ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 14. 12. 2016

Prítomní:
Neprítomní:

Pavol Behun, Ing. Radomír Drška, Michal Duda, Ing. Monika Hamzová,
PaedDr. Jozef Tomko
MUDr. Jozef Petrik, Karol Pittroff - ospravedlnení

Program zasadnutia OZ:
1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
+ stanovisko hlavného kontrolóra obce
3. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
+ stanovisko hlavného kontrolóra obce
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/16
5. Ţiadosti, rôzne
6. Návrh na uznesenie

1. Otvorenie, 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:
Michal Duda, PaedDr. Jozef Tomko. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Monika
Hamzová a Ing. Radomír Drška .
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 69/2016.

zdrţal sa: 0

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce predloţil návrh rozpočtu obce na rok 2017, s ktorým sa poslanci oboznámili.
Hlavný kontrolór obce predloţil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce, v ktorom odporučil
obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2017 schváliť ako záväzný. Poslanci
k návrhu rozpočtu nemali ţiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 2 boli prijaté uznesenia č. 70/2016.

zdrţal sa: 0

3. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 + stanovisko hlavného
kontrolóra obce
Starosta obce predloţil návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019. Hlavný
kontrolór obce predloţil svoje stanovisko k návrhu rozpočtu, v ktorom odporučil obecnému
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zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019 schváliť ako orientačný. Poslanci
k návrhu rozpočtu nemali ţiadne pripomienky a jednohlasne ho schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 3 boli prijaté uznesenia č. 71/2016.

zdrţal sa: 0

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/16
Starosta obce predloţil návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu vyšších príjmov, ako bol
schválený rozpočet. Úprava rozpočtu obce bola schválená rozpočtovým opatrením č. 4/16
v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy:
Beţné príjmy obce o: 76700,00 €
Beţné výdavky obce o:
52700,00 €
Beţné príjmy ZŠ o:
0,00 €
Beţné výdavky ZŠ o:
0,00 €
Kapitálové príjmy o:
0,00 €
Kapitálové výdavky o:
24000,00 €
Finančné operácie o:
0,00 €
Finančné výdavky o:
0,00 €
Spolu:
76700,00 €
Spolu:
76700,00 €
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 4 boli prijaté uznesenia č. 72/2016.

zdrţal sa: 0

5. Žiadosti, rôzne
a) Žiadosť DOXXbet
Starosta obce predloţil ţiadosť DOXXbet, s.r.o., Klátov 356, 010 01 Ţilina o stanovisko k
umiestneniu stávkovej hry v prevádzke PE&MA, Malčice 222. Ide o stávkovú hru, ktorá je
v prevádzke uţ umiestnená, je potrebné schváliť jej umiestnenie aj v roku 2017. Keďţe
s uvedeným zariadením neboli v priebehu roka ţiadne problémy, odporučil poslancom
ţiadosť schváliť.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 5a) bolo prijaté uznesenie č. 73/2016
Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, ţe nájomníčka obecného bytu Karolína Ďuričeková
dlhuje na nájomnom čiastku 732 €. Keďţe s ňou bola uzavretá dohoda o splátkach, ktorú
nedodrţiava, navrhol poslancom odstúpiť od nájomnej zmluvy.
PaedDr. Jozef Tomko – mali by sme jej ešte dať šancu, keďţe sú tam aj deti a predvolať ju na
pohovor na obecné zastupiteľstvo. Poslanci tento návrh podporili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 74/2016
Starosta obce informoval poslancov, ţe má informácie od občanov, ţe v prevádzke Rozličný
tovar, Malčice 20 sa nedodrţiavajú otváracie hodiny tak, ako boli schválené. Navrhol preto,
aby v uvedenej prevádzke bola vykonaná kontrola dodrţiavania otváracích hodín. Poslanci
návrh jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 75/2016
Ing. Monika Hamzová - na dnešné zasadnutie sa mal dostaviť prezident TJ Druţstevník
Malčice. Starosta obce uviedol, ţe p. Ďuraš je t. č. v zahraničí, preto nebolo moţné ho
predvolať.
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PaedDr. Jozef Tomko – pripomenul, ţe p. Ďurašovi vďačíme za to, ţe v obci funguje futbal.
Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 14. 112. 2016. Starosta
obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
OZ.
Uznesenia č. 69/2016, 70/2016, 71/2016, 72/2016, 73/2016, 74/2016 a 75/2016, tvoria
prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Ing. Radomír Drška

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

Ing. Monika Hamzová

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

----------------------------------František Lopašovský
starosta obce

Zapisovateľka: Bc. Viera Sinčáková ..............................
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ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 14. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné závery:

Uznesenie č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie.
Michal Duda, PaedDr. Jozef Tomko
2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Monika Hamzová, Ing. Radomír Drška

Uznesenie č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Rozpočet obce na rok 2017 ako záväzný:
Beţné príjmy obce vo výške
1 231 000
Beţné príjmy ZŠ
4 000
Finančné operácie príjmy
13 000
Spolu príjmy
1 248 000
Beţné výdavky obce
485 500
Beţné výdavky ZŠ
655 200
Kapitálové výdavky
41 500
Finančné operácie výdavky
65 800
Spolu výdavky
1 248 000
Rozpočet na rok 2017 sa schvaľuje ako vyrovnaný.

Uznesenie č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Viacročný rozpočet obce na roky 2017 - 2019 ako orientačný.

Uznesenie č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Úprava rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 4/16 v súlade s ods. 2 písm. b/ §
14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
Beţné príjmy obce o: 76700,00 €
Beţné výdavky obce o:
52700,00 €
Beţné príjmy ZŠ o:
0,00 €
Beţné výdavky ZŠ o:
0,00 €
Kapitálové príjmy o:
0,00 €
Kapitálové výdavky o:
24000,00 €
Finančné operácie o:
0,00 €
Finančné výdavky o:
0,00 €
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Spolu:

76700,00 €

76700,00 €

Spolu:
Uznesenie č. 73/2016

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Ţiadosť DOXXbet, s.r.o., Klátov 356, 010 01 Ţilina o súhlas s umiestnením stávkovej hry
v prevádzke PE&MA, Malčice 222.

Uznesenie č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:
Starostovi obce predvolať na najbliţšie zasadnutie OZ pani Karolínu Ďuričekovú vo veci
neplatenia nájomného.

Uznesenie č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:
Starostovi obce poveriť komisiu v zloţení: Ladislav Uhrin a Ing. Radomír Drška kontrolou
dodrţiavania otváracích hodín v prevádzke Rozličný tovar, Malčice 20.
Termín: ihneď.

Overovatelia:

Ing. Radomír Drška

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

Ing. Monika Hamzová

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

František Lopašovský
starosta obce
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