
Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 30. 05. 2016 

 

 

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

                        PaedDr. Jozef Tomko 

Neprítomní:   MUDr. Jozef Petrik, Karol Pittroff – ospravedlnení – pracovné povinnosti 

 

Program zasadnutia OZ: 

1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 a rozboru rozpočtového 

    hospodárenia; stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

4. Návrh na schválenie výstavby materskej školy 

5. Ţiadosti, rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

 

  

1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice   

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s návrhom na program zasadnutia OZ. Na 

ţiadosť Ing. Kandráčovej bol program doplnený o návrh na schválenie výstavby MŠ. 

Navrhnutý program poslanci schválili jednohlasne. Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  

Pavol Behun, Michal Duda. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Monika 

Kandráčová a Ing. Radoslav Drška.   

 

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

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenia č. 29/2016. 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

a)  Uznesením č. 25/2016 bolo predsedovi bytovej komisie uloţené  posúdiť ţiadosť Adriany 

Makulovej o poskytnutie dočasného náhradného bývania. Preverením bytovej komisie bolo 

zistené, ţe ţiadosť t. č. uţ nie je aktuálna. 

b) Uznesením č. 28/2016 bolo starostovi obce uloţené písomne upozorniť APD Malčice na 

porušovanie VZN č. 2/2015 o miestnych komunikáciách – splnené – odoslané APD dňa 12. 4. 

2016. 

 

 

3. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 a rozboru rozpočtového    

    hospodárenia; stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou, preto 

mali moţnosť si ho preštudovať. Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce, aby predloţil 



svoje stanovisko k záverečnému účtu obce. Hlavný kontrolór obce konštatoval, ţe 

hospodárenie obce je bez závaţnejších nedostatkov a odporučil poslancom schváliť záverečný 

účet obce bez výhrad. Zároveň navrhol, aby pri prerokovávaní takýchto dokumentov bol na 

zasadnutí prítomný aj ekonóm. 

Záverečný účet obce poslanci jednohlasne schválili. Zároveň schválili prevod prebytku 

hospodárenia v sume 1256,13 € do rezervného fondu a jeho pouţitie na splátku istiny úveru. 

 

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

      Výsledok hlasovania:  schválené 

      K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 30/2016, 31/2016 a 32/2016 

 

 

4.  Návrh schválenie výstavby materskej školy 

Starosta obce predloţil návrh na schválenie výstavby novej materskej školy financovaním cez 

eurofondy, s finančnou spoluúčasťou obce. Kapacita existujúcej MŠ je nedostačujúca, nebolo 

moţné vyhovieť všetkým ţiadostiam. 

Návrh na výstavbu materskej školy, ako aj finančnú účasť obce vo výške 5 % nákladov 

poslanci jednohlasne schválili. 

  

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

      Výsledok hlasovania:  schválené 

      K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 33/2016 

 

 

5.  Ţiadosti, rôzne 

 

a) Ţiadosť firmy CASSTEL, Ruţová 29, Košice na umiestnenie základňovej stanice  

    a rádioreelového bodu na pozemku na pozemku č. 175/1 
    Poslanci ţiadosť posúdia aţ po doplnení údajov, ktoré boli od firmy CASSTEL písomne   

    vyţiadané dňa 24. 05. 2016. 

 

b) Ţiadosť firmy DOXXbet, s.r.o. Kálov 356, Ţilina o súhlasné stanovisko na umiest- 

     nenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie v Bare PE&MA, Malčice 222. 
     Ţiadosť poslanci jednohlasne schválili, s obmedzením platnosti súhlasu do 31. 12. 2016. 

 

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

       Výsledok hlasovania:  schválené 

       K bodu č. 5b) bolo prijaté uznesenie č. 34/2016 

 

c) Ţiadosť Martina Makulu, Malčice 20 o schválenie  prevádzky a otváracích hodín  

     v predajni potravín – večierky, ktorú chce zriadiť vo svojom rodinnom dome  

     (pondelok-piatok 6,00-22,00 hod; sobota 8,00-22,00 hod; nedeľa 8,00-14,00hod.)   

     Poslanci ţiadosť posúdili a konštatovali, ţe nie sú priloţené potrebné náleţitosti   

     (ţivnostenský list). Tieţ konštatovali, ţe na základe otváracích sa nejedná o večierku, ale  

      o beţný obchod. V tomto zmysle je potrebné zaslať odpoveď. 

      

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

       Výsledok hlasovania: neschválené 

       K bodu č. 5c) bolo prijaté uznesenie č. 35/2016 

 



 

 

d) Ţiadosť – návrh Ladislava Makulu, Malčice 288 na zriadenie zberného dvora. 

    Menovanému sa zašle odpoveď v zmysle, ţe obce toto uţ dávno rieši v zmysle zákona. 

 

 

e) Ţiadosť Tatiany Makulovej, Malčice 31, o odkúpenie parcely č. 880/14, na stavebné  

     účely. 

     Ţiadosť poslanci jednohlasne schválili. 

 

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

          Výsledok hlasovania:  schválené 

          K bodu č. 5e) bolo prijaté uznesenie č. 36/2016 

 

 

f) Poslanci posúdili ţiadosti o pridelenie bytov, na základe odporúčania bytovej komisie 

    nasledovne: 

 

    1. Ţiadosť Zuzany Šamkovej,  Malčice 38. 

       Ţiadosť poslanci neschválili z dôvodu, ţe menovaná nespĺňa podmienky.  

 

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

            Výsledok hlasovania:  neschválené 

            K bodu č. 5. f) 1.  bolo prijaté uznesenie č. 37/2016 

 

     2.  Ţiadosť Evy Tancošovej, Malčice 276 o pridelenie bytu v BJ č. 165. 
          Poslanci ţiadosť neschválili z dôvodu, ţe v BJ č. 165 nie je voľný byt. 

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

            Výsledok hlasovania: neschválené 

             K bodu č. 5. f) 2. bolo prijaté uznesenie č. 38/2016 

 

      3.  Ţiadosť Nikoly Kokyovej, Michalovce, Štefánikova ul. o pridelenie bytu. 

           Poslanci ţiadosť neschválili z dôvodu nespĺňania podmienok. 

 

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

               Výsledok hlasovania:  neschválené 

               K bodu č. 5. f) 3. bolo prijaté uznesenie č. 39/2016 

 

      4.  Ţiadosť Marty Tancošovej, Malčice 299 o pridelenie bytu. 
          Poslanci schválili pridelenie bytu v BJ č. 177,  keďţe menovaná spĺňa podmienky. 

       
              Hlasovanie: za: 4                    proti:  0                              zdrţal sa:  1 (Behun) 

              Výsledok hlasovania: schválené 

               K bodu č. 5. f) 4. bolo prijaté uznesenie č. 402016 

 

Rôzne: 

 

Pavol Behun – poţiadal, aby telovýchovná jednota predloţila správu o čerpaní dotácie za rok 

2015. 



Ing. Kandráčová -  informovala, ţe dnes bola na obec doručená sťaţnosť na ich susedov zo 

súp. č. 259, ktorí urobili 2 okná s rozmermi 130 x 150 cm. Okná smerujú do ich dvora a boli 

urobené bez ich súhlasu. Súhlas dostali len na 1 malé okno. 

Starosta obce uviedol, ţe sťaţnosť bude obcou riešená podľa zákona. 

Pavol Behun – informoval, ţe bol preverovať sťaţnosť, týkajúcu sa ţumpy, v rodinnom dome 

súp, č. 116. O výsledku šetrenia vyhotoví zápis. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/2016. 

 

           Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 30. 05. 2016. 

Starosta obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil 

zasadnutie OZ. 

 

 

          Uznesenia č. 29/2016, 30/2016,  31/2016  32/2016, 33/2016,  34/2016,  35/2016, 

36/2016,  37/2016  38/2016, 39/2016, 40/2016 a 41/2016  tvoria prílohu k tejto zápisnici. 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Monika Kandráčová      .....................................         

    

                        Ing. Radomír Drška              ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            František Lopašovský 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á V E R Y 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 30. 05. 2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia: 

 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

1. Do návrhovej komisie:  Pavol Behun, Michal Duda 

2. Za overovateľov zápisnice: Ing.  Monika Kandráčová a Ing. Radoslav Drška   

 

 

 

 

Uznesenie č. 30/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015. 
 

 

Uznesenie č. 31/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:: 

- záverečný účet obce Malčice za rok 2015, 

- prevod prebytku hospodárenia v sume 1256,13 € do rezervného fondu, 

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu v sume 1256,13 € do rozpočtu a ich 

pouţitie na splátku istiny úveru. 

 

 

Uznesenie č. 32/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:: 

- zabezpečiť prevod prebytku hospodárenia do rezervného fondu, 

- zapojiť do rozpočtu obce prostriedky rezervného fondu. 

 

Zodpovedný: ekonóm obce                                                       Termín: do 30. 06. 20106 

 

 

 

Uznesenie č. 33/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Výstavbu novej materskej školy  a finančnú spoluúčasť obce vo výške 5 % celkových 

nákladov. 

 



 

 

 

Uznesenie č. 34/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:  

Ţiadosť firmy DOXXbet, s.r.o. Kálov 356, Ţilina na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej 

kancelárie v Bare PE&MA, Malčice 222 – do 31. 12. 2016. 

 

 

Uznesenie č. 35/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje: 

Ţiadosť Martina Makulu, Malčice 20, o schválenie  prevádzky a otváracích hodín  v predajni 

potravín – večierky, ktorú chce zriadiť vo svojom rodinnom dome, z dôvodu, ţe nepredloţil 

potrebné doklady (ţivnostenský list). 

 

 

Uznesenie č. 36/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Predaj parcely č. 880/14 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Malčice, vo 

výmere 400 m², vedenej na LV č. 873, - Tatiane Makulovej, Malčice 31, na stavebné účely. 

 

.  

 

Uznesenie č. 37/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje: 

Ţiadosť Zuzany Šamkovej,  Malčice 38, o pridelenie bytu z dôvodu, ţe menovaná nespĺňa 

podmienky.  

 

 

Uznesenie č. 38/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje: 

Ţiadosť Evy Tancošovej, Malčice 276 o pridelenie bytu v BJ č. 165, z dôvodu, ţe v BJ č. 165 

nie je voľný byt. 

       
 

 

Uznesenie č. 39/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje: 

Ţiadosť Nikoly Kokyovej, Michalovce, Štefánikova ul., o pridelenie bytu z dôvodu, ţe 

menovaná nespĺňa podmienky. 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 40/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Pridelenie bytu Marte Tancošovej, Malčice 299, vy bytovej jednotke č. 177. 

 

 

Uznesenie č. 41/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie: 

Informáciu Pavla Behuna, predsedu komisie verejného poriadku, o šetrení sťaţnosti 

v rodinnom dome súp. č. 116. 

 

 

 

 

Overovatelia:    Ing. Monika Kandráčová                 ...................................... 

                             

                           Ing. Radomír Drška                         ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            František Lopašovský 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 


