
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 26.04.2018  

Prítomní:  

Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika Hamzová, Michal Duda 

Neprítomní: Pavol Behun, Karol Pittroff 

František Lopašovský – starosta obce Malčice  

 

Program zasadnutia OZ: 

1.  Otvorenie – kontrola prítomnosti  

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.  Prejednanie a schválenie predloženého programu zasadnutia 

4. Prieskum o predbežných cenových ponúkach ohľadne rekonštrukcie palubovky ZŠ obce Malčice a 

sociálnych resp. hygienických zariadení telocvične, predložený riaditeľkou ZŠ Malčice p. Mgr. 

Martou Uhrinovou/ Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018   

5.  Diskusia 

6.  Z á v e r    

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Otvorenie - kontrola prítomnosti, doplnenie programu 

Poslanec Ing. Radomír Drška privítal poslancov OZ a ako poverený viesť zasadnutie OZ 

uviedol, že je uznašaniaschopé, nakoľko sú prítomní 5 poslanci. Poslanec Ing. Radomír Drška 

oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ.  

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

             - návrhová komisia -  MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika Hamzová 

 - overovatelia zápisnice -  PaedDr. Jozef Tomko, Michal Duda 

Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika 

Hamzová, Michal Duda  

                     Hlasovanie: za: 5                            proti: 0                         zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania:  schválené  

K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie č. 8 

 

 

3. Prejednanie a schválenie programu zasadnutia OZ 

Prítomní poslanci schválili program OZ, ktorý prečítal poverený poslanec Ing. Radomír Drška. 

           Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika 

Hamzová, Michal Duda  

                  Hlasovanie: za: 5                            proti: 0                         zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania:  schválené  

K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 9 

 

 

4. Prieskum o predbežných cenových ponúkach ohľadne rekonštrukcie palubovky ZŠ obce 

Malčice a sociálnych resp. hygienických zariadení telocvične, predložený riaditeľkou ZŠ 

Malčice p. Mgr. Martou Uhrinovou/ Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične  

Pri tomto bode programu poslanci OZ udelili slovo riaditeľke ZŠ Malčice  Mgr. Marte Uhrinovej, aby  

predložila prieskum, na ktorom sa dohodli na zasadnutí dňa 23.04.2018. Následne poslancom OZ 

uviedla, čo škola nutne potrebuje zrekonštruovať a ako by bolo možné zapojiť sa do projektu. Pri 

tomto bode bolo rozdané poslancom OZ stanovisko Ing. stanislava Chovana, ekonóm. pracovníka 

OcÚ Malčice, nakoľko sa zasadnutia nemohol z osobných dôvodov zúčastniť. Poslanci ale trvali na 

vysvetlení neúčasti starostu obce, kt. ako žiadateľ mal byť prítomný tohto zasadnutia.   

 



A/ Jednou z možností je rekonštrukcia palubovky telocvične vo výške cca 50tisíc eur. To by bolo v 

prípade kompletnej rekonštrukcie. Pani Mgr. Uhrinová predstavila poslancom OZ, aj iné možností a 

to umiestnenie novej pokladky na pôvodnú palubovku za cca 30.tisíc eur vrátane DPH.  

Poslednou z možností je vybrúsenie a nalakovanie pôvodnej podlahy palubovky telocvične cca za 15 

tisíc eur. Poslanci sa zhodli natom, že možnosť prvá je finančne náročná, rovnako aj ostatné dve 

možnosti sú nevhodné.       

  Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika Hamzová, 

Michal Duda  

                  Hlasovanie: za: 0                            proti: 5                         zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania:  neschválené  

 

B/ Ďalšou z možností je rekonštrukcia soc. zariadenia/ wc pre chlapcov a dievčatá + šatne za cca 23 

tisíc eur 

       Poslanci: Ing. Radomír Drška, PaedDr. Jozef Tomko, MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika 

Hamzová, Michal Duda  

                   Hlasovanie: za: 1                            proti: 3                                    zdržal sa: 1 

                 Ing. Radomír Drška,               Ing. Monika Hamzová            PaedDr. Jozef Tomko 

                                                                 Michal Duda 

                                                                 MUDr. Jozef Petrik                    

Výsledok hlasovania:  neschválené  

K bodu č. 4A, 4B bolo prijaté uznesenie č. 10    

 

 

5. Diskusia 

1/ V úvode diskusie poslanec MUDr. Jozef Petrik uviedol, že pokiaľ obec nemá hl. kontrolóra, 

nakoľko hl. kontrolór bol odvolaný starostom obce Františkom Lopašovským, tak zasadnutie OZ zo 

dňa 26.04.2018 je neplatné. Nato reagoval poslanec Michal Duda, že starosta obce nemôže odvolať 

hl. kontrolóra obce, ale len poslanci OZ. Prítomný Jozef Tomko prečítal poslancom OZ list, ktorý 

obdŕžal od starostu obce Františka Lopašovského. Tiež uviedol, že funkcia hl. kontrolóra nesmie 

chýbať v žiadnej obci. Poslanci OZ, preto zaujíma ako je to s hl. kontrolórom obce Malčice, žiadajú 

predložiť stanovisko starostu Obce Malčice.   

2/ Ing. Monika Hamzová sa v rámci diskusie uviedla, ako je možné, že obec má zverejnenú zmluvu 

na verejné osvetlenie vo výške 62.000 tisíc, bez súhlasu a schválenia poslancov OZ. Ukladá za 

povinnosť Jozefovi Tomkovi tvrdiac, že je kontrolŕom obce Malčice, aby skontroloval zmluvy, kt. sa 

týkajú asfaltovania v obci a verejného osvetlenia. Upozornila tiež na celkovú zadĺženosť obce 

Malčice, ktorá údajne predstavuje / 73,08% a ktorú zistila z web. stránky - Finstat.       



3/ Prítomný zasadnutia OZ p. Miroslav Koloži, požiadal o slovo poslancov OZ. Uviedol, že 

prostredníctvo email. komunikácie požiadal OcÚ Malčice o zaslanie požiarneho poriadku obce 

Malčice. Predložil poslancom OZ odpoveď, ktorú dňa 1.3.2018 obdŕžal z OcÚ. Uvádza sa tam, že 

obec Malčice nemá vypracovaný požiarny poriadok ale na jeho realizácii sa pracuje. P. Mirsolav 

Koloži uviedol v závere, že podáva trestné oznamenie za všeobecné ohrozenie občanov obce Malčice 

a to v prípade, ak mu do 10 dní nebude predložený resp. zaslaný požiarný poriadok obce Malčice.       

 

Na záver boli odsúhlasené závery zo zasadnutia zo dňa 26.04.2018.  

 

Uznesenia č. 8/2018, 9/2018 a 10/2018  tvoria prílohu k tejto zápisnici.  

 

Overovatelia:   PaedDr. Jozef Tomko v.r.                            ..................................... 

                         Michal Duda  v.r.                                          .................................... 

                                                                                                       

                                                                                                     

 

 

 

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

                                                                                              Ing. Radomír Drška v.r., 

   poverený viesť zasadnutie OZ, dňa 26.04.2018  

 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Tatiana Vaľová v.r.  .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á V E R Y 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malčice zo dňa 26.04.2018 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 8/ 2018 

        Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

             - návrhová komisia -  MUDr. Jozef Petrik, Ing. Monika Hamzová 

 - overovatelia zápisnice - PaedDr. Jozef Tomko, Michal Duda 

 

Overovatelia:               PaedDr. Jozef Tomko v.r.   .................................... 

                                     Michal Duda v.r.                  ....................................                                         

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

                                                                                    František Lopašovský v.r. 

                                                                                                          starosta obce   

 

 

 

Uznesenie č. 9/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach schvaľuje: 

Program zasadnutia OZ  

Overovatelia:               PaedDr. Jozef Tomko v.r.   .................................... 

                                     Michal Duda v.r.                 ....................................                                         

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

                                                                                       František Lopašovský v.r. 

                                                                                        starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 10/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malčiciach neschvaľuje: 

na základe predložených možností p. Mgr. Martou Uhrinovou, riaditeľkou ZŠ obce Malčice/ 

 

A/ rekonštrukciu palubovky telocvične  

B/ socialne zariadenia + šatne   

 

Overovatelia:                 PaedDr. Jozef Tomko v.r.   .................................... 

                                       Michal Duda v.r.                 ....................................                                         

              Nesúhlasím s uznesením č. 10/2018.                                           ….…………….…………                                                      

                                                                                                           František Lopašovský 

                                                                                                           starosta obce 


