplexné riadenie a zodpoved-
nosť za chod spoločnosti; zastu-
povanie spoločnosti navonok; 
zodpovednosť za plnenie úloh 
v  rámci predmetu podnikania 
spoločnosti a  vyplývajúcich zo 
zasadnutí valného zhromaždenia; 
zodpovednosť za hospodárenie 
s majetkom mesta a spoločnosti.
kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
kritériá výberového konania:
•  vítaná prax v riadiacich pozíciách 

v oblasti odpadovej politiky ale-
bo komunálnych služieb,

•  vítaná znalosť právnych predpi-
sov v oblasti odpadovej politiky, 
hospodárenia s majetkom mesta 
a obchodného práva,

•  všeobecný prehľad v oblasti eko-
nomiky, účtovníctva a  riadenia 
podnikov,

•  bezúhonnosť, spôsobilosť na 
právne úkony v plnom rozsahu  
a zdravotná spôsobilosť,

• znalosť MS Office,
•  znalosť cudzieho jazyka výho-

dou,
• vodičský preukaz skupiny B.
Prílohy žiadosti o  účasť na vý-
berovom konaní:
•  profesijný štruktúrovaný životo

pis vrátane emai lového a telefo-
nického kontaktu
Poznámka: 
Pred schválením výsledného ná
vrhu bude uchádzač vyzvaný na  
predloženie údajov potrebných 
na vyžiadanie výpisu z  registra  
trestov, overenej kópie dokladu  
o vzdelaní a čestného vyhláse nia 
o spôsobilosti na právne úkony 
v plnom rozsahu a o zdravotnej 
spôsobilosti.

dátum a  miesto podania žia-
dosti o účasť na výberovom ko-
naní:
Žiadosť je potrebné doručiť v 
zalepenej obálke s označením 
výberové konanie – konateľ 
spoločnosti nEoTvÁRAŤ najne-
skôr do pondelka 28. januára  
do 15.30 h do podateľne Mestské  
ho úradu v Malackách, Bernoláko
va 5188/1A, 901 01 Malacky (neak
cep tuje sa posledný deň lehoty 
ako dátum odoslania na poda-
com lístku pošty).
Uchádzačom, ktorí splnia pod-
mienky účasti na výberovom ko-
naní, oznámi vyhlasovateľ termín, 
miesto a hodinu výberového ko-
nania písomne najmenej sedem 
dní pred jeho uskutočnením.

Prihláste sa k poplatku za odpad bez pokuty

Architekt B. Brádňanský počas prezentácie.

Model konceptu – v popredí Kláštorné námestie.

Z hodnotenia poroty
„Autori dôstojne zvýrazňujú 

priestory pred františkánskym kláš
torom, vytvárajú oddychovorela
xačnú zónu, husto tienenú aj novo
vysadenými stromami, podčiarkujú 
význam budovy súdu a mestského 
úradu. Mierové námestie nad pod
zemným parkovaním je navrhnuté 
ako autonómny element – mestská 
terasa s homogénnym povrchom.“ 

„Komplexná absencia trávna
tých plôch a ich nahradenie mlatom 
sú dobrým a  primeraným riešením 
pre vnútromestský priestor. O to viac 
ale bude treba vyjasniť zelené ele
menty, stromy a  strechy pavilónov 
na dosiahnutie priestorovej a poby
tovej kvality nového námestia.“

Poznáme koncept obnovy 
Mierového a kláštorného námestia

o  budúcej podobe centra Malaciek sa hovorí už dlho. Aby malo 
mesto reálny odborný základ pre ďalšiu diskusiu, na jar 2018 vy-
hlásilo v  spolupráci so Slovenskou komorou architektov medziná-
rodnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu Mierového a kláš-
torného námestia. Jej výsledky a  víťazný návrh sme spoznali na  
verejnej prezentácii.
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Finančné, technické a  personál-
ne možnosti Tekosu neumožňujú 
v  prípade extrémne nepriaznivého 

počasia zasiahnuť okamžite v  rám-
ci celého mesta. F. Ftáčnik priznáva, 
že prišli aj sťažnosti na neodhrnuté 

cesty či chodníky: „Všetky ulice boli 
postupne upravované podľa platné
ho harmonogramu údržby. Sme radi 
za každý podnet, ktorý nám pomôže 
operatívnejšie reagovať na zhoršený 
stav konkrétnej komunikácie.“

Vedenie mesta zvažuje, ako do 
budúcnosti skvalitniť zimnú údržbu. 
Ak sa dokúpi technika, peniaze budú 
chýbať inde, napríklad pri výstav-
be športovísk či oprave chodníkov. 
Možnosťou sú aj dohody s dobrovoľ-
níkmi, čím by sa skrátil čas čistenia 
mesta od snehu. 

Mnoho ľudí ochotne a spontánne 
pomohlo mestu už aj teraz. „V mene 
spoločnosti TEKOS ďakujeme majite
ľom nehnuteľností v domovej i v kom
plexnej bytovej zástavbe, správcov
ským spoločnostiam a podnikateľom, 
ktorí priložili pomocnú ruku a  inicia

tívne vyčistili chodníky pred svojimi 
nehnuteľnosťami,“ povedal F. Ftáčnik.

Ruku na srdce, za posledné roky 
sme si odvykli na intenzívne zimy, 
a ak raz za čas husto sneží, nezname-
ná to hneď kalamitu. Pojem zimná 
údržba znamená zmiernenie prvot-
ných následkov počasia, nie ich úpl-
né odstránenie. Naopak, my sme tí, 
ktorí sa musíme počasiu prispôsobiť. 
Buďme radi, že v  našich zemepis-
ných šírkach máme stále štyri ročné 
obdobia.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

voľné pracovné miesto 
na Mestskom úrade 
Malacky:

samostatný 
odborný referent 
inžinierskych 
stavieb 
Msú Malacky
Rámcová náplň práce: 
• analyzuje stav, zabezpečuje roz-
voj, pripravuje investície a získava 
externé finančné zdroje, najmä 
na rozvoj technickej infraštruk-
túry, primárne v  oblasti dopravy 
a verejných priestorov
Miesto výkonu práce: Malacky
druh pracovného pomeru: 
• plný pracovný úväzok, pracovný 
pomer na dobu určitú na jeden rok  
s možnosťou predĺženia pracov-
ného pomeru na dobu neurčitú 
Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky: 
funkčný plat je určený v  zmysle 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov

kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie v  ob-
lasti stavebníctva alebo stredo-
školské vzdelanie a 5ročná prax 
v stavebníctve

Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť legislatívy verejnej sprá-
vy, znalosť všeobecne záväzných 
predpisov týkajúcich sa staveb-
níctva,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, 
INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, 
flexibilnosť, zodpovednosť, 
• vodičský preukaz skupiny B. 

Zoznam požadovaných 
dokladov:
• žiadosť o  zaradenie do výberu 
uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný živo-
topis s  uvedením telefonického 
a emailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní. 

dátum a miesto 
podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť 
najneskôr do piatka 25. janu-
ára 2019 do 14.00 h na adresu: 
Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky (ne-
akceptuje sa posledný deň lehoty 
ako dátum odoslania na poda-
com lístku pošty).

voľné pracovné miesto 
na Mestskom úrade
Malacky:

samostatný 
odborný referent 
všeobecnej 
učtárne 
Msú Malacky
Rámcová náplň práce:
• uplatňovanie právnych noriem 
v oblasti financovania hospodár-
stva mesta počnúc procesom zo-
stavovania rozpočtu, určovaním 
pravidiel rozpočtového hospo-
dárenia, priebežným hodnote-
ním plnenia rozpočtu, finančným 
usporiadaním všetkých vzťahov 
k rozpočtu a končiac zostavením 
návrhu záverečného účtu mesta,
• sledovanie plnenia a  čerpania 
rozpočtu a  programového roz-
počtu,
• príprava materiálov (návrh roz-
počtu, záverečný účet, hodnotia-
ce správy) do MsZ.
Miesto výkonu práce: Malacky
druh pracovného pomeru: 
• plný pracovný úväzok, pracovný 
pomer na dobu určitú na jeden 
rok s možnosťou predĺženia pra-
covného pomeru na dobu neur-
čitú 
Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky: 
funkčný plat je určený v  zmysle 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov

kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné alebo 
vysokoškolské vzdelanie ekono-
mického smeru

Iné kritériá a požiadavky:
• prax v  podvojnom účtovníctve 
minimálne 3 roky,
• znalosť rozpočtovníctva výho-
dou,
• znalosť legislatívy verejnej sprá-
vy, znalosť všeobecne záväzných 
predpisov týkajúcich sa hospodá-
renia s finančnými prostriedkami, 
účtovníctva, výkazníctva v oblas-
ti samosprávy,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, 
INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, 
flexibilnosť, zodpovednosť. 

Zoznam požadovaných 
dokladov:
• žiadosť o  zaradenie do výberu 
uchádzača, 
• štruktúrovaný profesijný živo-
topis s  uvedením telefonického 
a emailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní. 

dátum a miesto 
podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť 
naj neskôr do piatka 25. januára  
2019 do 14.00 h na adresu: 
Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky (ne-
akceptuje sa posledný deň lehoty 
ako dátum odoslania na poda-
com lístku pošty).

Upozorňujeme, že pre vývoz 
triedeného, biologického a ob-
jemného odpadu nastali zme-
ny v rozdelení ulíc do jednotli-
vých obvodov. S tým súvisia aj 
termíny vývozu. 

Napríklad do III. obvodu patria 
po novom ulice Stupavská, M. R. Šte-
fánika, Štúrova či Pri Maline. Prosíme 
obyvateľov, aby si vo vlastnom záuj-
me skontrolovali, v ktorom obvode 
sa ich ulica nachádza. Je to dôležité  
kvôli vykladaniu nádob (plasty, pa-
pier, biologický odpad) v správnom 
termíne. Vývoz zmesového komu
nálneho odpadu (netriedeného) zo-
stáva bez zmien. 

Rozpis vývozu triedeného, biolo-
gického a objemného odpadu sme 
zverejnili v  poslednom minuloroč-
nom vydaní Malackého hlasu a je zve  
rejnený na webstránke mesta www. 
malacky.sk, časť oBČAn – odPAdY. 
Termíny vývozu sú k  dis pozícii 
v tlačenej forme aj v recepcii Msú. 

Družstevná, Záhorácka, Poľná, 
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Pribino-
va, Mansueta Olšovského, Nová, Va-
janského, Sládkovičova, Jána Kollára, 
Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdo-
slavova, Pezinská, Dielenská, Tová-
renská, Mlynská, Ota Kožucha 

Kozia, Martina Benku, Vendelí-
na J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta 
mládeže, Vševlada Gajdoša, Sloven-
ská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, 
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, 
Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Pet-
ra Straku, Mojmírova, Rastislavo-
va, Svätoplukova, Vlastenecká, Ro-
botnícka, Budovateľská, Príjazdná, 
Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, 
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Šte-
fana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná,  
Karola Virsíka

Záhradná, Brezová, Javorová, Jel-
šová, Lipová, Agátová, Gaštanová, 
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štú-
rova, Boreckého, L. Novomeského, 
Jánošíkova, Vinohrádok, V. Clementi-
sa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, 
Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. 
gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa,  
Alojza Veselého, gen. M. R. Štefáni ka, 
Michala Tillnera

Oslobodenia, Legionárska, Nad 
výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurba-
nova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, 
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbanká-
reň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, 
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, 
Sadová, Dubovského, Jesenského, 
Na majeri

J. Chválová, Ľ. Pilzová 

Triedený, biologický a objemný odpad:
 pozor na rozdelenie
 ulíc do obvodov

Sneženie nemusí hneď 
znamenať kalamitu

nárazové výdatné sneženie v kombinácii s novými zákonnými povinnosťami samospráv spôsobilo počas 
tejto zimy na celom území republiky kompli kácie. Malacky nie sú výnimkou. kritizovanie za každú cenu 
však nie je namieste. v meste máme 65 ulíc a v dňoch, keď snežilo, bola neustále v teréne technika a mini-
málne 15 ľudí. „V spolupráci s mestom Malacky sme dokúpili dve motorové zametacie metly. Pomocou nich 
vieme kvalitnejšie a rýchlejšie vyčistiť chodníky. Dvojnásobne sme posilnili počet pracovníkov nasadených 
v pohotovosti počas pracovných hodín bežného dňa aj v mimopracovnom čase,“ priblížil prípravy na zimnú 
údržbu František Ftáčnik, poverený vedením Tekosu. 

I. oBvod: 

II. oBvod: 

III. oBvod: 

Iv. oBvod: 

Rozdelenie ulíc podľa obvodov na vývoz triedeného, biologického 
a objemného odpadu:
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Kniha ponúka veľa zaujímavých 
informácií o tom, ako sa stravovali  
a aké rastliny využívali v kuchyni naši 
predkovia v tomto regióne. Súčas-
ťou je aj receptár v záhoráčtine, pod 
  ľa ktorého si bu de te môcť pripraviť 
tieto originálne jedlá aj vy. 

V y d a  n i e 
pub likácie 
podporil Bra
tislav ský sa mo
správny kraj. Pre 
všetkých záujem-
cov je k dispozícii  
v tu ristickoin for mač
nej kancelárii.

Text: MCk, foto: S. osuský

Žiaci ZŠ Záhorácka 
získali ocenenie
za ľudskosť

Informačné centrum mladých 
v  Malackách slávnostne vy-
hodnotilo program Cena za 
ak tívne občianstvo a ľudskosť. 
na podujatí ocenili mladých ľu-
dí do 25 rokov, ktorí sú dobrým 
príkladom pre iných, prípadne  
pomohli  ľuďom v nú dzi, zdra-
votne hendikepovaným, se nio- 
 rom, deťom či rodinám v kritic-
kých okamihoch.

Medzi ocenenými boli aj žiaci 
Základnej školy na Záhoráckej ulici  

Gabika J. (9. B), Nikola B. (8. B), Ma-
túš K. (8. B), Nikolas G. (9. B), Patrik 
D. (7. A) a Peter K. (7. B).

Na školských vianočných trhoch 
predávali vlastnoručne vyrobené 
mydielka, pričom výťažok z  preda-
ja venovali chorej sestre jedného 
z  našich žiakov. Za empatiu a  ľud-
skosť si cenu zaslúžili. Ich gesto všet-
kých milo prekvapilo a patrí im zaň 
náš veľký obdiv a srdečné ĎAKUJE-
ME! 

Text: k. Písečná, 
foto: ZŠ Záhorácka

vône a chute Dolného Záhoria 
v knižke
Mestské cen trum kultúry Malacky vydalo 
novú publikáciu s názvom 
Vône, chute Dolného Záhoria.

n sobota 19. 1. o 17.00 h
divadelné predstavenie naša pa ni 
Firštka, réžia Beata Reifová, MCK – 
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 
3, vstupné 5 €

n nedeľa 20. 1. o 17.00 h
rozprávková nedeľa spojená s  tvori-
vou dielňou divadlo Žihadlo: Sne-
huliačkovci, MCK – Kultúrní dome-
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 4 € 

n utorok 22. 1. o 18.00 h
prezentácia zborníka Pálffyovci, 
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstup voľný

n štvrtok 24. 1. o 17.00 h
ČAROVŇA: S homeopatiou na akút-
ne ochorenia so Zuzkou Zieglero-

vou, MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie, vstup voľný

n pondelok 28. 1. o 19.00 h
divadelné predstavenie divadlo 
Astorka: na koho to slovo pad-
ne, MCK – Kultúrní domeček, Hvie
zdoslavova 3, vstupné 17 € 

n utorok 29. 1. o 18.00 h
Klub cestovateľov – O. Z. Zenit, J. Lud-
vik: Tobago, Surinam, Francúzska  
Guayana, beseda spojená s premie-
taním fotografií, MCK – galéria, Záho-
rácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný

n streda 30. 1. o 18.30 h 
Arteterapia pre dospelých s An
dreou Záhradníkovou Krajčírovou, 
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 
1919, vstupné dobrovoľné

 január 
2019

MCk Malacky je poberateľom 
kULTúRnYCH PoUkAZov.

Zmena programu a  vstupného 
vyhradená. 

Mestské centrum kultúry Malacky a Phdr. Mária orgoňová
vás pozývajú na 
výstavu zbierky bábik 
a kočíkov 

História 
kočíkov 
a bábik, 
ktorá sa bude konať 
v galérii 
Mestského centra 
kultúry, 
Záhorácka 1919 
na I. poschodí 
od 18. januára 
do 9. februára 
v čase: 
utorok–piatok 
od 9.00 do 17.00, 
sobota 
od 9.00 do 12.00 h.

Inkubík patrí 
pod mesto
Detská interiérová herňa Inku-
bík patrí od 1. januára 2019 do 
pôsobnosti mesta. Určená je pre 
deti od 0 do 8 rokov pod dozorom 
spre vádzajúcej osoby staršej ako 
18 ro kov. Herňa je sprístupnená 
denne v čase:

Pondelok–piatok:
od 9.00 do 11.30 h 
a od 12.30 do 18.00 h
víkendy a sviatky:
od 9.00 do 12.00 h 
a od 13.00 do 17.30 h -red- 
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Bývajte vo vlastnom a naozaj výhodne! Byty Macek = 58 dvojizbových bytov s praktickými 
dispozíciami, nízkymi mesačnými nákladmi, vysokým štandardom a výbornou dostupnosťou 

do centra. Ku každému bytu dostanete navyše parkovacie státie zadarmo! 

VÝHODNÉ
CENY

KVALITNÝ 
ŠTANDARD 

LOGGIA
AŽ DO 7 m2

BEZPROBLÉMOVÉ 
PARKOVANIE

PRAKTICKÉ 
DISPOZÍCIE

DOBRÁ 
DOSTUPNOSŤ

BEZPEČNÝ
AREÁL

Bývajte vo vlastnom a naozaj výhodne! Byty Macek = 58 dvojizbových bytov s praktickými 

Všade dobre, 
 vo vašom najlepšie

ŠTARTOVACIE CENY
NA PRVÝCH

10 BYTOV
PARKOVACIE STÁTIE 
V CENE

PIVNIČNÁ KOBKA 
ZADARMO

bytymacek.sk
258x343.indd   1 07/01/2019   11:34



1/2019 7SPEKTRUM / INZERCIA

Odišiel si cestou, 
po ktorej kráča 
každý sám,
ale spomienky 
v srdci zostali 
nám.

27. januára uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý  
Stanislav kunák z Gajár. 
S  láskou a  úctou spomína celá  
rodina.

SPoMIEnkA

MALACkÁ MATRIkA
od 17. 12. 2018
do 14. 1. 2019

Januároví jubilanti 

80 rokov
Valéria Kroupová 
František Písečný 
Helena Šelcová 
Alfonz Vozár 

85 rokov
Irena Holešová 
Valeria Molčániová 
Anna Slezáková 

93 rokov
Alica Demjánová  

Srdečne blahoželáme!

Vítame medzi nami
Alexander Tési

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Malacky a mesto Malacky
pozývajú

 na 3. Senior bál
v sobotu 1. februára 2019  o 18.00 h 
v átriu ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách

Cena vstupenky: 20 € 
(v cene je večera, káva, zákusok, prípitok)
Do tanca hrá skupina Pavla Vávru. Bufet: nealko, víno, destiláty, káva
Vstupenky si môžete zakúpiť v Klubovni JDS Malacky na Radlinského ulici 
každý pondelok a stredu do 15. januára v čase od 13.00 h do 16.00 h.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Termíny bezplatnej právnej po-
moci sú pre seniorov pripravené  
aj v roku 2019.

Piatok

18. január

od 10.00 h
do 12.00 h

1. február
15. február
1. marec
15. marec
5. apríl
26. apríl
3. máj
17. máj
7. jún
21. jún

Bezplatná právna pomoc je urče-
ná pre seniorov s trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s práv-
nikom JUDr. Františkom Kurnotom 
sa netreba objednávať vopred, stačí 
prísť na Mestský úrad v  Malackách 
(1. poschodie, číslo dverí 128). Pri-
neste si so sebou občiansky preukaz 
(kvôli overeniu bydliska). Poraden-
stvo je diskrétne a anonymné. 

Seniori sa môžu na poradňu obrá-
tiť v týchto oblastiach: 

exekúcie, 
rodinné vzťahy (rozvod, rozdele-

nie bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov), 

dedičské konanie, 
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp-

nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná-
jomnej zmluvy), 

majetkové záležitosti (vyporia-
danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc-
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 

spotrebiteľské problémy (rekla-
mácie tovaru/služieb), 

právna ochrana (usmernenia 
v  súdnych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme 
v  trestných veciach a neza-
stupujeme ani v  konaniach 
na súdoch.

-red-

výberové konanie na 3 pracovné miesta: 

opatrovateľ/opatrovateľka
Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Funkcia: opatrovateľ/opatrovateľka
Miesto výkonu práce: Malacky, domácnosť opatrovaného

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: dohodou
nástupný plat: pri plnom úväzku 530,50–637 € (po skončení skúšobnej 
doby osobné ohodnotenie)

kvalifikačné predpoklady: 
odborné vzdelanie v  odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie 
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akre-
ditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
Ďalšie požiadavky: 
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, 
profesionalita, empatia
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kon-
taktu),
profesijný životopis,
kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  
do sídla zamestnávateľa najneskôr do pondelka 28. januára 2019 do 
14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti ani na žiadosti bez požadovaných 
dokladov sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú 
pozvaní na výberové konanie.

výberové konanie: 

pomocná kuchárka 
Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ul. 1. mája 9, 901 01 Malacky
Funkcia: pomocná kuchárka
Miesto výkonu práce: Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 hodín (úväzok 100 %)
Pracovný čas: 6.00 –14.00 h
nástupný plat: 520–624 € (po skončení skúšobnej doby osobné ohod-
notenie)

kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa, prax vítaná
Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce, flexi-
bilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kon-
taktu),
profesijný životopis,
kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  
do sídla zamestnávateľa najneskôr do pondelka 28. januára 2019 do 
14.00 h. Na oneskorene podané žiadosti ani na žiadosti bez požadovaných 
dokladov sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú 
pozvaní na výberové konanie.

 Právna poradňa  pre seniorov
 pokračuje  aj v novom roku

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poraden-
skopsychologických služieb.

na úseku sociálno-právnej ochrany
2 voľné štátnozamestnanecké miesta,

na úseku sociálnej kurately
1 voľné štátnozamestnanecké miesto.

Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch 
sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a  verejná správa  
a v rôznych pedagogických odboroch.

na úseku poradensko-
-psychologických služieb
1 miesto psychológa 
Požadované je ukončené VŠ vzde lanie 2. stupňa v odbore psycholó gia.

Kompletnú ponuku voľných štát no zamestnaneckých miest aj s informácia-
mi o požadovaných pred pokladoch a požiadavkách na uchá dza ča, ako aj 
možnosť prihlásiť sa do vý berového konania nájdete na inter netovej strán-
ke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj 
priamo ÚPSVR Malacky.

usporiadalo po Novom roku pre 
de ti a  rodičov prázdninové kor-
čuľovanie na klzisku v  Zámockom 
parku. Nešlo však len o  obyčajné 
korčuľovanie. Každý, kto mal chuť, 
si mohol priniesť jednoduchú mas-
ku, škrabošku alebo iné kreatívne 
prestrojenie, za ktoré bola pripra-
vená sladká odmena. Keďže po-
časie podujatiu prialo, prišli ma  
lí i  veľkí, začiatočníci i  pokročilí.  
Spolu si zašportovali na čerstvom 
vzduchu a zahrali rôzne hry a  sú-
ťaže na ľade, pri ktorých sa zahriali 
i zabavili. Pestrý program dopĺňala 
pohodová prázdninová atmosféra 
v príjemnom prostredí Zámockého 
parku.

Text a foto: n. Bednáriková 

 Prázdninové korčuľovanie
 s maskou i bez

Povedali si áno
Eva Jurkovičová a Miro-

slav Vadina
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V decembri sa v pezinskej basket balovej hale 
hral druhý turnaj VISTA real Cupu 2018/2019 – 
školskej basketbalovej ligy. Do  9. ročníka tejto 
súťaže sa zapojili aj žiaci a  žiačky zo ZŠ Štúrova, 
ktorí sa aj v  tejto sezóne prezentujú solídnymi  
výkonmi. Zatiaľ majú bilanciu 2:2. V  Pezinku vy-
hrali nad ZŠ Svätý Jur vysoko 51:4 a podľahli pe-
zinskej ZŠ Kupeckého 22:33. Po štyroch zápasoch 
sa žiaci ZŠ Štúrova nachádzajú na štvrtej priečke. 
Súťaž prebieha formou turnajov približne raz za 
mesiac.

ZŠ Štúrova reprezentovali Dávid Halámek  
(8. A), Marek Polák, Juraj Boka, Zlatko Štvrtec - 
ký, Vladimír Škuta, Daniel Benkovič, Matej Jus-
ko, Václav Ferenčík (9. A), Jakub Ševera a Alex Ko-
renič (9. B).

Text a foto: P. ondruš 

Spôsob a  podmienky poskyto-
vania dotácií na rok 2019 upravuje 
VZN č. 16/2016 o  dotačnej a  gran-
tovej politike mesta. Žiadatelia sú 
povinní poskytnúť v žiadosti všetky 

požadované údaje a doložiť prílohy 
v súlade § 5 VZN. 

Žiadosť v  zmysle § 5 VZN musí 
obsahovať ako prílohu aj výpis z re-
gistra trestov nie starší ako 3 me-

siace. Žiadateľ – právnická osoba 
tak v  súlade s  platnou legislatívou 
preukáže splnenie podmienky pre 
žiadateľov z rozpočtu mesta.

V  prípade, že žiadosť nebude 
kom pletná, úrad žiadateľa vyzve 
na doplnenie žiadosti do 10 pra-
covných dní. Povinnou prílohou 
žiadosti o  dotáciu na činnosť 
športových klubov a  organizácií 
pôsobiacich v športe na rok 2019 
je vyplnený formulár s podrobný-
mi údajmi o  činnosti športového 

klubu alebo organizácie pôsobia-
cej v športe.

Žiadatelia o  dotáciu, ktorými sú 
organizačné jednotky (zložky) bez 
právnej subjektivity, musia k  žia-
dosti predložiť splnomocnenie na 
všetky právne úkony uskutočnené 
v  súvislosti s  procesom poskytova-
nia dotácií z rozpočtu mesta Malac-
ky podpísané štatutárnym zástup-
com materskej organizácie. Vzor 
spl nomocnenia je k  dispozícii na 
webovej stránke www.malacky.sk, 

časť MESTo – doTÁCIE A  GRAn-
TY. 

Text VZN a vzor žiadosti o dotá-
ciu na rok 2019 – šport – na činnosť 
sú k  dispozícii na webovej stránke 
www.malacky.sk, časť MESTo 
– doTÁCIE A  GRAnTY, alebo ich 
je možné vyzdvihnúť osobne na 
Mestskom úrade Malacky, odde-
lenie právne, č. dverí 318 (3. po-
schodie).

Msú 

výzva pre športové kluby a organizácie 
pôsobiace v športe na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

ZŠ Štúrova 
v basketbalovej
školskej lige

Na ľadovej ploche v  Zámockom 
parku pribudli nové pomôcky pre 
začínajúcich korčuliarov. Majú tvar 
ľadových medvedíkov, ktorí pomô-
žu ľahšie, rýchlejšie a predovšetkým 
bezpečnejšie zvládnuť základy kor-
čuľovania. K dispozícii sú pre každé-
ho návštevníka, ktorý potrebuje na 
ľade podporu.

Pre verejnosť je klzisko k dispozí cii 
denne v čase od 14.00 do 18.00 h,  
resp. niektoré dni len do 17.00 h. 
Organizované skupiny a  partie re-
kreačných hokejistov si môžu klzisko 
prenajať mimo týchto časov od 6.00 
do 24.00 h. Všetky dôležité informá-
cie nájdete na webstránke www. 
adhocmalacky.sk.                   -nb-/-dr- 

 klzisko má nové pomôcky 
  pre začiatočníkov

Vstupné verejné
korčuľovanie

30 minút
pred ukončením

dospelí 1,50 € 1,00 €
študenti/dôchodcovia 1,00 € 0,70 €
deti 4–15 rokov 0,70 € 0,50 €
deti 0–3 roky 0,00 € 0,00 €
doprovod (bez korčúľ) 1,00 € 0,70 €

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Mesto Malacky, Mestský úrad v  Malackách, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky podľa § 4 ods. 7 všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malac ky č. 16/2016 o  dotačnej a  grantovej politike mesta  
(ďalej len vZn) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových 
klubov a organizácií pôsobiacich v športe, aby do 31. januára podali 
žiadosť o dotáciu na adresu:
Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Aj tento rok sa malackí hádzaná-
ri po skončení základnej časti ocit-
nú medzi dolnou štvoricou tabuľky. 
Rovnako ako v  predchádzajúcich 
se zónach, aj tentoraz ich čaká súboj 
o udržanie sa v extralige. V skupine 

o  záchranu budú našimi súpermi 
Slo van Modra a  Sporta Hlohovec, 
pri čom o štvrtom zachraňujúcom sa  
tíme sa ešte rozhodne medzi ŠKP 
Bratislava a MHK Piešťany.

Strojár v 18. kole extraligy (streda 

30. januára) bude hrať proti lídrovi 
súťaže z Považskej Bystrice. Po tom-
to súboji bude známe obsadenie 
i  rozpis zápasov skupiny o  záchra 
nu.

M. Binčík 

Hádzanári sa budú opäť zachraňovať


