
Z Á P I S N I C A 

 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 29. 06. 2016 

 

 

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

                          MUDr. Jozef Petrik, Karol Pittroff, PaedDr. Jozef Tomko 

Neprítomní:     --- 

 

Program zasadnutia OZ: 

1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/16 

3. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

    stavebnými odpadmi 

4 Návrh na vyradenie prebytočného majetku obce 

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:  

Pavol Behun a MUDr. Jozef Petrik. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Karol Pittroff 

a PaedDr. Jozef Tomko.  

 

     Hlasovanie: za: 7                    proti:  0                              zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 44/2016 

 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/16 

Starosta obce predloţil návrh na úpravu rozpočtu obce a to z dôvodu navýšenia príjmov zo 

štátneho rozpočtu roku. 

Beţné príjmy obce o:        11510,00 €                      Beţné výdavky obce o:         6010,00 € 

Beţné príjmy ZŠ o:                   0,00 €                      Beţné výdavky ZŠ o:           5500,00 €   

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

Finančné operácie o:           1260,00 €                      Finančné výdavky o:            1260,00 € 

Spolu:  :                             12770,00 €                      Výdavky spolu:                   12770,00 € 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 2/16 jednohlasne. 

 

     Hlasovanie: za: 7                    proti:  0                              zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 45/2016  

 

 

 



3. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými    

    odpadmi 

Starosta obce predloţil návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Poslanci návrh 

jednohlasne schválili. 

 

     Hlasovanie: za: 7                   proti:  0                              zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 46/2016 

 
 

4. Návrh na vyradenie prebytočného majetku obce 

Starosta obce predloţil návrh na vyradenie prebytočného majetku a to budovy súp. č. 265, 

v ktorej je umiestnená predajňa potravín a Súkromná stredná odborná škola Nová cesta. 

Zriaďovateľ SSOŠ vloţil do opravy a rekonštrukcie budovy svoje vlastné finančné 

prostriedky. Predloţil návrh aj na vyradenie pozemku č. 450/4, na ktorom sa nehnuteľnosť 

nachádza. 

 

      Hlasovanie: za: 6                    proti:  1 (Behun)                 zdrţal sa:  0 

      Výsledok hlasovania:  schválené 

      K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 47/2016. 

 

 

5. Žiadosti, rôzne 
a) Ţiadosť Evy Tancošovej, Malčice 276, o pridelenie bytu v BJ č. 177. 

b) Ţiadosť Barbory Kináčovej, Malčice 12,  o pridelenie bytu v BJ č. 177. 

Bytová komisia odporučila obidve ţiadosti schváliť. Poslanci schválili pridelenie bytu 

obidvom ţiadateľkam. Zároveň ţiadali v uviesť v nájomných zmluvách, ţe v bytoch môţu 

bývať iba osoby, ktorým bol byt pridelený. 

     Hlasovanie: za: 6                    proti:  0                              zdrţal sa:  0 

     Výsledok hlasovania:  schválené 

     K bodu č. 5 boli prijaté uznesenia č. 48/2016 a 49/2016 

       c) Ţiadosť Martina Makulu o schválenie prevádzky predajne Rozličný tovar. Keďţe 

väčšinový sortiment v predajni majú tvoriť potraviny, starosta obce s menovaným prerokuje 

moţnosť zmeny sortimentu a to na taký, ktorý v obci chýba. V obci sú tri predajne potravín, 

čo je pre potreby obce dostačujúce. Na základe výsledkov pohovoru bude ţiadosť znovu 

prerokovaná na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Rôzne 
Ing. Monika Kandráčová - na terase baru sa návštevníci baru zdrţiavajú aj po 22, hod. Je 

potrebné upozorniť prevádzkovateľa baru na dodrţiavanie otváracích hodín, ktoré boli 

schválené pre terasu. 

Pavol Behun -  tieţ je potrebné upozorniť na to, na priestranstve v okolí baru zostáva 

neporiadok. Bolo by vhodné umiestniť kameru tak, aby bolo moţné identifikovať osoby, 

ktoré po sebe zanechávajú neporiadok a devastujú park. 

PaedDr. Jozef Tomko – cesta vedúca vedľa baru k obecnému úradu je zničená, nachádza sa 

na nej mnoţstvo dier. Starosta obce uviedol, ţe pokiaľ to dovolia naše finančné moţnosti, 

cestu opravíme. 

Poslanci upozornili na skutočnosť, ţe na dvore bytovky č. 165 sa zdrţiavajú osoby, ktoré tam 

nebývajú, konzumujú alkohol a to aj v prítomnosti detí a sú hluční. Je tieţ podozrenie, ţe 



v niektorých bytoch bývajú aj osoby, ktorým byt nebol pridelený. Poţiadali starostu obce, aby 

bola zvolaná domová schôdza a aby boli nájomníci upozornení na dodrţiavanie ustanovení 

nájomnej zmluvy a aby svojim správaním nevyrušovali ostatných nájomníkov, ako aj 

obyvateľov obce. 

Michal Duda – v poslednom čase sa viackrát stalo, ţe na dvore materskej školy sa nachádzal 

pes. Je potrebné skontrolovať oplotenie MŠ a opraviť ho, aby sa psy nemohli dostať do areálu 

MŠ. 

K bodu rôzne boli prijaté uznesenia č. 50/2016, 51/20106 a 52/2016. 

 

 

 

         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. 44/2016, 45/2016, 46/2016, 47/2016, 48/2016, 49/2016, 50/2016, 51/2016 

a 52/2016  tvoria prílohu k tejto zápisnici. 

 

 

 

 

Overovatelia:  Karol Pittroff                ..................................... 

 

                        PaedDr. Jozef Tomko    ..................................... 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                            František Lopašovský 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á V E R Y 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 29. 06. 2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné závery: 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

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

2. Za overovateľov zápisnice:  Karol Pittroff,   PaedDr. Jozef Tomko 

 

 

 

Uznesenie č. 45/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/16: 

 Beţné príjmy obce o:       11510,00 €                      Beţné výdavky obce o:        6010,00 € 

Beţné príjmy ZŠ o:                   0,00 €                      Beţné výdavky ZŠ o:           5500,00 €   

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

Finančné operácie o:           1260,00 €                      Finančné výdavky o:            1260,00 € 

Spolu:  :                             12770,00 €                      Výdavky spolu:                   12770,00 € 

 

 

 

Uznesenie č. 46/2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi.  

 

 

Uznesenie č. 47/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Vyradenie prebytočného majetku a to budovy súp. č. 265 a parcela č. 450/4 zastavané plochy 

a nádvoria, o rozlohe 2389 m², evidované na LV č. 873. 

 

 

Uznesenie č. 48/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Pridelenie bytu trojizbového bytu v bytovom dome č. 177 Eve Tancošovej, Malčice 276. 

 

 

 



 

Uznesenie č. 49/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Pridelenie bytu trojizbového bytu v bytovom dome č. 177 Barbore Kináčovej, Malčice 12. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 50/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá: 

Starostovi obce zvolať domovú schôdzu nájomníkov v bytovom dome č. 165. 

Termín: do 31. 07. 2016 

 

 

Uznesenie č. 51/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Starostovi obce zaslať písomné upozornenie majiteľovi baru PE&MA na nedodrţiavanie 

otváracích hodín na terase baru a neporiadok v okolí baru. 

Termín: ihneď 

 

 

 

Uznesenie č.52/2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá: 

Starostovi obce skontrolovať oplotenie materskej školy a susediacich rodinných domov 

a zjednať nápravu. 

Termín: ihneď 

 

 

 

 

 

 

 

 Overovatelia:    Karol Pittroff                    ...................................... 

                          

                           PaedDr. Jozef Tomko      ...................................... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   František Lopašovský 

                                                                                                                         starosta obce 



 

 

 

 

 


