
                                                    

                                                          Obec Malčice 

   

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 31.01.2020 

 
 
Prítomní: - starostka obce  -  Ing. Monika Hamzová, MBA 
                  - poslanci –  Drotár Milan, Koloži Miroslav,  Tancoš    Marek, Tancoš Mikuláš, Tomková  
                                        Marta ,     Makula Jaroslav,     Duda Michal, Pittroff Karol 
                  - kontrolórka obce – Ing. Marcela Lechmanová 
                  - ospravedlnený : Behun Pavol 
 
 Návrh programu :  

1. Otvorenie,  
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia  uznesení 
4. Prerokovanie nájomných zmlúv 
5. Rôzne, diskusia 
6. Záver 

 
Priebeh rokovania zasadnutia OZ : 
 

1. Otvorenie  
 Starostka obce Ing. Monika Hamzová,MBA  privítala poslancov  OZ.       Skonštatovala, že  na 

zasadnutí sú prítomní ôsmi poslanci/ poslanec Pavol Behun sa ospravedlnil/,  OZ je teda uznášania 
schopné.  Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce  návrhy k programu zasadnutia. 
Program zasadnutia bol jednohlasne  schválený. 
 Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa - 0   
Výsledok : schválené 
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č.     1/2020 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Duda Michal, Pittroff Karol 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Koloži Miroslav, Tancoš Marek  
 Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa - 0          
Výsledok : schválené 
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 2/2020 
 

3.  Kontrola  plnenia uznesení  
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová   oboznámila  poslancov s plnením    Uznesení 

prijatých na zasadnutí OZ dňa 12.12.2019.  
Výsledok : Poslanci vzali plnenie uznesení OZ  zo dňa 12.12.2019  na vedomie.   
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie  č. 3/2020 
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4. Prerokovanie nájomných zmlúv v 6BJ č. 165 a č. 177 
Na základe schválenia nového VZN  č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných 
bytov v BJ č. 177 a zosúladenia  nájomných zmlúv  s platným VZN č. 7/2007 o nakladaní 
s nájomnými bytmi sa poslanci rozhodli  upraviť, nájomné zmluvy, upraviť dobu a podmienky  
prenájmu v nájomných bytoch. 
Poslanci predĺžili dobu prenájmu  do 31.01.2021 pre nájomníkov: 
-, 6BJ č. 177 
- , 6BJ č. 165 
 

Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa - 0  
Výsledok : schválené 
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 4/2020 
 
 

5.  Rôzne , diskusia 
a)   TJ Družstevník, žiadosť o dotáciu  

Na OcÚ Malčice bola dňa 29.01.2020 doručená žiadosť TJ  Družstevník  Malčice o poskytnutie 
dotácie  vo výške 2.500,-€. Žiadosť o dotáciu obsahovala všetky náležitosti  podľa platného VZN č. 
6/2007 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám. 
Poslanci  jednohlasne schválili pre TJ Družstevník Malčice  dotáciu vo výške 2,500,-€ . 
Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 5/a) bolo prijaté Uznesenie č. 5/2020 
 
 
 
b)  DhZ Malčice, žiadosť o dotáciu 

 Dňa 29.01.2020  organizácia DhZ Malčice podala  žiadosť o poskytnutie dotácie  vo 
výške 3.500,-€. Táto žiadosť taktiež spĺňala všetky náležitosti VZN č. 6/2007 o poskytovaní dotácií 
právnickým a fyzickým osobám.  Poslanci túto dotáciu pre DhZ Malčice  jednohlasne schválili.   
Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 5/b bolo prijaté Uznesenie č. 5/2020 
 
 
 
c) Plán činnosti kontrolóra na  obdobie  od 01.03.2020 do 31.08.2020 
  Hlavná kontrolórka obce Malčice predložila poslancom OZ plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Malčice na obdobie od 01.03.2020 do 31.08.2020. 
Poslanci predložený plán činnosti  jednohlasne schválili. 
 Hlasovanie:  za – 8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 5/c bolo prijaté Uznesenie č. 5/2020 
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d)   XXXXXXXXXXXX žiadosť o finančný príspevok 
 Pani xxxxxxxxxxxxx,doručila dňa 13.01.2020 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  /sp. 
č. 39/2020/ pre syna xxxxxxxxxxxxx.  Poslanci túto žiadosť  prerokovali a z dôvodu, že xxxxxxxxxx  je 
v tomto období riešený  Mestskou políciou Michalovce za priestupok  protiprávneho konania 
skonštatovali, že xxxxxxxxxxxx,  svojim konaním urobil zlé meno obci . Poslanci preto túto žiadosť 
zamietli. 
Hlasovanie:  za – 2, proti -  4, zdržali sa – 2 
Výsledok : zamietnuté 
K bodu č. 5/d  bolo prijaté Uznesenie č. 5/2020 
 
 
 
e)  Poverenie pre starostku obce 
 Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Magán Szakkӧzépiskola Új út, IČO: 42319 838, 
Hlavná 265 ,072 06 Malčice, zast. Mgr. Dagmar Horváthovou, PhD. – riaditeľkou školy , vstúpila 
s obcou Malčice do jednania vo veci odkúpenia pozemkov  pod budovami OZ Nová cesta. Jedná sa 
o parcely C KN 450/4 zastavaná plocha a nádvorie a parcelu 450/12  zastavané plochy a nádvorie, 
vedených na LV 873, k.ú. Malčice. 
 Poslanci    poverili   starostku obce Ing. Moniku Hamzovú, MBA  rokovať so Súkromnou strednou 
odbornou školou Nová cesta Magán Szakkӧzépiskola Új út, IČO: 42319 838, Hlavná 265 ,072 06 
Malčice, zast. Mgr. Dagmar Horváthovou, PhD. – riaditeľkou školy za účelom  riešenia odpredaja  
pozemkov C KN parciel č. 450/4 zastavaná plocha a nádvorie a  450/12  zastavané plochy a nádvorie, 
vedených na LV 873, k.ú. Malčice , ktoré sú vo vlastníctve obce Malčice. 
Hlasovanie:  za –8, proti -  0, zdržali sa – 0 
Výsledok : schválené 
K bodu č. 5/e bolo prijaté Uznesenie č. 5/2020 
  
   
7. Záver 
 Na záver  boli poslancom ešte raz prečítané schválené  Uznesenia  č.  1/2020, 2/2020, 3/2020, 
4/2020, 5/2020, ktoré tvoria prílohu Zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 31.01.2020.  
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA,  poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 
OZ. 
 
 
Overovatelia :   Koloži Miroslav        ........................................ 
                Tancoš Marek               ........................................ 
 
 
 
 
 
         ........................................... 
         Ing. Monika Hamzová, MBA 
               starostka obce 


