Obec Malčice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Malčice , zo dňa 10.03.2020
Prítomní: - starostka obce - Ing. Monika Hamzová, MBA
- poslanci – Drotár Milan, Koloži Miroslav, Tancoš Marek, Bc.Tancoš Mikuláš, Tomková
Marta , Makula Jaroslav, Duda Michal, Pittroff Karol, Behun Pavol
Ospravedlnený – Ing. Lechmanová Marcela – kontrolórka obce
Návrh programu :
1. Otvorenie,
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Projekt MŠ
5. Úprava rozpočtu
6. Kontrolná činnosť za rok 2019
7. Komisia verejného záujmu
8. Zmluva o budúcej zmluve
9. Rôzne, diskusia
10. Záver
Priebeh rokovania zasadnutia OZ :
1. Otvorenie
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, privítala poslancov OZ.
Skonštatovala, že na
zasadnutí sú prítomní všetci poslanci, OZ je teda uznášania schopné. Nakoľko na zasadnutí OZ sa
nezúčastnila kontrolórka obce a prizvaní hostia , v programe zasadnutia boli navrhnuté zmeny na
zrušenie bodov a to : zrušenie bodu č. 5 – Úprava rozpočtu, bodu č. 6 – správa o kontrolnej činnosti
za rok 2019 a bodu č. 7 – komisia verejného záujmu a doplnenie programu zasadnutia o body
Financovanie dodatočných nákladov projektu Novostavba MŠ Malčice a Krízový štáb Obce Malčice.
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č. 6/2020
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Behun Pavol a Drotár Milan
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Bc. Tancoš Mikuláš a Duda Michal
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 7/2020
3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, oboznámila poslancov s plnením Uznesení
prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.01.2020.
Výsledok : Poslanci vzali plnenie uznesení OZ zo dňa 31.01.2020 na vedomie.
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 8/2020
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4. Projekt Novostavba MŠ Malčice
Ing. Monika Hamzová , MBA, oboznámila poslancov s projektom MŠ a so stavom
rozpracovania tohto projektu . Zároveň oboznámila poslancov s povinnosťou obce
spolufinancovať projekt do výšky min. 5% z celkových oprávnených výdavkov. Starostka
upozornila poslancov že pri realizácii projektu môže dôjsť k potrebe zabezpečenia
financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie , bez
úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť projektový cieľ.
Poslanci schválili projekt s názvom : Novostavba MŠ Malčice,
S kódom Výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2019-2, predloženie ŽoNFP na SO a schvaľuje povinné
spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Taktiež schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie projektového cieľa.
Poslanci skonštatovali, že ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 9/2020
5. Financovanie dodatočných nákladov - Novostavba MŠ Malčice
Starostka obce vysvetlila poslancom, že pri realizácii projektu Novostavba MŠ Malčice je potrebné aj
financovanie dodatočných nákladov súvisiacich s projektom Novostavby MŠ v maximálnej výške
15% z jeho celkových oprávnených výdavkov.
Poslanci jednohlasne schválili financovanie dodatočných nákladov súvisiacich s projektom:
Novostavba MŠ Malčice, predloženého v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2 v maximálnej výške
15% z jeho celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5 bolo prijaté Uznesenie č. 10/2020
6. Zmluva o budúcej zmluve
Starostka obce spolu s poslancami riešili v náväznosti na projekt Novostavba MŠ Malčice
aj bezpečnú zónu pre deti, ktorá sa dá zabezpečiť prepojením Základnej školy Malčice s Materskou
školou Malčice , aby deti nemuseli chodiť po hlavnej komunikácii. Toto prepojenie je možné
zrealizovať cez časť pozemkov, ktoré sú vedené na LV č. 2333 a LV č. 92 kú. Malčice a sú vo
vlastníctve FO. Starostka obce mala s vlastníkmi týchto parciel predbežné jednanie a dohodli sa na
možnosti uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve .
Poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Malčice
a vlastníkmi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na výmeru 692m2 z parcely CKN č. 169/2 vedenej na LV č. 2333
k.ú. Malčice a vlastníkmi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na výmeru 683 m2 z parcely CKN č. 170/2 vedenej
na LV č. 92 k.ú. Malčice.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 6 bolo prijaté Uznesenie č. 11/2020

-37. Krízový štáb - menovanie nových členov
Starostka obce menovala členov krízového štábu v obci Malčice v zmysle § 10, písm. a/ zákona
NRSR číslo 387/2002 Z.z. o riadení v krízových situáciach mimo času vojny a vojnového stavu:
Predseda – Ing. Hamzová Monika,MBA – starostka obce
Podpredseda – Koloži Miroslav
Člen – Mgr. Uhrinová Marta, Marcinová Lenka, Bc. Tancoš Mikuláš, Behun Pavol , Christian Dillhӧfer,
Mgr. Ladislav Horváth
Poslanci schválili zloženie krízového štábu obce Malčice
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdržali sa – 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 7 bolo prijaté Uznesenie č. 12/2020

8. Záver
Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené Uznesenia č. 6/2020, 7/2020, 8/2020,
9/2020, 10/2020, 11/2020 a 12/2020 ktoré tvoria prílohu Zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 10.03.2020
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
OZ.

Overovatelia : Duda Michal
Bc.Tancoš Mikuláš
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Ing. Monika Hamzová, MBA
starostka obce

