ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 16. 11. 2016

Prítomní:

Pavol Behun, Ing. Radomír Drška, Ing. Monika Hamzová, Karol Pittroff,
PaedDr. Jozef Tomko

Neprítomní: Michal Duda, MUDr. Jozef Petrik - ospravedlnení

Program zasadnutia OZ:
1.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Predloţenie konsolidovanej výročnej správy obce Malčice za rok 2015
+ správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
+ dodatok správy audítora o overení súladu riadnej a konsolidovanej výročnej správy
s účtovnou závierkou za rok 2015
3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016
4. Návrh na schválenie príkazu starostu na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2016
5. Návrh na schválenie smernice č. 1/2016 o verejnom obstarávaní
6. Predloţenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk. rok 2015/2016
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016
8. Ţiadosti, rôzne
9. Návrh na uznesenie, záver
1.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce privítal prítomných a predloţil návrh programu zasadnutia, ktorý bol
jednohlasne schválený.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Pavol Behun, PaedDr. Jozef Tomko.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Monika Hamzová, Karol Pittroff.
Hlasovanie :
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie č. 53/2016.

zdrţal sa: 0

2. Predloženie konsolidovanej výročnej správy obce Malčice za rok 2015 + správa
nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
a dodatok správy audítora o overení súladu riadnej a konsolidovanej výročnej
správy s účtovnou závierkou za rok 2015
Prítomní poslanci sa oboznámili s predloţenými materiálmi a nevzniesli k nim ţiadne
pripomienky, jednohlasne ich schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 2 boli prijaté uznesenia č. 54/2016 a 55/2016.

zdrţal sa: 0

3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/16
Starosta obce predloţil návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu navýšenia normatívnych
finančných prostriedkov a nenormatívnych finančných prostriedkov a to na asistentov učiteľa
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a príspevku na učebnice. Úprava rozpočtu obce bola schválená rozpočtovým opatrením č.
3/16 v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy:
Beţné príjmy obce o: 18419,00 €
Beţné výdavky obce o:
0,00 €
Beţné príjmy ZŠ o:
0,00 €
Beţné výdavky ZŠ o:
18419,00 €
Kapitálové príjmy o:
0,00 €
Kapitálové výdavky o:
0,00 €
Finančné operácie o:
0,00 €
Finančné výdavky o:
0,00 €
Spolu:
18419,00 €
Spolu:
18419,00 €
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 56/2016.

zdrţal sa: 0

4. Návrh na schválenie príkazu starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12. 2016
a zloženie inventarizačnej komisie
Starosta obce predloţil na schválenie návrh príkazného listu starostu na vykonanie riadnej
inventarizácie k 31. 12. 2016 a návrh na zloţenie inventarizačnej komisie:
Ladislav Uhrin
- predseda
Ing. Radomír Drška
- člen
Ing. Ľuboslava Chvostaľová - člen
Návrhy boli jednohlasne schválené.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 57/2016

zdrţal sa: 0

5. Návrh na schválenie smernice č. 1/2016 o verejnom obstarávaní
Poslanci sa oboznámili s predloţenou smernicou o verejnom obstarávaní upravenou v súlade s
novelizovaným zákonom a zároveň zrušenie smernice č. 2/2015.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č. 58/2016.

zdrţal sa: 0

6. Predloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Materskej školy Malčice v školskom roku 2015/2016.
Poslanci sa oboznámili s predloţenou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy. Správu zobrali na vedomie.
K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 59/2016.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce pán Jozef Tomko predloţil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2016. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 7 bolo prijaté uznesenie č. 60/2016.
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zdrţal sa: 0

8. Žiadosti, rôzne
a) žiadosť Ivany Drškovej na predlženie nájomnej zmluvy
Starosta obce predloţil ţiadosť Ivany Drškovej o predlţenie nájomnej zmluvy v BJ č. 165.
Navrhol predlţiť nájomnú zmluvu na 1 rok, t. j. do 31. 10. 2017.ˇ
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 8 a) bolo prijaté uznesenie č. 61/2016.
b) žiadosť Mgr. Lívie Roďomovej o predlženie nájomnej zmluvy
Starosta obce predloţil ţiadosť Mgr. Lívie Roďomovej o predlţenie nájomnej zmluvy v BJ č.
165. Navrhol predlţiť nájomnú zmluvu na obdobie 3 rokov, t .j. do 30. 09. 2019.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 8 b) bolo prijaté uznesenie č. 62/2016.
c) žiadosti o pridelenie bytu: Marta Tancošová
Stela Kináčová
Monika Fényesová
Dušan Kináč
Bytová komisia posúdila všetky ţiadosti o pridelenie bytu a odporučila prideliť byt č. 5 v BJ
č. 177 ţiadateľke Stele Kináčovej, narodenej 16. 11. 1993, trvale bytom Malčice 12, na
obdobie 1 roka a to na základe naliehavosti prípadu.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 8c) bolo prijaté uznesenie č. 63/2016.
d) žiadosť o súhlas na umiestnenie a prevádzkovanie videohry a umiestnenie terminálov
Starosta obce predloţil ţiadosť BETA MAXX, s.r.o., Ţellova 6, Bratislava o súhlas
k prevádzkovaniu videohry a umiestnenie terminálov pre rok 2017 a to v prevádzke PE&MA,
Malčice 222.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 8 d) bolo prijaté uznesenie č. 64/2016.
e) žiadosť o schválenie otváracích hodín
Starosta obce opätovne predloţil ţiadosť Martina Makulu, Malčice 20 o schválenie otváracích
hodín v predajni Rozličný tovar, Malčice 20, keďţe k dohode o prípadnú zmenu sortimentu
nedošlo. Navrhol schváliť otváracie hodiny v novej predajni, tak, aby bol pokrytý čas, keď
majú zvyšné predajne zatvorené. Po dohode schválili poslanci otváracie hodiny nasledovne:
pondelok – sobota 12,00 - 21,30 hod.
nedeľa
8,00 - 13,00 hod.
Hlasovanie:
za: 4
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Hamzová)
Výsledok hlasovania: schválené
K bodu č. 8 e) bolo prijaté uznesenie č. 65/2016.
Rôzne
Starosta obce informoval, ţe pri predaji budovy so súpisným č. 40 a priľahlých pozemkov
nebohému Petrovi Tancošovi (uznesenie č.40/2014) nedopatrením nebola zahrnutá parc. č.
880/16, ktorá je súčasťou predaného celku. Navrhol preto, aby bol schválený predaj parc. reg.
„C“ č. 880/16, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 224 m2, vedenej na LV č. 873, vdove
po nebohom Petrovi Tancošovi – Terézii Tancošovej, rodenej Makulovej, narodenej 20.02.
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1963, trvale bytom Malčice 41. Keďţe cena za pozemok bola uhradená pri predošlom predaji
v roku 2014 vo výške 8 700 €, cena predmetného pozemku bude symbolické 1 euro.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdrţal sa: 0
Výsledok hlasovania: schválené
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 66/2016.
Ing. Monika Hamzová – navrhla, aby na nasledujúce zasadnutie OZ bol prizvaný prezident TJ
Druţstevník Malčice a predloţil vyúčtovanie dotácie poskytnutej obcou. Upozornila tieţ na
to, ţe v bytovke č. 165 nefunguje osvetlenie na chodbách.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 67/2016 a 68/2016.
PaedDr. Jozef Tomko - bolo by potrebné upraviť cintorín, t.j. urobiť chodníky a oplotenie od
kerty, mohol by byť aj ţivý plot. Navrhol, aby bola osadená informačná značka, pretoţe
cudzí nevedia, kde sa cintorín nachádza.
Aj cintorín na Hradištskej Moľve je v zlom stave, je tam neporiadok. Bolo by dobré umiestniť
tam nádobu na odpad.
Na telocvični ZŠ sú rozbité okná, je potrebné to riešiť.
Starosta obce František Lopašovský – okná sa uţ opravujú. Informoval, ţe máme rozbehnuté
projekty a to komunitné centrum a materská škola. Vyzval Ing. Hamzovú, aby poinformovala
o projekte výstavby materskej školy.
Ing. Monika Hamzová – informovala o zabezpečovaní projektu výstavby materskej školy.
Väčšina potrebných dokladov je uţ zabezpečená. Neporiadok na Hradištskej Moľve je aj pri
Ondave. Navrhla zorganizovať akciu na upratanie neporiadku. Na našom cintoríne sa
zgrupuje mládeţ a poškodzuje pomníky.
Ďalej informovala o plánovaných akciách – v najbliţšej dobe je to Mikuláš a Vianočný
koncert, na ktorom budú vystupovať deti zo ZŠ, MŠ a SOŠ. Dňa 13. 05. 2017 sa uskutoční
májová veselica.
Na záver boli prečítané a odsúhlasené závery zasadnutia zo dňa 16. 11. 2016. Starosta
obce František Lopašovský poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie
OZ.
Uznesenia č. 53/2016, 54/2016, 55/2016, 56/2016, 57/2016, 58/2016, 59/2016
,60/2016, 61/2016, 62/2016, 63/2016, 64/2016 , 65/2016. 66/2016, 67/2016 a 68/2016 tvoria
prílohu k tejto zápisnici.

Overovatelia: Ing. Monika Hamzová
Karol Pittroff

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

František Lopašovský
starosta obce
Zapísala: Bc. Viera Sinčáková .....................................
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ZÁVERY
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 16. 11. 2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
1. Do návrhovej komisie: Pavol Behun, PaedDr. Jozef Tomko
2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Monika Kandráčová , Karol Pittroff
Uznesenie č. 54/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Konsolidovanú výročnú správu obce Malčice za rok 2015.
Uznesenie č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie:
a) správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
obce Malčice
b) dodatok správy audítora o overení súladu riadnej a konsolidovanej výročnej správy
s účtovnou závierkou za rok 2015 obce Malčice
Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/16 v súlade s ods. 2 písm. b/ § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:
Beţné príjmy obce o: 18419,00 €
Beţné výdavky obce o:
0,00 €
Beţné príjmy ZŠ o:
0,00 €
Beţné výdavky ZŠ o:
18419,00 €
Kapitálové príjmy o:
0,00 €
Kapitálové výdavky o:
0,00 €
Finančné operácie o:
0,00 €
Finančné výdavky o:
0,00 €
Spolu:
18419,00 €
Spolu:
18419,00 €

Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Vykonanie riadnej inventarizácie k 31. 12. 2016 v zmysle príkazného listu starostu a zloţenie
inventarizačnej komisie:
Ladislav Uhrin
- predseda
Ing. Radomír Drška
- člen
Ing. Ľuboslava Chvostaľová - člen
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Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Smernicu č. 1/2016 o verejnom obstarávaní a zrušenie smernice č. 2/2015 o verejnom
obstarávaní.
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy
Malčice v školskom roku 2015/2016.

Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016.

Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Predlţenie nájomnej zmluvy Ivane Drškovej v BJ Malčice č. 165 na 1 rok, t. j. do 31. 10.
2017.
Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Predlţenie nájomnej zmluvy Mgr. Lívii Roďomovej v BJ Malčice č. 165 na obdobie 3 rokov,
t .j. do 30. 09. 2019.
Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Pridelenie bytu č. 5 v BJ Malčice č. 177 ţiadateľke Stele Kináčovej, narodenej 16. 11. 1993,
trvale bytom Malčice 12.

Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Prevádzkovanie videohry a umiestnenie terminálov pre rok 2017 BETA MAXX, s.r.o.,
Ţellova 6, Bratislava a to v prevádzke PE&MA, Malčice 222.
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Uznesenie č. 65/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Otváracie hodiny v predajni Rozličný tovar, Malčice 20, prevádzkovanej Martinom Makulom,
trvale bytom Malčice 20, nasledovne:
pondelok – sobota 12,00 - 21,30 hod.
nedeľa
8,00 - 13,00 hod.

Uznesenie č. 66/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje:
Predaj parc. reg. „C“ č. 880/16, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Malčice,
o výmere 224 m2, vedenej na LV č. 873, vo vlastníctve obce Malčice, Terézii Tancošovej,
rodenej Makulovej, narodenej 20. 02. 1963, trvale bytom Malčice 41. Predajná cena parcely
je1 € (slovom jedno euro).
Uznesenie č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:
Starostovi obce prizvať na najbliţšie zasadnutie OZ prezidenta TJ Druţstevník Malčice,
aby predloţil vyúčtovanie dotácie poskytnutej obcou telovýchovnej jednote na rok 2016.
Uznesenie č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach ukladá:
Starostovi obce vyriešiť problémy s osvetlením spoločných priestorov v bytovom dome č.
165.
Termín: do 31. 12. 2016
Zodpovedný: starosta obce

Overovatelia:

Ing. Monika Hamzová

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

Karol Pittroff

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

František Lopašovský
starosta obce
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