Obec Malčice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 17.06.2020

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
HKO – Ing. Lechmanová Marcela
- Ospravedlnený : Behun Pavol
Návrh programu :
1. Otvorenie, privítanie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Predlženie kontokorentného úveru
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, ospravedlnený je poslanec Behun Pavol , OZ je teda uznášania
schopné.
Navrhovaný program schválili poslanci jednohlasne bez pripomienok a bez návrhu doplnenia
ďalších bodov programu.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 1 bolo prijaté Uznesenie č. 32/2020
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Marta Tomková, Drotár Milan
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Tancoš Marek , Bc. Mikuláš
Tancoš
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 33/2020
3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, oboznámila poslancov s plnením uznesení
prijatých na zasadnutí OZ dňa 29.05.2020
Výsledok : Poslanci vzali plnenie Uznesení OZ zo dňa 29.05.2020 na vedomie.
Výsledok : Vzaté na vedomie
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 34/2020

4. Predlženie Kontokorentného úveru
Starostka obce upozornila poslancov na blížiaci
sa termínom ukončenia platnosti Kontokorentného úveru č. 22/006/16 zo dňa 24.6.2016 . Poslanci
riešili dve možnosti a to: splatenie, alebo predlženie tohto úveru.
Poslanci po prehodnotení finančnej situácie obce sa rozhodli pre predlženie Kontokorentného
úveru.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 35/2020
5. Rôzne
a) - Žiadosť o schválenie otváracích hodín
Na základe odporúčania poslancov zo zasadnutia OZ dňa 29.05.2020 starostka obce jednala
s majiteľkou prevádzky J&T DONER DURUN KEBAB, Malčice 222. Starostka obce a p. Lucia
Tancošová riešili možnosti otváracích hodín. Poslancom bol predložený návrh otváracích hodín ,
ktorý bol výsledkom tohto jednania a to :
Pondelok až nedeľa otvorené od 10,00hod. do 21,00hod.
Pondelok až nedeľa v čase od 21,00 hod. do 22,00 hod. bude prevádzka riešiť dodávku kebabu
iba formou donáškovej služby .
Na zasadnutie prišla aj majiteľka prevádzky p. Lucia Tancošová a dala prísľub poslancom, že sa bude
starať o to, aby v okolí prevádzky bol kľud a bude zároveň aj udržiavať poriadok pri prevádzke.
Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh otváracích hodín.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č.5 a) bolo prijaté Uznesenie č. 36/2020
b) Žiadosť o dotáciu TJ
TJ Družstevník Malčice podal dňa 17.6.2020 žiadosť o dotáciu na chod TJ Družstevník
Malčice. OZ schválilo TJ Družstevník Malčice sumu 3.000,-€
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č.5 b) bolo prijaté Uznesenie č. 37/2020
c) Žiadosti o prenájom bytu
Nakoľko boli uvoľnené krízové opatrenia týkajúce sa Covid 19, poslanci sa znovu vrátili
k prerokovaniu žiadostí na prenájom voľného bytu v 6BJ č. 165. K žiadostiam Kristíny Makulovej, sp.
č. 236/2020 a Petra Baláža, sp. č. 206/2020 bola ešte priradená žiadosť Drahomíra Eliáša sp. č.
274/2020 zo dňa 12.6.2020 – túto žiadosť ešte pred zasadnutí OZ prerokovala Sociálna a bytová
komisia , ktorá neodporučila OZ prenajať byt pre žiadateľa z dôvodu nesplnenia kritérií na prenájom
bytu v 6BJ č. 165.
Poslanci skonštatovali , že podmienky na pridelenie bytu v 6BJ č. 165 spĺňa iba jeden žiadateľ
a preto pridelili nájomný byt č. B2 v 6BJ č. 165 Kristíne Makulovej , Malčice 313
Žiadosti Petra Baláža a Drahomíra Eliáša poslanci jednohlasne zamietli pre nesplnenie podmienok
prenájmu.
Hlasovanie – pridelenie bytu - žiadateľ Kristína Makulová : za 8, proti 0, zdržal sa 0 - schválené
Hlasovanie - pridelenie bytu - žiadateľ Peter Baláž : za 0, proti 8, zdržal sa 0
- zamietnuté
Hlasovanie – pridelenie bytu – žiadateľ Drahomír Eliáš : za 0, proti 8, zdržal sa 0
- zamietnuté
K bodu č.5 c) bolo prijaté Uznesenie č. 38/2020
d) Žiadosť o poskytnutie materiálnej pomoci

Poslanci Milan Drotár a Bc. Mikuláš Tancoš zisťovali u žiadateľa o materiálnu pomoc odôvodnenie
žiadosti. Zistili, že žiadateľ nemá ani prípoj na verejný vodovod, lebo má pozdĺžnosti na VVS.
Poslanci sa dohodli, že žiadosť zamietnu, z dôvodu, že obec nemôže uhradiť vzniknuté dlhy za
občanov. Pokiaľ si žiadateľ vyrovná svoj dlh na VVS , môže znovu požiadať obec o výpomoc.
Hlasovanie: za – 0, proti - 8, zdržali sa - 0
Výsledok : žiadosť zamietnutá
K bodu č.5 d) bolo prijaté Uznesenie č. 39/2020
e) Sťažnosť
Sťažnosť na spaľovanie odpadu riešila komisia verejného poriadku osobným dohovorom
priamo u obyvateľov nehnuteľnosti č. s. 44 a 45 , kde bolo prisľúbené, že spaľovanie odpadu sa už
nebude opakovať.
Výsledok : Vzaté na vedomie
K bodu č. 5 e) bolo prijaté uznesenie č. 40/2020
f) Informácia starostky
Starostka obce oznámila poslancom , že z policajných skladov sa obci vráti odcudzený traktor
a traktorová vlečka.
Pre plnohodnotné využitie tejto techniky je potrebné dokúpiť k tomuto traktoru mulčovač, ktorým
sa môžu vykosiť veľké obecné priestranstvá a zaburinené plochy pri cestách. Starostka predložila
poslancom tri rôzne ponuky na kúpu mulčovača . Poslanci schválili kúpu mulčovača a poverili
starosku obce rokovať s obchodnými partnermi na riešení kúpy mulčovača na splátky.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č.5 f) bolo prijaté Uznesenie č. 41/2020
g) Detské ihrisko
Ing. Monika Hamzová,MBA predstavila poslancom možnosť výstavby detského ihriska , ktorý
by bol umiestnený pri centrálnom parku obce. Toto detské ihrisko by slúžilo na oddych a zároveň na
aktívne využitie voľného času pre rodiny s malými deťmi. Starostka zároveň predložila poslancom
rôzne prospekty na detské ihrisko .
Poslanci schválili zámer výstavby detského ihriska v sume do 10 000,-€ a poverili starostku obce
rokovať s obchodnými partnermi v záležitosti výstavby detského ihriska.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č.5 g) bolo prijaté Uznesenie č. 42/2020
h) Cestné spomaľovače
Na zasadnutí OZ sa riešila aj potreba cestných spomaľovačov na uliciach obce.
Starostka obce zistí podmienky na výstavbu cestných spomaľovačov a potom sa k tomuto bodu
poslanci vrátia
Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené Uznesenia č. 32/2020 až 42/2020, ktoré
tvoria prílohu zápisnice zo dňa 17.06.2020.
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
OZ.
Overovatelia : Marek Tancoš
Bc. Mikuláš Tancoš
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Ing. Monika Hamzová, MBA
starostka obce

