ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 25. 10. 2015

Prítomní:
Neprítomní:

Pavol Behun, Ing. Radomír Drška, Ing. Monika Kandráčová,
MUDr. Jozef Petrik, Ladislav Uhrin
Radoslav Ďuraš – ospravedlnený
PaedDr. Jozef Tomko - ospravedlnený

Program zasadnutia OZ:
1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh na schválenie dofinancovania rekonštrukcie pohrebnej kaplnky
3. Návrh na zmenu organizačného poriadku obce
4. Žiadosti, rôzne
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné, keďže zo 7 poslancov je prítomných 5 – poslanci Radoslav Ďuraš
a PaedDr. Jozef Tomko sa ospravedlnili. Oboznámil prítomných poslancov s návrhom na
program zasadnutia OZ. Navrhnutý program poslanci schválili jednohlasne. Do návrhovej
komisie boli navrhnutí: Ing. Radomír Drška a Ing. Monika Kandráčová . Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí: MUDr. Jozef Petrik a Pavol Behun.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 76/2015
2. Návrh na schválenie dofinancovania rekonštrukcie pohrebnej kaplnky
V súvislosti s tým, že sa započalo s rekonštrukciou pohrebnej kaplnky, pretože bolo nutné
okamžite riešiť havarijný stav, keďže hrozilo zrútenie strechy, predložil starosta obce návrh
na schválenie dofinancovania rekonštrukcie pohrebnej kaplnky. Financovanie rekonštrukcie
sa rieši v rámci výzvy ministerstva kultúry, bude však nutné časť finančných prostriedkov
poskytnúť aj z obce. Pri rekonštrukcii sme povinní splniť požiadavky pamiatkového ústavu
a to zachovanie erbu, orámovanie dverí a okien. Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5 proti: 0, zdržal sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 77/2015
3. Návrh na zmenu organizačného poriadku obce
Starosta obce predložil návrh na schválenie nového organizačného poriadku obce.
Organizačný poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05. 10. 2012. Keďže
odvtedy došlo k zmenám organizačnej štruktúry, ktorá je súčasťou organizačného poriadku, je

potrebné týmto úpravám prispôsobiť aj organizačný poriadok obce a to v znení § 7 a § 10.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 78/2015

4. Žiadosti, rôzne
Starosta obce predložil žiadosť Ivany Drškovej o pridelenie bytu v bytovej jednotke č. 165.
Bytová komisia doporučila žiadosť schváliť. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 79/2015
Rôzne:
Ing. Monika Kandráčová – požiadala, aby na najbližšom zasadnutí OZ bol predložený
prehľad príjmov a výdavkov a prehľad splácania úverov obce od začiatku roka. Upozornila,
že cintorín nie je pokosený.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 80/2015.
Ladislav Uhrin – vyskytol sa problém s osvetlením – problémom sú hodinky, ktoré sa kazia
a osvetlenie sa nezapína v nastavenom čase. Na Hradištskej Moľve je problém s tým, že
obyvatelia H. Moľvy zasahujú do skrinky a poškodzujú ju.
Pavol Behun – navrhol, aby sa skrinka preložila do takej výšky, aby sa k nej nemohli dostať.
Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 25. 10. 2015.
Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Uznesenia č.76/2015, 77/2015, 78/2005, 79/2015, a 80/2015 tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Pavol Behun

.....................................

MUDr. Jozef Petrik ....................................

----------------------------------František Lopašovský
starosta obce
Zapisovateľka: Bc. Viera Sinčáková ..............................

ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 25. 10. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie. Ing. Radomír Drška, Ing. Monika Kandráčová
2. Za overovateľov zápisnice: Pavol Behun,. MUDr. Jozef Petrik,
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dofinancovanie rekonštrukcie pohrebnej kaplnky.
Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Organizačný poriadok obecného úradu obce Malčice.
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Pridelenie bytu A1 v bytovej jednotke č. 165 Ivane Drškovej, Malčice 373.
Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:
Starostovi obce predložiť na najbližšom zasadnutí OZ prehľad príjmov a výdavkov a prehľad
splácania úverov obce od začiatku roka.
Uznesenia č. 76/2015, 77/2015, 78/2015, 79/2015, a 80/2015 tvoria prílohu k zápisnici zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25. 10. 2015.

Overovatelia:

Pavol Behun ......................................
MUDr. Jozef Petrik ..........................
František Lopašovský
starosta obce

