
Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 23. 09. 2015 

 

 

Prítomní:         Pavol Behun, Ing. Radomír Drška, Ing.. Monika Kandráčová,  

                          PaedDr. Jozef Tomko, Ladislav Uhrin 

Neprítomní:     Radoslav Ďuraš – ospravedlnený 

                          MUDr. Jozef Petrik  -  ospravedlnený 

 

Program zasadnutia OZ: 

1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh na doplnenie člena Rady školy 

3. Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy 

4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 41/2014 

5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 53/2012 B-b) 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Malčice v šk. r. 2014/2015 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/15 

8. Ţiadosti, rôzne 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice   

Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné, keďţe zo 7 poslancov je prítomných 5 – poslanci Radoslav Ďuraš 

a MUDr. Jozef Petrik sa ospravedlnili z dôvodu pracovných povinností. Oboznámil 

prítomných poslancov s návrhom na program zasadnutia OZ. Navrhnutý program poslanci 

schválili jednohlasne. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Radomír Drška a PaedDr. 

Jozef Tomko.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Monika Kandráčová a . 

Ladislav Uhrin. 

 

     Hlasovanie: za: 5     proti:  0   zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 67/2015 

 

 

 

 

2. Návrh na doplnenia člena Rady školy 

Ladislav Uhrin, predseda Rady školy, informoval, ţe  Ing. Jozef Semeš sa vzdal členstva 

v Rade školy. Zároveň predloţil návrh, aby bola doplnená Rada školy za obec o Ing. 

Radomíra Dršku. Návrh poslanci jednohlasne schválili. 

     Hlasovanie:  za:  5  proti:  0,  zdrţal sa:  0. 



     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 68/2015 

 

 

 

 

3. Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy 

Starosta obce predloţil návrh na zrušenie nájomnej zmluvy Ivanovi Lakatošovi. 

S menovaným bola uzavretá nájomná zmluva dňa 26. 05. 2015, ktorou mu obec dala do 

uţívania byt č. A1 v obytnom dome č. 165. Menovaný porušil dohodnuté podmienky nájmu 

a to tým, ţe neuhradil nájomné za mesiace júl, august a september. Na nájomnom dlhuje 

čiastku 390 €, má tieţ nedoplatok na poplatku za vodu vo výške 23,58 €. Starosta obce 

predloţil návrh na okamţité zrušenie nájmu. Poslanci návrh schválili.  

 

     Hlasovanie:  za:  4       proti: 0        zdrţal sa:  1 – PaedDr. Tomko 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

      K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 69/2015 

 

 

4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 41/2014 

Starosta obce predloţil návrh na zrušenie uznesenia č. 41/2014, ktoré prijalo obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.07.2014 a ktorým schválilo odpredaj parcely č. 

880/12 Jozefovi Zemánekovi, Malčice 13. Odpredaj sa neuskutočnil pre nezáujem 

kupujúceho. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

 

     Hlasovanie:  za:  5  proti:  0,  zdrţal sa:  0. 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 70/2015 

 

 

5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 53/2012 B-b) 

Starosta obce predloţil návrh na zrušenie uznesenia č. 53/2012-b), ktoré prijalo obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 05.10.2012 a ktorým schválilo odpredaj parcely č. 

880/14 Imrichovi Makulovi, Malčice 31. Kupujúci nesplnil podmienku zabezpečenia prevodu 

pozemku do 31.01.2013. Imrich Makula  poţiadal o vrátenie zálohy, záloha vo výške 500 € 

mu odoslaná. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

 

     Hlasovanie:  za:  5  proti:  0,  zdrţal sa:  0. 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č. 71/2015 

 

 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Malčice v šk. r. 2014/2015 

Starosta obce oboznámil poslancov so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy Malčice v školskom roku 2014/2015. Poslanci správu vzali na vedomie. 

 

     K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 72/2015 

 

 



7. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/15 

 

Starosta predloţil návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/15 v súlade s ods. 2 

písm. b/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Návrh na úpravu rozpočtu je predkladaný z dôvodu navýšenia príjmov zo štátneho rozpočtu 

a príspevku z Národného úradu práce v rámci uzatvorenej dohody. Rozpočtové opatrenie tvorí 

prílohu zápisnice. 

Beţné príjmy obce o:     17400,00 €                      Beţné výdavky obce o:       14150,00 € 

Beţné príjmy ZŠ o:                0,00 €                      Beţné výdavky ZŠ o:                  0,00 €   

Kapitálové príjmy o:              0,00 €                       Kapitálové výdavky o          3250,00 € 

Finančné operácie o:          610,00 €                       Finančné výdavky o:                  0,00 € 

Spolu:                             17400,00 €                       Spolu:                                17400,00 € 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 4/15 jednohlasne. 

 

     Hlasovanie:  za:  5       proti: 0        zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 7 bolo prijaté uznesenie č.73/2015 

 

 

8. Žiadosti, rôzne 

 

a) Žiadosť  Jaroslava Makulu  o poskytnutie finančného príspevku  

Jaroslav Makula podal opakovane ţiadosť o poskytnutie príspevku na zakúpenie aparatúry pre 

jeho skupinu Gypsy. Starosta obce oboznámil poslancov s tým, na základe konzultácie 

s ekonomickým oddelením, nie je moţné poskytovať finančné príspevky súkromným osobám. 

Finančné príspevky je moţné poskytovať len právnickým osobám, resp. zdruţeniam. 

Doporučil preto ţiadosť neschváliť. 

     

      Hlasovanie:   za:  0      proti:  3      zdrţal sa:  2  (Behun, PaedDr. Tomko) 

      Výsledok hlasovania: neschválené 

      K bodu č. 8a) bolo prijaté uznesenie č. 74/2015 

 

b) Žiadosť Márie Uhrinovej o poskytnutie príspevku na úhradu za obedy 

 

Starosta obce predloţil ţiadosť Márie Uhrinovej, Malčice 185 o poskytnutie 50 % príspevku 

na úhradu za obedy, z dôvodu, ţe menovaná je starobná dôchodkyňa, je vdova a má nízky 

príjem. Poslanci ţiadosť jednohlasne schválili. 

 

     Hlasovanie:   za:  5      proti:  0      zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu 8b)  bolo prijaté uznesenie č. 75/2015 

 

 

Rôzne: 

 

Pavol Behun – upozornil, ţe prebiehajú búracie práce, na súp. č. 234 a ţiadal o informáciu, či 

poţiadali o povolenie na búranie. 

Ing.. Monika Kandráčová – ţiadala o informáciu, či bolo riešené skládky hnojiva APD . 

 



Starosta obce – odpovedal, ţe skládky hnojiva rieši odbor ţivotného prostredia. Ďalej 

informoval, ţe sa pripravuje projekt na vybudovanie verejnej kanalizácie. V týchto dňoch 

zamestnanci komunitného centra zisťujú záujem o verejnú kanalizáciu u obyvateľov obce, čo 

je podmienkou spustenia projektu. 

 

          Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 23. 09. 2015. 

Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie OZ. 

 

 

          Uznesenia č.67/2015, 68/2015, 69/2005, 70/2015, 71/2015, 72/2015, 73/2015, 74/2015,  

a 75/2015 tvoria prílohu k tejto zápisnici. 

 

 

 

Overovatelia:  Ladislav Uhrin                 ..................................... 

 

                        Ing. Monika Kandráčová  .................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ----------------------------------- 

                                                                                                            František Lopašovský 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Zapisovateľka: Bc. Viera Sinčáková  .............................. 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á V E R Y 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 23. 09. 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia: 

 

 

 

Uznesenie č. 67/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

 

1. Do návrhovej komisie. Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko 

2. Za overovateľov zápisnice: Ladislav Uhrin, Ing. Monika Kandráčová 

 

 

 

Uznesenie č. 68/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Ing. Radomíra Dršku za člena Rady školy pri Základnej škole Malčice. 

 

 

 

Uznesenie č. 69/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Zrušenie nájmu Ivanovi Lakatošovi k bytu A1 v bytovom dome č. 165 s okamţitou 

platnosťou, z dôvodu porušenia podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve a to 

nezaplatením nájomného za mesiace, júl, august a september 2015, ako aj poplatku za vodu. 

 

 

 

Uznesenie č. 70/2015 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia č. 41/2014,  ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 

23.07.2014 a ktorým schválilo odpredaj parcely č. 880/12 Jozefovi Zemánekovi, Malčice 13. 

Odpredaj sa neuskutočnil pre nezáujem kupujúceho.  

 

 

 

Uznesenie č. 71/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Malčiciach schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia č. 53/2012 B-b), ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

dňa 05.10.2012 a ktorým schválilo odpredaj parcely č. 880/14 Imrichovi Makulovi, Malčice 

31. Kupujúci nesplnil podmienku zabezpečenia prevodu pozemku do 31.01.2013. Imrich 

Makula  poţiadal o vrátenie zálohy, záloha vo výške 500 € mu bola odoslaná. 

 

 



Uznesenie č. 72/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie: 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Malčice v školskom roku 

2014/2015. 

 

Uznesenie č. 73/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/15 v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

 

Beţné príjmy obce o:     17400,00 €                      Beţné výdavky obce o:       14150,00 € 

Beţné príjmy ZŠ o:                0,00 €                      Beţné výdavky ZŠ o:                  0,00 €   

Kapitálové príjmy o:              0,00 €                       Kapitálové výdavky o          3250,00 € 

Finančné operácie o:          610,00 €                       Finančné výdavky o:                  0,00 € 

Spolu:                             17400,00 €                       Spolu:                                 17400,00 € 

 

 

Uznesenie č. 74/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje: 

Ţiadosť Jaroslava Makulu o poskytnutie príspevku na zakúpenie aparatúry pre jeho skupinu 

Gypsy, pretoţe zmysle rozpočtových pravidiel nie je moţné poskytovať finančné príspevky 

súkromným osobám. 

 

 

Uznesenie č. 75/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Poskytnutie príspevku pre Máriu Uhrinovú, Malčice 185, na  úhradu za obedy vo výške 1,16 

€/obed, v zmysle VZN  č. 2/2014.  

 

Uznesenia č. 67/2015, 68/2015, 69/2015, 70/2015, 71/2015, 72/2015, 73/2015, 74/2015 a 

75/2015 tvoria prílohu k zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 09. 2015. 

 

 

 

 

 Overovatelia:    Ladislav Uhrin  ...................................... 

                             

                           Ing.. Monika Kandráčová ....................... 

 

 

 

 

                                                                                                   --------------------------------------  

                                                                                                          František Lopašovský  

                                                                                                                starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

  


