ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 06. 04. 2016

Prítomní:

Ing. Radomír Drška, Ing. Monika Kandráčová, MUDr. Jozef Petrik,
Karol Pittroff, PaedDr. Jozef Tomko

Neprítomní:

Michal Duda, Pavol Behun

Program zasadnutia OZ:
1. Sľub poslanca
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie dodatku k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
5. Návrh na schválenie predloţenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozvoj obce
pre operačný program Kvalita ţivotného prostredia - Zefektívnenie triedenia odpadu
v obci Malčice a spolufinancovania zo strany obce vo výške 5 % celkových oprávnených
výdavkov
6. Návrh na predsedu bytovej komisie
7. Ţiadosti, rôzne
8. Návrh na uznesenie
1. Zloženie sľubu poslanca
Starosta obce vyzval pána Karola Pittroffa, ktorý ako náhradník nastupuje na uvoľnené miesto
poslanca, aby zloţil zákonom predpísaný sľub.
Po zloţení sľubu mu odovzdal osvedčenie, ţe sa stal poslancom obecného zastupiteľstva,
k čomu mu zablahoţelal.
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 14/2016
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s návrhom na program zasadnutia OZ.
Navrhnutý program poslanci schválili jednohlasne. Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
PaedDr. Jozef Tomko a MUDr. Jozef Petrik. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:: Ing.
Monika Kandráčová a Ing. Radoslav Drška.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 15/2016.

zdrţal sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesením č. 13/2016 bolo predsedovi komisie pre územné plánovanie a výstavbu v termíne
do 15.3.2016 uloţené vykonať miestne zisťovanie u Márie Kohutovej.
MUDr. Jozef Petrik, predseda komisie informoval, ţe okno, na ktoré sa pani Kohutová
sťaţovala, má rozmery 50 x 90 cm a je umiestnené výške 2 m nad zemou.
Starosta obce uviedol, ţe preverí, či veľkosť a umiestnenie okna je v súlade so stavebným
zákonom a na základe toho sa bude v tejto záleţitosti postupovať ďalej.
K bodu č. 3 boli prijaté uznesenie č. 16/2016.
4. Návrh na schválenie dodatku k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Starosta obce predloţil návrh na schválenie dodatku k programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce a to v časti Špecifický cieľ č. 1.1 – Riešenie enviromentálnej infraštruktúry, kde
sa doplní bod 1.1.3:
1.1.3
Opatrenie: Zlepšenie efektivity separovaného zberu odpadu zriadením zberného
dvora.
Platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malčice sa predlţuje do roku
2020.
Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 17/2016.

zdrţal sa: 0

5. Návrh schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozvoj
obce - pre operačný program Kvalita životného prostredia
Starosta obce predloţil návrh na schválenie predloţenia ţiadosti o nenávratný finančný
príspevok na rozvoj obce pre operačný program Kvalita ţivotného prostredia - Zefektívnenie
triedenia odpadu v obci Malčice a spolufinancovania zo strany obce vo výške 5 % celkových
oprávnených výdavkov. Jedná sa o zriadenie zberného dvora v zmysle zákona č.79/2015 Z. z.
o odpadoch.
Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č. 18/2016.

zdrţal sa: 0

6. Návrh na predsedu bytovej komisie
Starosta obce predloţil návrh na schválenie funkcie predsedu bytovej komisie, ktoré je
neobsadené. Do funkcie navrhol poslanca Karla Pittroffa.
Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 19/2016.

zdrţal sa: 0

7. Žiadosti, rôzne
a) Žiadosť K-BET, s.r.o. Továrenská 10, Bratislava o súhlas na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom videohier v bare PE&MA, Malčice 222.
Ţiadosť poslanci jednohlasne schválili.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 7a) bolo prijaté uznesenie č. 20/2016
b) Žiadosť o schválenie otváracích hodín v bare PE&MA:
nedeľa-štvrok od 11,00 - 22.00 hod.
piatok-sobota
11,00 – 23,00 hod
Ţiadosť poslanci jednohlasne schválili s tým, ţe terasa bude otvorená len do 22,00 hod.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 7b) bolo prijaté uznesenie č. 21/2016
c) Žiadosť Ladislava Makulu o umiestnenie kamier v obci, smerom na ihrisko.
Ţiadosť poslanci jednohlasne neschválili z dôvodu, ţe to predstavuje pre obec vysoké
finančné náklady.
Hlasovanie: za: 0
proti: 5
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: neschválené
K bodu č. 7c) bolo prijaté uznesenie č. 22/2016
d) Žiadosť Andreja Mileňkyho o predlženie nájomnej zmluvy v BJ č. 165.
Ţiadosť poslanci jednohlasne schválili, zmluva sa predlţuje do 15. 04. 2017.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 7d) bolo prijaté uznesenie č. 23/2016
e) Žiadosť Radeka Strzelcyka o predlženie nájomnej zmluvy v BJ č. 165.
Ţiadosť poslanci jednohlasne schválili, zmluva sa predlţuje do 28. 02. 2017.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 7e) bolo prijaté uznesenie č. 24/2016
f) Žiadosť Adriany Makulovej, Malčice 88 o poskytnutie dočasného náhradného
bývania.
Poslanci sa uzniesli, ţe ţiadosť najprv posúdi bytová komisia, na základe jej
záverov posúdia poslanci ţiadosť znova.
K bodu č. 7f) bolo prijaté uznesenie č. 25/2016
g) Žiadosť Adriany Makulovej, Malčice 88 o poskytnutie jednorazovej finančnej
pomoci.
Finančnú pomoc ţiada z dôvodu výbuchu vyhrievacieho telesa.
Poslanci ţiadosť neschválili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov – takáto
poloţka nie je zahrnutá do rozpočtu na rok 2016.
Hlasovanie: za: 0
proti: 5
zdrţal sa: 0

Výsledok hlasovania: neschválené
K bodu č. 7g) bolo prijaté uznesenie č. 26/2016
Ţiadosti o pridelenie bytu budú prerokované OZ po oboznámení sa so ţiadosťami novým
predsedom bytovej komisie a po ich prerokovaní v bytovej komisii.
Rôzne
Ing. Kandráčová – informovala, ţe APD opätovne skladuje biologický odpad, z ktorého sa šíri
zápach. Keďţe je tu prípadné riziko šírenia chorôb, informovala poslancov, ţe mailom zaslala
sťaţnosť na hygienu a veterinárnu správu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 27/2016.
Ďalej informovala, ţe APD porušuje VZN a svoje mechanizmy presúva po bočných uliciach.
Starosta uviedol, ţe APD bude písomne upozornené na porušovanie VZN č. 2/2015
o miestnych komunikáciach.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 28/2016.
PaedDr. Tomko - upozornil, ţe odbočka od kostola ku bytovke je neprehľadná, bolo by dobré
riešiť situáciu cestným zrkadlom.
Starosta obce – zistíme cenové relácie zrkadiel a budeme sa snaţiť situáciu riešiť.
Poslanci navrhli zaradiť do rozpočtu na budúci rok rezervu na riešenie krízových situácií.
Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 06. 04. 2016.
Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Uznesenia č. 14/2016, 15/2016, 16/2016 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016,
21/2016, 22/2016 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016 , 27/2016 a 28/2016 tvoria prílohu
k tejto zápisnici.

Overovatelia: Ing. Monika Kandráčová
Ing. Radomír Drška

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

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

ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 06. 04. 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe pán Karol Pittroff zloţil zákonom predpísaný sľub
poslanca.

Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie: PaedDr. Jozef Tomko a MUDr. Jozef Petrik
2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Monika Kandráčová a Ing. Radoslav Drška.

Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie:
Výsledky vykonaného miestneho zisťovania na základe ţiadosti pani Márie Kohutovej.

Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje::
Dodatok k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malčice a to v časti Špecifický
cieľ č. 1.1 – Riešenie enviromentálnej infraštruktúry, kde sa doplní bod 1.1.3:
1.1.3
Opatrenie: Zlepšenie efektivity separovaného zberu odpadu zriadením zberného
dvora. Platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malčice sa predlţuje do
roku 2020.

Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje::
Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozvoj obce pre operačný program
Kvalita ţivotného prostredia - Zefektívnenie triedenia odpadu v obci Malčice a maximálnu
výšku spolufinancovania zo strany obce vo výške 30 000 €, čo predstavuje 5 % z celkových
oprávnených výdavkov. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje::
Poslanca Karola Pittroffa za predsedu bytovej komisie pri OZ Malčice.

Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Ţiadosť K-BET, s.r.o. Továrenská 10, Bratislava o súhlas na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom videohier v bare PE&MA, Malčice 222, na rok 2016.

Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Otváracie hodiny v bare PE&MA:
nedeľa-štvrok od 11,00 - 22.00 hod.
piatok-sobota
11,00 – 23,00 hod
Otváracie hodiny na terase baru len do 22,00 hod.
Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje:
Ţiadosť Ladislava Makulu o umiestnenie kamier v obci z dôvodu nedostatku financií.

Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Predlţenie nájomnej zmluvy pre Andreja Mileňkyho v byte č. B3 v bytovej jednotke č. 165
do 15. 04. 2017.
Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Predlţenie nájomnej zmluvy pre Radeka Strzelczyka v byte č. A2 v bytovej jednotke č. 165
do 28. 02. 2017.
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:

Bytovej komisii posúdiť ţiadosť Adriany Makulovej o poskytnutie dočasného náhradného
bývania, záver predloţiť obecnému zastupiteľstvu.
Termín: ihneď
Zodpovedný: predseda bytovej komisie
Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje:
Ţiadosť Adriany Makulovej o finančnú pomoc, z dôvodu nedostatku financií.

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie:
Informáciu Ing. Kandráčovej o nelegálnej skládke biologického odpadu.

Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:
Písomne upozorniť APD Malčice na porušovanie VZN č. 2/2015 o miestnych komunikáciach.
Termín: ihneď

Overovatelia:

Zodpovedný: starosta obce

Ing. Monika Kandráčová

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

Ing. Radomír Drška

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

František Lopašovský
starosta obce

