
Z Á P I S N I C A 

 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 03. 03. 2016 

 

 

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

                          MUDr. Jozef Petrik 

Neprítomní:     PaedDr. Jozef Tomko (PN) 

 

Program zasadnutia OZ: 

1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Vzdanie sa mandátu poslanca  

3. Ustanovenie zástupcu starostu obce 

4. Poverenie zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v osobitných   

    prípadoch 

5. Návrh na transformáciu pôvodného municipálneho úveru na  termínovaný úver  

6. Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/16 

7. Ţiadosti, rôzne 

8. 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:  

Pavol Behun a MUDr. Jozef Petrik. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Monika 

Kandráčová a Michal Duda. 

 

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

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 4/2016. 

 

 

2. Vzdanie sa mandátu poslanca 

Starosta obce informoval, ţe pán Ladislav Uhrin sa vzdal svojho poslaneckého mandátu dňom 

29. 02. 2016. Poďakoval mu za doteraz vykonanú prácu ako poslanca i zástupcu starostu. 

Poslanci vzdanie sa mandátu vzali na vedomie.. 

 

K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 5/2016  

 

 

3. Určenie zástupcu starostu 

V súvislosti so vzdaním sa mandátu pánom Ladislavom Uhrinom zanikla aj jeho funkcia 

zástupcu starostu. Starosta obce oznámil poslancom, ţe za svojho zástupcu určil Ing. Moniku 

Kandráčovú. Poslanci toto vzali na vedomie. 

K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 6/2016. 

 



 

4. Poverenie zvolávaním a vedením zasadnutí OZ   
 V súvislosti so zmenou vo funkcii zástupcu starostu je potrebné, aby poslanci poverili 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva iného poslanca, namiesto p. Uhrina. 

Poslanci sa jednohlasne zhodli na osobe Ing. Moniky Kandráčovej.      

   

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

      Výsledok hlasovania:  schválené 

      K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 7/2016. 

 

 

5. Návrh na transformáciu pôvodného munucipálneho úveru na termínovaný   
Starosta obce predloţil, po dohode s Prima bankou a v nadväznosti na zníţenú sadzbu úrokov, 

návrh na transformáciu – zmenu pôvodného Prvého municipálneho úveru č. 22/037/2001 

v aktuálnom nesplatenom zostatku 386 239 eur na termínovaný úver so splatnosťou  15 rokov 

a s mesačnými splátkami na uvedenom úvere vo výške 2 134 eur od 03/2016 do doby 

splatnosti úveru. OZ zároveň schvaľuje zaručenie uvedeného úveru  vlastnou zmenkou obce. 

 

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

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č. 8/2016 

 

 

6. Návrh na úpravu rozpočtu ropočtovým opatrením č. 1/16   
Starosta obce predloţil návrh na úpravu rozpočtu obce a to z dôvodu navýšenia príjmov 

základnej školy  na normatív, lyţiarsky výcvik, školu v prírode a refundáciu z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny a so zmenou výšky úveru schváleného v predošlom roku. 

Beţné príjmy obce o:        30000,00 €                      Beţné výdavky obce o:               0,00 € 

Beţné príjmy ZŠ o:                   0,00 €                      Beţné výdavky ZŠ o:          30000,00 €   

Kapitálové príjmy o:                 0,00 €                      Kapitálové výdavky            35000,00 € 

Príjmové fin. operácie o:   35000,00 €                     Výdavkové fin. operácie o:          0,00 € 

Príjmy spolu:                     65000,00 €                      Výdavky spolu:                    65000,00 € 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1/16 jednohlasne. 

 

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

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 9/2016 

 

 

7. Žiadosti, rôzne 

Keďţe od posledného zasadnutia OZ sa nám nazhromaţdili rôzne ţiadosti, starosta odporučil, 

aby poslanci prerokovali aspoň tie ţiadosti, ktoré sme obdrţali od cudzích subjektov a ktoré 

sú pre nich urgentné z časového hľadiska. Ostatné ţiadosti budú prerokované na najbliţšom 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

7a) Žiadosť Petra Tkáča PE&MA  
Starosta obce predloţil ţiadosť Petra Tkáča PE&MA, Dúbravka143 o schválenie prevádzky 

baru v Malčiciach súp. č. 222 (budova COOP Jednota) a o schválenie prevádzkových hodín 

 

  



0,00 hod. – 24,00  hod. Poslanci nemajú námietky voči prevádzke baru. Pokiaľ sa týka 

prevádzkových hodín je potrebné, aby prevádzkovateľ upresnil, o akú činnosť sa jedná, t.j. či 

pohostinské sluţby alebo reštauračné sluţby a v ktorých priestoroch bude prevádzka 

v nočných hodinách. Potom sa tomuto bodu vyjadria. 

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

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 7a) bolo prijaté uznesenie č. 10/2016 

7b) Žiadosť Slovenskej regionálnej spoločnosti Bratislava 
Starosta obce predloţil ţiadosť Slovenskej regionálnej spoločnosti, o.z., Ambroseho 8, 

Bratislava o súhlas so zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej 

školy, Hlavná 263, Vojčice v Základnej škole Malčice a Materskej škole Malčice. Poslanci 

ţiadosť jednohlasne schválili. 

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

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 7b) bolo prijaté uznesenie č. 11 a 12/2016 

c) Žiadosť Márie Kohutovej 

Starosta odporučil poslancom zaoberať sa ešte ţiadosťou Márie Kohutovej,  o ochranu proti 

zrejmému zásahu do pokojného stavu, keďţe sa jedná o opakovanú ţiadosť. Ţiadateľka má 

námietky voči veľkosti a okna u susedov, ktoré smeruje do jej dvora, čo povaţuje o zása do 

jej súkromia. Poslanci uloţili komisii pre územné plánovanie a výstavbu vykonať miestne 

zisťovanie. 

K bodu č. 7c) bolo prijaté uznesenie č. 13/2016 

 

      Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 03.03. 2016. Starosta obce 

František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

          Uznesenia č.04/2016, 05/2016,  06/2016,  07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 

11/2016, 12/2016 a 13/2016  tvoria prílohu k tejto zápisnici. 

 

 

 

Overovatelia:  Michal Duda                       ..................................... 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                            František Lopašovský 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

Z Á V E R Y 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 03. 03. 2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné závery: 

 

 

 

Uznesenie č. 04/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

1. Do návrhovej komisie.         Pavol Behun ,  MUDr. Jozef Petrik 

2. Za overovateľov zápisnice:  Ing. Monika Kandráčová,  Michal Duda 

 

 

 

Uznesenie č. 05/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie: 

Vzdanie sa svojho poslaneckého mandátu pánom Ladislavom Uhrinom dňom 29. 02. 2016.  

 

 

 

Uznesenie č. 06/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie: 

Určenie Ing. Moniky Kandráčovej do funkcie zástupcu starostu obce Malčice. 

 

 

 

Uznesenie č. 07/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach poveruje: 

Ing. Moniku Kandráčovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  zastupiteľstva v 

osobitných prípadoch, v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.    

 

 

Uznesenie č. 08/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Transformáciu pôvodného Prvého municipálneho úveru č. 22/037/2001 v aktuálnom 

nesplatenom zostatku 386 239 eur na termínovaný úver so splatnosťou  15 rokov 

a s mesačnými splátkami na uvedenom úvere vo výške 2 134 eur od 03/2016 do doby 

splatnosti úveru. OZ zároveň schvaľuje zaručenie uvedeného úveru  vlastnou zmenkou obce. 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 09/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/16: 

Beţné príjmy obce o:        30000,00 €                      Beţné výdavky obce o:               0,00 € 

Beţné príjmy ZŠ o:                   0,00 €                      Beţné výdavky ZŠ o:          30000,00 €   

Kapitálové príjmy o:                 0,00 €                      Kapitálové výdavky            35000,00 € 

Príjmové fin. operácie o:   35000,00 €                     Výdavkové fin. operácie o:          0,00 € 

Príjmy spolu:                     65000,00 €                      Výdavky spolu:                    65000,00 € 

 

 

 

 

Uznesenie č.10/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Ţiadosť Petra Tkáča PE&MA, Dúbravka143 o schválenie prevádzky baru v Malčiciach súp. 

č. 222. Prevádzkové hodiny sa budú prejednávať aţ po špecifikácii činnosti prevádzky. 

 

 

 

Uznesenie č.11/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Ţiadosť Slovenskej regionálnej spoločnosti, o.z., Ambroseho 8, Bratislava o súhlas so 

zriadením elokovaného  pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Hlavná 263, 

Vojčice,  v priestoroch  Základnej školy, Hlavná  175, Malčice,  od 01. 09. 2016. Súhlasí so 

ţiadosťou o výnimku vo veci začiatku činnosti v elokovanom pracovisku. 

 

 

 

 

Uznesenie č.12/2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Ţiadosť Slovenskej regionálnej spoločnosti, o.z., Ambroseho 8, Bratislava o súhlas so 

zriadením elokovaného  pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Hlavná 263, 

Vojčice, v priestoroch  Materskej školy Malčice 213,  od 01. 09. 2016. Súhlasí so ţiadosťou 

o výnimku vo veci začiatku činnosti v elokovanom pracovisku. 

 

 

 

Uznesenie č.13/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá: 

Komisii pre územné plánovanie a výstavbu vykonať miestne zisťovanie na základe ţiadosti 

Márie Kohutovej, Malčice 241. 

 



Termín: do 15.03.2016                                    Zodpovedný: predseda komisie pre územné 

                                                                                                plánovanie a výstavbu 

 

 

 

 

 Overovatelia:    Michal Duda                            ...................................... 

                             

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

 

 

 

 

 

                                                                                                                   František Lopašovský 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 


