
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á V E R Y  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 

 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 
   
     Uznesenie č. 116/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 
 Obecné zastupiteľstvo:  
  Schvaľuje 
  - program  zasadnutia OZ:   

1. Otvorenie,  
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení 
4.  Riešenie  situácie v školskej jedálni 
5.  Žiadosť  o nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia: 

„Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie  intervenčných kapacít pre manažment 
mimoriadnych udalostí pre DHZ Malčice“ 

6.  Dodatok č. 1 k  VZN č. 1/2008 O výške  nájomného v nebytových priestoroch vo 
vlastníctve obce 

7.  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 O prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce  
Malčice 

8. Návrh VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných  bytov v BJ č. 177 
9.  Rôzne, diskusia 
10.  Záver 

 Hlasovanie:  za -  7,  proti - 0,  zdržali sa - 0          
Výsledok : schválené 
Overovatelia : Drotár Milan          ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 
     Uznesenie č. 117/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 
 Obecné zastupiteľstvo:  
  Schvaľuje 
a) do návrhovej komisie   : Tancoš Mikuláš a Makula Jaroslav 
b) za overovateľov zápisnice : Drotár Milan a Tancoš Marek 
Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : schválené 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 



 
 

Uznesenie č. 118/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 

 Obecné zastupiteľstvo:  
  Berie na vedomie 
 - Plnenie uznesení  zo zasadnutia OZ 04.10.2019 
Výsledok : vzaté na vedomie 
 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 

Uznesenie č. 119/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 

 Obecné zastupiteľstvo:  
  Berie na vedomie 
 - Zavedený spôsob nahlasovania detí /žiakov/ ZŠ a MŠ na obedy v školskej jedálni 
Výsledok : vzaté na vedomie 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 
 
     Uznesenie č. 120/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 
 Obecné zastupiteľstvo:  
  Schvaľuje: 

 -  predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie  projektu:  
„Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie  intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych 
udalostí pre DHZO Malčice“ v rámci výzvy s kódom  OPKZP – PO3 – SC313 – 2017- 31  zameranej na 
zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou  klímy, Prioritná  
os 3 – Podpora riadenia rizík, riadenia  mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym 
udalostiam  ovplyvnených zmenou klímy,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  maximálne 75 000,- € (5%) z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu v maximálnej  
výške 1 500 000,-€ z rozpočtu obce Malčice. 
Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : schválené 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 
  
             



 
     Uznesenie č. 121/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 
 Obecné zastupiteľstvo:  
  Schvaľuje: 

- Dodatok č. 1 k  VZN č. 1/2008 O výške  nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve 
obce 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 
 

Uznesenie č. 122/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 

 Obecné zastupiteľstvo:  
  Schvaľuje: 

-  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce  
Malčice  

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
 
Výsledok : schválené 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 
  
 

Uznesenie č. 123/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 

 Obecné zastupiteľstvo:  
  Schvaľuje: 

-    VZN č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných  bytov v BJ č. 177  
 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
 
  
 



Uznesenie č. 124/2019 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 24.10.2019 

 Obecné zastupiteľstvo:  
  1. Schvaľuje: 
   a) - umiestnenie kurzových stávok spoločnosti DOXXbet ,s.r.o. v predajni potravín  Martin Makula  
       na adrese : Malčice 20 
Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : schválené 
 
   b) – prenájom bytu  č. B2 v 6BJ č. 165 pre Lukáša Bogára, na dobu určitú 5 mesiacov od dátumu  
        prevzatia bytu so zložením zábezpeky vo výške dvojmesačného nájomného  
 
Hlasovanie:  za – 7, proti – 0,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : schválené 
 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
2. Zamieta 
 
a) – žiadosť Dušana Hajaša o pridelenie nájomného  bytu / sp. č. 668/2019 / 
Hlasovanie:  za – 0, proti – 7,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : zamietnuté 
 
b)-  žiadosť Ivany Drškovej  o predlženie nájmu v byte č. A1 v 6BJ č. 165  
Hlasovanie:  za – 0, proti – 7,  zdržal sa  - 0 
Výsledok : zamietnuté 
 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 
3. Odporúča starostke obce 
 
- vyzvať nájomníčku Ivanu Drškovú  na zaplatenie dlžnej sumy v termíne do 30 dní od doručenia 
výzvy 
Overovatelia :  Drotár Milan         ................................... 
  Tancoš Marek        ................................... 
         ....................................... 
         Ing. Monika Hamzová 
              starostka obce 


