ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 20. 01. 2016

Prítomní:

Pavol Behun, Ing. Radomír Drška, Michal Duda, Ing. Monika Kandráčová,
PaedDr. Jozef Tomko, Ladislav Uhrin

Neprítomní:

MUDr. Jozef Petrik

Program zasadnutia OZ:
1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Sľub poslanca
3. Diskusia, rôzne
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: Ing.
Monika Kandráčová a Ing. Radoslav Drška. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
PaedDr. Jozef Tomko a Ladislav Uhrin.
Hlasovanie: za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 1/2016.

zdržal sa: 0

2. Zloženie sľubu poslanca
Starosta obce oboznámil poslancov s upozornením prokurátora za účelom odstránenia
porušovania ustanovenia § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §
51 ods. 1, 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí.
Poslanci boli upozornení, že v prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo
právoplatného odsúdenia za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený, je poslanec povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva uvedené upozornenie zobrali na vedomie.
Starosta vyzval pána Michala Dudu, ktorý ako náhradník nastupuje na uvoľnené miesto
poslanca, aby zložil zákonom predpísaný sľub.
Po zložení sľubu mu odovzdal osvedčenie, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva,
k čomu mu zablahoželal.
K bodu č. 2 boli prijaté uznesenia č. 2/2016 a č. 3/2016.

3. Diskusia, rôzne
Christian Dillhoefer, vedúci APD Malčice - vyjadril presvedčenie, že spolupráca s obcou
bude dobrá. Majú záujem vedieť, čo nové sa v obci deje. Informoval, že plánujú dokončiť
silá. Bolo by potrebné rekonštruovať cestu ku APD, pokiaľ by bolo možné financovaním cez
projekt EÚ, keďže obec peniaze nemá. Požiadal obec o spoluprácu a o informácie, ak budú
aktuálne výzvy, čo mu starosta obce prisľúbil.
Ing. Monika Kandráčová – na dvore domu súp. č. 44 je neporiadok, nahromadené odpadky,
množia sa potkany.
Jozef Tomko – máme veľa nezamestnaných na aktivačných prácach, avšak poriadok v obci
tomu nezodpovedá, na čo poukazujú aj občania.
Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 20. 01. 2016.
Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Uznesenia č.01/2016, 02/2016 a 03/2016 tvoria prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Ladislav Uhrin
PaedDr. Jozef Tomko

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

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

ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 20. 01. 2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 01/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie. Ing. Monika Kandráčová, Ing. Radomír Drška
2. Za overovateľov zápisnice: Ladislav Uhrin, PaedDr. Jozef Tomko

Uznesenie č. 02/2016
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že pán Michal Duda zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca.

Uznesenie č. 03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie:
Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovenia § 25 ods. 2 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 51 ods. 1, 2 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do samosprávy obcí.

Overovatelia:

Ladislav Uhrin
PaedDr. Jozef Tomko

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

František Lopašovský
starosta obce

