Obec Malčice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.07.2019

Prítomní: - starostka obce - Ing. Monika Hamzová
- poslanci – Drotár Milan, Koloži Miroslav, Tancoš Marek, Tancoš Mikuláš, Tomková
Marta , Duda Michal, Pittroff Karol
Ospravedlnení: Behun Pavol a Jaroslav Makula
Návrh programu :
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN č. 3 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
4. VZN č. 4 o využívaní kamerového systému v obci
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných
zástupcov detí, žiakov a dospelých na pobyt v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
a nákladov na činnosť školského klubu detí ktorého zriaďovateľom je obec Malčice
6. Kontrolór obce
7. Záverečná správa o vecnom poznatku audítorky
8. Dotácia TJ
9. Rôzne, diskusia
10. Záver
Priebeh rokovania zasadnutia OZ :
1. Otvorenie
a) Starostka obce Ing. Monika Hamzová otvorila zasadnutie OZ a privítala poslancov na zasadnutí OZ.
Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina a teda zasadnutie je uznášania
schopné.
O vystúpenie pred OZ požiadali dvaja zo štyroch kandidátov na pozíciu kontrolóra obce a to Ing.
Marcela Lechmanová a Mgr. Tomáš Doležal PHDr. Keďže do výberového konania na kontrolóra obce
sa prihlásili štyria kandidáti a o vystúpenie pred poslancami požiadali o slovo iba dvaja kandidáti, OZ
skonštatovalo , že týmto by bol narušený princíp rovnosti a mohli by sme následne čeliť
diskriminačným žalobám , preto nie je možné udeliť priestor na vystúpenie iba dvom kandidátom zo
štyroch.
Starostka prečítala program zasadnutia, kde navrhla vypustiť z programu rokovania bod 3 z toho
dôvodu, že tento bod sa vyrieši dodatkom k už existujúcemu VZN č. 2/2014 – čo je bod č. 5
programu rokovania.
Zároveň navrhla poslancom vypustiť z programu bod č. 4, keďže využívanie kamerového systému je
možné riešiť smernicou a teda nie je potrebné prijímať k tomuto bodu VZN.
Starostka vyzvala poslancov k ďalšiemu doplneniu programu rokovania. Keďže k programu
rokovania neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce a pozmeňujúce návrhy , poslanci jednohlasne
schválili program zasadnutia OZ a súhlasili so zmenami, ktoré navrhla starostka obce.

-2Zároveň poslanci schválili jednohlasne do návrhovej komisie : Karola Pittroffa a Tancoša Mareka
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení Milan Drotár a Michal Duda
Hlasovanie: za:
7
Proti:
0
Zdržali sa : 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č. 90/2019
2. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce prekontrolovala s poslancami plnenie Uznesenia OZ zo dňa 18.06.2019,
kde skonštatovali, že uznesenia sú splnené.
Výsledok : Poslanci vzali plnenie uznesení zo dňa 18.06.2019 na vedomie.
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 91/2019
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov
detí, žiakov a dospelých na pobyt v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a nákladov na
činnosť školského klubu detí ktorého zriaďovateľom je obec Malčice
Poslancom OZ bol predložený návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení výšky mesačného
príspevku od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na pobyt v MŠ na čiastočnú
úhradu nákladov v ŠJ a nákladov na činnosť školského klubu detí ktorého zriaďovateľom je
obec Malčice.
Poslanci navrhli , aby do tohto dodatku bola zahrnutá aj povinnosť rodiča uhradiť
preddavkovú platbu - zálohu pre prípad včasného neodhlásenia žiaka z obeda vo výške 5,-€
Od septembra 2019 sa hradí réžia v sume 2,-€ na mesiac
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 poslanci jednohlasne schválili
Tento návrh bude zverejnený po dobu 15 dní na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce
a na stránke obce
Hlasovanie: za:
7
Proti:
0
Zdržali sa : 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 92/2019
4. Voľba kontrolóra obce Malčice
Dňa 10.07.2019 sa uskutočnilo na OcÚ Malčice otváranie obálok kandidátov na pozíciu
kontrolóra obce. Pani Marta Tomková ako členka výberovej komisie kreovanej na otváranie
obálok , prečítala poslancom dôvodovú správu z otvárania obálok , kde výberová komisia navrhla
poslancom OZ schváliť za kontrolóra obce pani Ing. Marcelu Lechmanovú, bytom Humenská 9,
Michalovce.
Hlasovanie: za:
4
Proti:
0
Zdržali sa : 3
Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 93/2019
5. Záverečná správa audítorky o vecnom poznatku
Starostka prečítala poslancom informáciu audítorky o vecnom poznatku z uskutočnenej
uisťovacej služby, ktorú zrealizovala Ing. Slávka Molčányiová, PhD. v obci Malčice.
Poslanci vzali túto správu na vedomie
K bodu č. 5 bolo prijaté Uznesenie č. 94/2019

-36. TJ Družstevník – žiadosť o dotáciu
TJ družstevník požiadala obec Malčice o schválenie ďalšej dotácie na činnosť TJ Družstevník
z toho dôvodu, že do klubu TJ sú schválení aj dorastenci, s ktorými organizácia v rozpočte
nerátala.
Poslanci schválili TJ družstevník dotáciu vo výške 3.000,-€
Hlasovanie: za:
6
Proti:
0
Zdržali sa :
1
Výsledok : schválené
K bodu č. 6 bolo prijaté Uznesenie č. 95/2019
7. Rôzne, diskusia
a ) Nákup traktorovej kosačky
Starostka informovala poslancov o stave veľkých kosačiek z ktorých jedna je úplne nefunkčná
a druhá aj napriek častým opravám je kazová. Obec má veľké obecné priestranstvá, ktoré je
potrebné kosiť, preto starostka urobila prieskum trhu a požiadala poslancov o schválenie nákupu
traktorovej kosačky. Poslanci si prezreli prospekty z možného výberu kosačiek a schválili nákup
traktorovej kosačky do výšky 2700,-€.
Hlasovanie: za:
7
Proti:
0
Zdržali sa : 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie č. 96/2019
b) Žiadosť o pridelenie bytu – Tancošová Terézia
Sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 04.07.2019 prehodnotila žiadosť Terézie
Tancošovej /č. sp. 409/2019/ o pridelenie nájomného bytu . Keďže obec nemá voľné nájomné byty,
bytová komisia neodporúčila obecnému zastupiteľstvu schválenie žiadosti o pridelenie nájomného
bytu.
Poslanci preto zamietli žiadosť o pridelenie bytu pre Tancošovú Teréziu
Hlasovanie: za:
0
Proti:
7
Zdržali sa : 0
Výsledok : zamietnuté
K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie č. 96/2019
c) Žiadosť o pridelenie bytu – Hajašová Božena
Túto žiadosť Boženy Hajašovej /sp. č. 470/2019/ taktiež prerokovala Sociálna a bytová
komisia dňa 04.07.2019. Z dôvodu že obec nemá voľné nájomné byty , bytová komisia odporučila
poslancom žiadosť Boženy Hajašovej zamietnuť.
Poslanci žiadosť o pridelenie bytu pre Boženu Hajašovú zamietli.
Hlasovanie: za:
0
Proti:
7
Zdržali sa : 0
Výsledok : zamietnuté
K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie č. 96/2019
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Stavebná komisia dňa 6.7.2019 riešila žiadosť pána Tancoša Jozefa /sp. č. 395/2019/
o prípojku plynu . Zistila, že k nehnuteľnosti č. 224 nie je privedené plynové potrubie a odporučila
starostke obce ďalšie kroky týkajúce sa tejto žiadosti prekonzultovať s SPP.
Výsledok : poslanci vzali správu stavebnej komisie na vedomie
e) Žiadosť o prípojku plynu – Makula Peter
Stavebná komisia riešila dňa 6.7.2019 taktiež aj žiadosť pána Petra Makulu /sp.č.243/2019/
o prípojku plynu. Komisia skonštatovala, že plynové potrubie je privedené k parcelám č. 160/4
a 160/12, na ktorých je nehnuteľnosť postavená a teda odporučila OZ, aby si majiteľ p. Peter Makula
urobil prípojku na vlastné náklady.
Výsledok: poslanci vzali správu stavebnej komisie k spisu č. 243/2019 na vedomie
f) Vytváranie čiernej skládky na cintoríne
Komisia pre životné prostredie zasadala dňa 6.7.2019 a riešila vytváranie čiernej skládky na
miestnom cintoríne. Komisia skonštatovala, že nie je jednoznačne dokázateľné, kto odpad na
cintoríne uložil. Komisia navrhla , aby boli občania upozornený na spôsob nakladania s odpadom
v našej obci.
Výsledok: poslanci vzali správu komisie pre životné prostredie na vedomie
g) Ing. Semeš Jozef
Ing. Semeš Jozef doručil na OZ žiadosť / sp. č. 484/2019/ týkajúcu sa jeho požiadavky voči
OcÚ Malčice. Poslanci vzali túto žiadosť na vedomie a odporučili starostke obce aby zistila
podrobnosti a vyžiadala od Ing. Semeša zdokladovanie faktúr týkajúcich sa predmetnej záležitosti
Výsledok : Poslanci vzali žiadosť na vedomie
h) Oprava údajov
Na zasadnutí OZ dňa 24.05.2019 bolo prijaté Uznesenie č. 79/2019. Nakoľko bola urobená
v tomto uznesení administratívna chyba, starostka obce prečítala poslancom Oznámenie - opravu
Uznesenia č. 79/2019 zo zasadnutia OZ dňa 24.05.2019.
Výsledok : Poslanci vzali opravu Uznesenia č. 79/2019 zo zasadnutia OZ obce Malčice, konaného
dňa 24.05.2019 na vedomie
ch) Úprava priestorov
Starostka informovala poslancov o zámere skrášlenia obce a to tým, že sa svojpomocne
upraví priestor pri nehnuteľnosti č. 205 a to tak, že sa opravia obrubníky a vysadí sa zeleň.
Poslanci vzali túto informáciu na vedomie.
8. Záver
Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené Uznesenia č. 90/2019, 91/2019, 92/2019,
93/2019 a 94/2019, 95/2019, 96/2019 ktoré tvoria prílohu Zápisnice zo zasadnutia OZ dňa
10.07.2019 . Starostka obce Ing. Monika Hamzová poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie OZ
Overovatelia : Duda Michal
Drotár Milan

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

