
 
  

                                                       Obec Malčice 

 

   

 

ZÁVERY 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 

 
  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  prijalo nasledovné uznesenia: 
 
 
 
 
 
                                                Uznesenie č. 77/2019  
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  

 Schvaľuje :  
Program zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení 
3. Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 
  
Hlasovanie:  za:              9  
          Proti:          0 
          Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
Overovatelia  :  Tancoš Mikuláš        ......................................... 
                             Drotár Milan              ..........…............................ 
  
 
 
                                                                                       ......................................... 
      Ing. Monika Hamzová 
           starostka obce 
 

 



 
  

 
                                                Uznesenie č. 78/2019  
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) Schvaľuje   
1)  Návrhovú komisiu v zložení :              Makula Jaroslav, Tancoš Marek 
2) Overovateľov zápisnice v zložení :     Tancoš Mikuláš , Drotár Milan  
b) Berie na vedomie :  
-    Plnenie Uznesení zo dňa 29.04.2019 
Hlasovanie:  za:              9  
          Proti:          0 
          Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
Overovatelia  : Tancoš Mikuláš       ......................................... 
                           Drotár Milan           ........................................ 
  
 
                                                                                       ......................................... 
      Ing. Monika Hamzová 
           starostka obce 

 
 
 
 
                                                Uznesenie č. 79/2019  
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 Schvaľuje  : 
Uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Amigostav, s.r.o. a kupujúcim Obec Malčice,  
predmetom ktorej bude prevedenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaných na LV 
č. 2404, katastrálne územie Malčice, vedených Okresným úradom Michalovce, odbor 
katastrálny a to : CKM parciel    č. 162/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2397 m2 , 
parcela č. 162/6 – zastavané plochy a nádvoria , o výmere 474 m 2,  a stavba  - zdravotné 
stredisko , súpisné číslo 169 , postavená na parcele číslo 162/6 s príslušenstvom 
Hlasovanie:  za:              9  
          Proti:          0 
          Zdržali sa : 0 
Výsledok : Schválené  jednohlasne 
Overovatelia  : Tancoš Mikuláš       ......................................... 
                            Drotár Milan          ........................................ 
  
 
                                                                                       ......................................... 
      Ing. Monika Hamzová 
           starostka obce 



 
  

                                                Uznesenie č. 80/2019  
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 Schvaľuje  : 
 Uzavretie dohody o urovnaní  medzi obcou Malčice na jednej strane a Romanom Bugatom, 
narodeným 31.8.1969, bytom Námestie Cyrila a Metoda 1724/19, Sečovce, obchodnou 
spoločnosťou Amigostav, s.r.o, IČO 45463239, predmetom ktorej je urovnanie sporných práv 
a povinností majúcich základ v súdnych sporoch uvedených a podrobne špecifikovaných v 
čl.II. tejto dohody,  za podmienok tvoriacich obsah tejto dohody. 
Hlasovanie:  za:             9 
          Proti:         0 
          Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia  :  Tancoš Mikuláš              ......................................... 
                            Drotár Milan                   ........................................ 
  
 
                                                                                       ......................................... 
      Ing. Monika Hamzová 
           starostka obce 
 
 
                                                Uznesenie č. 81/2019  
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 Schvaľuje  : 
a) – zakúpenie kúpelňových dverí pre Evu Tancošovú do bytu v 6BJ č. 177 do sumy vo výške  
        40,-€ 
b) – predĺženie nájomnej zmluvy pre Evu Tancošovú v 6BJ č. 177 na dobu jedného roka  
c) – predlženie nájomnej zmluvy pre Tomáša Makulu v 6BJ č. 177 na dobu jedného roka 
d) -  odpredaj akcií  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v počte 8083 kusov 
e) -  kosenie súkromných pozemkov pre starších a chorých občanov obce , platba za službu je  
        0,20,-€ za m2 +PHM,  
 
Hlasovanie:  za:             9 
          Proti:         0 
          Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia  :  Tancoš Mikuláš              ......................................... 
                            Drotár Milan                   ........................................ 
                                                                                                                         ......................................... 
              Ing. Monika Hamzová 
                             starostka obce 



 
  

 
                                                Uznesenie č. 82/2019  
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.05.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
a) Berie na vedomie  : 
- Informácie starostky obce o projekte MOPS, o multifunkčnom ihrisku , o dezolátnom stave  
  komína na OcÚ 
 
b) Schvaľuje :  mimoriadnu odmenu pre JUDr. Vladimíra Baťalíka 
Hlasovanie:  za:             9 
          Proti:         0 
          Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia  :  Tancoš Mikuláš              ......................................... 
                            Drotár Milan                   ........................................ 
  

    
 
 
 
                                                                                             ......................................... 
      Ing. Monika Hamzová 
           starostka obce 
 
 
 
 
  
  
 

   
 


