
                                                   

                                                          Obec Malčice

  

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 29.04.2019

Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová
                  - poslanci – Pavol Behun, Milan Drotár,Miroslav Koloži , Karol Pittroff, Marek 
                                       Tancoš, Bc. Mikuláš Tancoš, Marta Tomková, Michal Duda
Ospravedlnený : Jaroslav Makula

 Návrh programu : 
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice , kontrola plnenia  uznesení
3. VZN č. 1/2019 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia  na území obce Malčice a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
4.    VZN č. 2/2019 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo 
       volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Malčice.

             5.   Rôzne
             6.   Diskusia

7.   Záver

Priebeh rokovania zasadnutia OZ :

1. Otvorenie 

Starostka obce Ing. Monika Hamzová privítala na zasadnutí JUDr. Vladimíra Baťalíka a
prítomných  poslancov  OZ.  Skonštatovala,  že na  zasadnutí  Obecného zastupiteľstva obce
Malčice je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, ospravedlnený je jeden poslanec – viď
prezenčná listina, teda zastupiteľstvo je  uznášania schopné. Starostka prečítala poslancom
program  rokovania  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  a vyzvala  poslancov  na  prípadné
doplnenie programu.  
Program obecného zastupiteľstva bol doplnený   o body:
a) -  Rozpočet obce na rok 2019
b) -  Úver v Prima Banke 
c) -  Predĺženie čerpania municipálneho úveru – Superlinka
d) – Projekt : „ Rekonštrukcia kamerového systému v obci Malčice
e) – Multifunkčné ihrisko
Poslanci   program zasadnutia doplnený o navrhované body schválili jednohlasne.
Hlasovanie:  za:             8 

         Proti:         0
        Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č. 67/2019  



2. Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice a kontrola uznesení

a) Za členov  návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení :
Pavol Behun a Koloži Miroslav

b) Za overovateľov boli navrhnutí a jednohlasne schválení :
Michal Duda  a Karol Pittroff

       c)   Poslanci a starostka obce prekontrolovali plnenie uznesení z predchádzajúceho 
             zasadnutia OZ  a vzali informáciu o plnení uznesení  z 25.02.2019 na vedomie 
Hlasovanie:  za:              8 

         Proti:          0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie  č. 68/2019 

    3. VZN č. 1/2019 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
         na území obce Malčice a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Na OZ dňa 25.02.2019 bol Uznesením č. 62/2019 schválený návrh VZN č. 1/2019 
o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia   na území obce 
Malčice a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento návrh VZN bol následne zverejnený 
na stránke obce a na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie.
 Keďže  k tomuto návrhu neboli  žiadne pripomienky, poslanci tento návrh VZN  jednohlasne 
schválili bez pripomienok.
Hlasovanie:  za:              8 

         Proti:          0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 69/2019 

4.    VZN č. 2/2019 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo  volebných 
        kampaniach na verejných priestranstvách obce Malčice.

         Návrh   VZN č. 2/2019 o vylepovaní  volebných plagátov politických subjektov vo
volebných   kampaniach na verejných priestranstvách obce Malčice, bol po schválení v OZ
dňa 25.02.2019  zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli obce. K tomuto návrhu VZN
neboli  prijaté  žiadne  pripomienky  a tak  poslanci  jednohlasne   schválili     VZN č.  2/2019
o vylepovaní  volebných  plagátov  politických  subjektov  vo  volebných  kampaniach  na
verejných priestranstvách obce Malčice.
Hlasovanie:  za:              8 

         Proti:          0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie  č. 70/2019 



5. Rozpočet obce Malčice na rok 2019

         Na  stránke obce a na úradnej  tabuli   obce bol  zverejnený na pripomienkovanie
Rozpočet obce Malčice na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
K  tomuto  rozpočtu  neboli  žiadne  pripomienky  a poslanci  po  prerokovaní  jednotlivých
položiek rozpočtu  schválili Rozpočet obce Malčice na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a
2021 bez pripomienok.
Hlasovanie:  za:              8 

         Proti:          0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 5 bolo prijaté Uznesenie  č. 71/2019 

6. Úver v Prima Banke

Starostka obce odovzdala slovo JUDr. Vladimírovi Baťalíkovi, ktorý podrobne 
oboznámil poslancov so súdnymi spormi obce s pánom Bugatom  , ktoré boli ukončené 
a ktoré obec prehrala . Pán Baťalík podal presnú a podrobnú informáciu o každom súdnom 
spore a čiastke, ktorú bola obec povinná rozhodnutím súdu zaplatiť.  Zároveň oboznámil 
poslancov s celkovou sumou ktorá sa mala   p. Bugatovi zaplatiť.  Poslanci obdržali 
informáciu , že prebieha rokovanie o dohode o urovnaní na vyplatení sumy 500 000,-€ a 
súčasťou dohody je aj odkúpenie nehnuteľnosti č. 169
 Pán Baťalík  poukázal aj na skutočnosť, že do doby, kým nie je vysporiadaný spor s p. 
Bugatom  obec má zviazané ruky a nemôže sa zapájať do výziev a projektov, z ktorých je 
možné čerpať finančné prostriedky z Eurofondov.
 Nakoľko obec momentálne nemá k dispozícii  požadovanú sumu na zaplatenie  1. splátky v 
prípade dohody ,  bolo poslancom navrhnuté, aby obec zobrala úver v  Prima Banke v čiastke
120 000€  
Poslanci po prerokovaní možností , ktoré obec má, jednohlasne schválili čerpanie úveru 
v Prima Banke vo výške 120 000,-€ na kúpu nehnuteľnosti č. s. 169,  čo je 1. splátka pri 
dohode.
Hlasovanie:  za:             8 

         Proti:         0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 6 bolo prijaté Uznesenie  č. 72/2019 

7.  Predĺženie čerpania municipálneho úveru – Superlinka
 Starostka Ing. Monika Hamzová informovala poslancov o municipálnom úvere 

SUPERLINKA, ktorý bol schválený OZ dňa 3.6.2016 . Z dôvodu nehospodárneho vedenia  
obce, neboli v minulosti dodržané podmienky splatenia tohto úveru. Momentálne obec 
nedisponuje  finančnými prostriedkami na jednorázové splatenie tohto úveru, poslanci 
schválili predĺženie čerpania úveru Superlinka na ďalšie obdobie.
Hlasovanie:  za:             8 

         Proti:         0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie  č. 73/2019 



8.  Projekt : „ Rekonštrukcia kamerového systému v obci Malčice
 Starostka obce oboznámila poslancov s možnosťou obce zapojiť sa do výzvy cez ktorú sa 

môže v celej obci zriadiť kamerový systém a išlo by o financovanie projektu z rozpočtu 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Spolufinancovanie projektu je vo výške minimálne 
5 % z celkových výdavkov. Poslanci túto možnosť privítali , keďže inštaláciou kvalitného 
kamerového systému by sa v obci znížila kriminalita . Poslanci preto jednohlasne schválili 
projekt „ Rekonštrukcia kamerového systému v obci Malčice“ a súhlasia  s predložením 
žiadosti o dotáciu s názvom  - „ Rekonštrukcia kamerového systému v obci Malčice“ v rámci 
výzvy na predkladanie žiadosti:
Výzva číslo II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom  rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Poslanci schválili že obec  zabezpečí spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia kamerového
 systému v obci Malčice“ vo výške minimálne 5 % z celkových výdavkov.
Hlasovanie:  za:             8 

         Proti:         0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 8 bolo prijaté Uznesenie  č. 74/2019 

 9. Multifunkčné ihrisko
Ďalšou výzvou je  projekt  Multifunkčné ihrisko , ktorý by bol pre obec  výhodný 

z toho dôvodu, že tento projekt je financovaný cez MAS Poondavie , ktorá  poskytne peňažné
prostriedky na výstavbu  multifunkčného ihriska.
Nakoľko toto ihrisko by v plnej miere využívala mládež v obci, poslanci súhlasili s výstavbou 
multifunkčného ihriska a splnomocnili Ing. Hamzovú Moniku na vybavovanie záležitostí 
týkajúcich sa  riešenia a schvaľovacieho procesu pre multifunkčné ihrisko. 
Hlasovanie:  za:             8 

         Proti:         0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené
K bodu č. 9 bolo prijaté Uznesenie  č. 75/2019 

10. Rôzne

a)  Kináč Dušan – žiadosť o pridelenie nájomného bytu
      Dňa 25.03.2019 bola obci doručená žiadosť o pridelenie nájomného bytu sp. č. 260/2019
    Bytová komisia neodporúča  pridelenie bytu, keďže žiadateľ nespĺňa podmienky 
    pre pridelenie bytu zo ŠFRB a obec momentálne nemá voľný byt na  prenájom
 – poslanci vzali žiadosť na vedomie

b) Peter Makula  - zriadenie plynovej prípojky k nehnuteľnosti
     Dňa 13.03.2019 bola  doručená na podateľňu žiadosť o zriadenie prípojky plynu  sp. č.
      243/2019
     Nakoľko plynová prípojka je súčasťou nehnuteľnosti, poslanci odporučili stavebnej komisii 
     zistiť skutkový stav o aké napojenie ide a následne sa žiadosť posunie na prerokovanie na 
     ďalšie zastupiteľstvo  - poslanci vzali žiadosť na vedomie



c) TJ družstevník – žiadosť o dotáciu 
     Poslanci prerokovali žiadosť TJ Družstevník o dotáciu vo výške 3,000,-€
     V TJ Družstevník je potrebné vyriešiť organizačné zmeny a preto poslanci odporučili
     členom TJ Družstevník urobiť výročnú schôdzu a schváliť si funkčný výbor. Do toho času
     poslanci schválili TJ Družstevník  dotáciu vo výške 1000,-€,  a túto dotáciu bude TJ
     Družstevník zúčtovávať obci priebežne. 
     Zároveň starostka vyzvala členov TJ Družstevník o spoluprácu pri organizácii MDD. 
Hlasovanie:  za:              8 

         Proti:          0
         Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené

d) DHZ Malčice – žiadosť o dotáciu
     DHZ Malčice predložila OZ Malčice žiadosť o dotáciu vo výške 3500,-€ . Organizácia  DHZ 
úzko spolupracuje pri organizovaní obecných podujatí a je obci nápomocná pri riešení 
obecných záležitostí.
     Poslanci jednohlasne schválili DHZ Malčice dotáciu vo výške 3500,-€
    Hlasovanie:  za:             8 

             Proti:         0
            Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené

 e)  Vyplácanie odmien poslancom – termín
     Poslanci sa dohodli a jednohlasne schválili vyplácanie odmien poslancov štvrťročne.
     Hlasovanie:  za:             8 

              Proti:         0
             Zdržali sa : 0

Výsledok : schválené

 f) Poníženie mobilných telefónov - informácia
     starostka  informovala poslancov o tom, že vzhľadom k tomu , že obec má celkovo 14 
aktívnych koncových internetových , pevných a mobilných liniek starostka  vybavila zrušenie 
všetkých mobilných  telefónov a internetových liniek  u ktorých to bolo možné s ohľadom na 
dobu viazanosti. Počet koncových pevných, internetových  a mobilných liniek sa znížil na 7.
     Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
K bodu č. 10 bolo prijaté Uznesenie  č. 76/2019 

11)  Záver 
Starostka  obce  Ing.  Monika  Hamzová  po  prerokovaní  všetkých  bodov  programu

poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Uznesenia  č.  67/2019,  68/2019,  69/2019,  70/2019,  71/2019,  72/2019,  73/2019,
74/2019  ,  75/2019,  76/2019  sú  prílohou  Zápisnice   zo  zasadnutia  OZ  Malčice  zo  dňa
29.04.2019
Overovatelia : Michal Duda     …..........................
                           Karol Pittroff       …......................... …................................................

                                            Ing. Monika Hamzová
        starostka obce


