
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 18.06.2019 

 
 
Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová 
                  - poslanci – Pavol Behun , Drotár Milan, Koloži Miroslav, Makula Jaroslav, Tancoš  
                                       Marek, Tancoš Mikuláš, Tomková Marta 
Ospravedlnení: Duda Michal, Pittroff Karol 
Prizvaní na zasadnutie :  Ing. Babjak, Ing. Molčanyová  Slávka, PhD. 
  
 Návrh programu :  

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia  uznesení 
3.  Projekt „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ 
4. Zlúčenie Základnej školy Malčice s Materskou školou Malčice 
5.  Rôzne 

             6.    Diskusia 
7.    Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 
 

1. Otvorenie  
a) Starostka obce Ing. Monika Hamzová otvorila zasadnutie OZ, privítala poslancov, zároveň 
privítala Ing. Babjaka.  
Skonštatovala, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina a teda zasadnutie je 
uznášania schopné.  
Program zasadnutia poslanci schválili jednohlasne bez doplnenia ďalších bodov a bez   
pripomienok. Zároveň poslanci jednohlasne  schválili členov  návrhovej komisie :   Koloži 
Miroslav a Behun Pavol 
Za overovateľov boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Tancoš Mikuláš a Drotár Milan 
Hlasovanie:  za:             7 
          Proti:         0 
         Zdržali sa : 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č. 85/2019   
 
b) Informácia Ing. Babjaka  Jozefa 

Pred riešením  ďalších bodov programu  dostal priestor Ing. Babjak  Jozef, ktorý podal 
poslancom informácie o výzvach už vyhlásených  na zapojenie sa obcí do rôznych projektov, 
ako sú napr. sociálne podniky, prestupné bývanie a ďalšie menšie a väčšie projekty 
a o výzvach ktoré sa v najbližšej dobe  pripravujú.  Vysvetlil podmienky pri jednotlivých 
projektoch,  oboznámil poslancov o výške participácie obcí pri jednotlivých projektoch.  
Poslancov zaujali hlavne projekty týkajúce sa sociálnych podnikov  a  zberného dvora.   



Ing. Babjak ukončil svoju prezentáciu tým, že urobí zoznam výziev, ktoré už vyšli  a pripraví 
podklady pre poslancov aby si ich  preštudovali   a v prípade záujmu o konkrétny projekt, 
príde vysvetliť podrobne podmienky týkajúce sa konkrétneho projektu. 
Starostka obce   poďakovala za výstižné a užitočné informácie a rozlúčila  sa s Ing. Babjakom. 
Poslanci informácie Ing. Babjaka vzali  na  vedomie. 
 

2.  Kontrola  plnenia uznesení  
 Starostka obce prekontrolovala  s poslancami   plnenie uznesení zo zasadnutí OZ zo 

dňa   z 24.05.2019 a 12.06.2019  .   Poslanci vzali informáciu o plnení uznesenia zo zasadnutí 
OZ zo dňa   z 24.05.2019 a 12.06.2019 na vedomie.   
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie  č. 86/2019  
 
3.    Projekt „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ 
  Starostka oboznámila poslancov s výzvou ktorá bola vyhlásená na projekt 
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“  . Poslanci  prerokovali možnosti zapojenia sa do tejto 
výzvy z toho dôvodu, že v hasičskej zbrojnici máme veľké vráta a pri výjazdoch je problém so 
zatvorením . 
V rámci tohto projektu je možné zabezpečiť  elektrické brány na hasičskú zbrojnicu a preto 
poslanci jednohlasne schválili zapojenie sa do projektu „ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ 
Pri tomto projekte je participácia obce do 10% 
 Hlasovanie:    za :  7 
  Proti:    0 
  Zdržal sa : 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 87/2019 
 
4. Zlúčenie Základnej školy Malčice s Materskou školou Malčice 
 Pani Tomková Marta    ako predseda Rady školy v Malčiciach oboznámila poslancov 
so  situáciou v Základnej škole Malčice. Poukázala na to , že oddelenie základnej školy od 
materskej školy bolo nešťastné riešenie a  je finančne nerentabilné a pre obec nevýhodné  
mať tieto subjekty oddelené. Navrhla preto poslancom , aby zvážili zlúčenie Základnej školy 
Malčice s Materskou školou Malčice , lebo týmto krokom by došlo k úspore financií pre obec 
je tam aspekt výhod ekonomických, organizačných, kvalifikované metodické usmernenie 
a kvalifikované riadenie výchovnovzdelávacieho procesu. 
Poslanci v rozprave uviedli, že do budúcnosti by bolo výhodné, aby aj MŠ mala priestory pri 
budove ZŠ.    
Poslanci jednohlasne schválili zlúčenie Základnej školy, Hlavná 175, Malčice s Materskou 
školou, Hlavná 213 , Malčice. 
Hlasovanie:    za :  7 
  Proti:    0 
  Zdržal sa : 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 4  bolo prijaté Uznesenie č. 88/2019 
 
  5. Rôzne 
a ) Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starostka informovala poslancov v dôvodovej správe, že nakoľko ani jeden uchádzač 
na pozíciu hlavného kontrolóra obce nespĺňal podmienky  ,  starostka odporučila OZ  vyhlásiť 
nové výberové konanie  na hlavného kontrolóra obce. 
Poslanci schválili vyhlásenie nového výberového konania  na pozíciu hlavného kontrolóra 
obce. 
Výberové konanie sa bude konať dňa 10.07.2019 o 16,00 hod. 



 Hlasovanie:    za :  7 
  Proti:    0 
  Zdržal sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
b)  Záverečný účet obce Malčice za rok 2018 
 Poslancom bol predložený na schválenie Záverečný účet obce Malčice, ktorý bol 
zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli.  
K Záverečnému účtu obce Malčice boli vznesené výhrady :  
- Marta Tomková vzniesla výhradu že rozpočet obce bol zmenený 4x  avšak ani jedno 
rozpočtové opatrenie nebolo schválené na obecnom zastupiteľstve. 
- Koloži Miroslav vzniesol výhradu k záverečnému účtu obce, že k 31.12.2018 neboli 
zúčtované dotácie, ktoré boli poskytnuté Telovýchovnej jednote Družstevník Malčice. 
Poslanci zároveň prijali opatrenie, že  v budúcnosti sa bude pokračovať v zmysle zákona. 
Hlasovanie:    za s výhradami:  7   
  Proti:                  0 
  Zdržal sa :          0 
Výsledok : Záverečný účet obce schválený s  výhradami 
 
c)  Podúčet pre MOPS 
Starostka informovala  poslancov  o tom, že pre   zamestnancov MOPS  je potrebné zriadiť 
samostatný podúčet k úverovému účtu 
Poslanci schválili zriadenie samostatného podúčtu k úverovému účtu na transfer pre MOPS 
   Hlasovanie:    za :  7 
  Proti:    0 
  Zdržal sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
d)  Oplotenie cintorína 
Z dôvodu, že na cintoríne chýba oplotenie , poslanci sa dohodli , že starostka urobí prieskum 
trhu a podľa výšky nákladov poslanci schválili oplotenie cintorína. 
 Hlasovanie:    za :  7 
  Proti:    0 
  Zdržal sa : 0 
Výsledok : schválené 
 
e) Nákup a nadobúdanie vecí  -  
Poslanci prejednali výšku sumy , ktorá je schválená pre starostu obce  na nákup a platbu bez 
ďalšieho súhlasu OZ a schválili  disponibilnú sumu na nákup  hnuteľných vecí, alebo platbu 
v kompetencii starostu obce  bez ďalšieho súhlasu OZ , vo výške do 2000,-€ 

Hlasovanie:    za :  6 
  Proti:    0 
  Zdržal sa : 1 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 5 bolo prijaté Uznesenie č. 89/2019 
 
f) Informácia  Ing. Slávky Molčányiovej PhD. 

Starostka obce privítala na zasadnutí OZ  Ing. Slávku Molčanyiovú , PhD. , ktorá prišla 
v priebehu rokovania OZ. Ing. Molčányiová bola prizvaná na zasadnutie OZ , aby oboznámila 
poslancov s výsledkom auditu ktorý vykonávala na obci Malčice. Poslanci boli upozornení na 
dodržiavanie mlčanlivosti z toho dôvodu, že informácie, ktoré im budú poskytnuté sú 



dôverné a nie sú verejný dokument. Ing. Molčanyiová bola pozvaná na obec Malčice za 
účelom uisťovacej služby , ktorú v týchto dňoch ukončila.  
Ing. Molčanyiová  podala  poslancom správu o audite a oboznámila ich  s výsledkami zistení, 
so stavom majetku obce a informovala poslancov o záväzkoch obce. Zároveň p. Molčányiová 
odpovedala poslancom na ich konkrétne dotazy. 
Poslanci vzali správu Ing. Molčányiovej, PhD. na vedomie. 
 
g) Žiadosť o pridelenie bytu – Tancošová Terézia 
 Poslancom bola predložená žiadosť /č. sp. 409/2019/ Terézie Tancošovej o pridelenie bytu. 
Žiadosť  bude odovzdaná  bytovej komisii  na posúdenie a následne sa k nej OZ vráti. 
Výsledok : Poslanci vzali žiadosť na vedomie 
 
h)  Žiadosť o materiálnu pomoc – Makulová Dana 
Makulová Dana predložila  obecnému zastupiteľstvu žiadosť o materiálnu pomoc /sp.č. 
425/2019/. Spis bol posunutý finančnej komisii na posúdenie  
Výsledok : Poslanci vzali žiadosť na vedomie 
 
ch) Žiadosť o prípojku plynu – Tancoš Jozef 
Tancoš Jozef predložil žiadosť / sp. č. 395/2019/ o prípojku plynu k nehnuteľnosti č. 224. 
Touto žiadosťou sa bude zaoberať stavebná komisia  a výsledky šetrenia posunie na OZ. 
Výsledok : Poslanci vzali na vedomie 
 
i)  Sťažnosť na zakladanie ohňa – Monika Kadlicová 
Pani Monika Kadlicová  doručila obci sťažnosť / sp. č. 402/2019  na  obyvateľov bytovky        
č. 165 , ktorí opakovane pália odpad. Táto sťažnosť bude odovzdaná  komisii  životného 
prostredia na prešetrenie. 
Výsledok : Poslanci vzali na vedomie 
 
j) Vytváranie čiernej skládky 
Na cintorín začali občania vynášať súkromný domáci odpad a tvoria tým čierne skládky. 
Starostka informovala poslancov , že sa musia títo občania predvolať na komisiu pre životné 
prostredie na preriešenie a o výsledku bude OZ informované. 
Výsledok : poslanci vzali informáciu  na vedomie 
 
6. Diskusia 
- V diskusii upozornila P. Marta Tomková, že poslanci ešte nemajú odovzdané preukazy 
k jednotlivým komisiám.  
Starostka ubezpečila poslancov, že tieto preukazy im budú odovzdané do najbližšieho 
zasadnutia OZ. 
  
7. Záver 
 Na záver  boli poslanom ešte raz prečítané schválené  Uznesenia  č. 85/2019, 86/2019, 
87/2019, 88/2019 a 89/2019, ktoré tvoria prílohu Zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 18.6.2019 . 
Starostka obce Ing. Monika Hamzová  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 
OZ 
 
Overovatelia : Tancoš Mikuláš  ........................................ 
              Drotár Milan       ........................................ 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
               starostka obce 


