Obec Malčice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malčice , zo dňa 03.07.2020

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. Žiadosť OZ Nová cesta
5. Rôzne, diskusia
6. Záver
Priebeh rokovania zasadnutia OZ :
1. Otvorenie
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. 43 /2020
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Duda Michal a Pittroff Karol
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Jaroslav Makula a Koloži Miroslav
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 2 bolo prijaté Uznesenie č. 44/2020
3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce, Ing. Monika Hamzová, MBA, oboznámila poslancov s plnením uznesení
prijatých na zasadnutí OZ dňa 17.06.2020
Výsledok : Poslanci vzali plnenie Uznesení OZ zo dňa 17.06.2020 na vedomie.
Výsledok : Vzaté na vedomie
K bodu č. 3 bolo prijaté Uznesenie č. 45/2020

4. Žiadosť OZ Nová cesta
Obecné zastupiteľstvo po zákonnom zverejnení spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku Obce Malčice z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ust. §9 ods.8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí) v prospech žiadateľa Občianske združenie Nová cesta, so sídlom:
Malčice č. 265, 072 06 Malčice, IČO:35 548 771 prerokovalo a jednohlasne schválilo odpredaj
novovytvorených parciel:
- CKN parcela č. 450/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1527 m2
CKN parcela č. 450/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2
- CKN parcela č. 450/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
- CKN parcela č. 450/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2
- CKN parcela č. 450/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2
ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 47458879-150/15 na rozdelenie nehnuteľnosti
a zameranie stavieb na parcele č. 450/12,450/13,450/14,450/15,450/16 vyhotoviteľa GLOBTEL,s.r.o,
IČO:47458879, autorizačne overeného dňa 08.12.2015 a úradne overeného dňa 17.12.2015, pod č.
G1-706/15 z pôvodnej parcely č. 450/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2389 m2a sú
zapísané na výpise z LV č. 873,k.ú Malčice, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 4/2020,
znalca: Ing. Silvia Ihnátová zo dňa 26.04.2020
Poslanci schválili odpredaj vyššie uvedených CKN parciel pre žiadateľa: Občianske združenie Nová
cesta, so sídlom: Malčice č. 265, 072 06 Malčice, IČO:35 548 771 za sumu 4.050,-€
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 4 bolo prijaté Uznesenie č. 46/2020
5. Rôzne
a) - Povodňový plán záchranných prác Obce Malčice
Poslanci prerokovali predložený Povodňový plán záchranných prác Obce Malčice a tento bez
pripomienok jednohlasne schválili .
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5a) bolo prijaté Uznesenie č. 47/2020
b) – Mulčovač
Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci poverili starostku obce rokovať s obchodnými
partnermi o kúpe mulčovača na splátky. Starostka predstavila poslancom niekoľko návrhov.
Poslanci schválili kúpu mulčovača v sume do 6.500,-€ rozloženej na 3 splátky.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5b) bolo prijaté Uznesenie č. 48/2020
c) – Detské ihrisko
Na zasadnutí OZ 17.06.2020 poslanci poverili starostku aj úlohou rokovať s obchodnými
partnermi o zakúpení a výstavbe detského ihriska. Starostka predložila poslancom rôzne návrhy na
výstavbu detského ihriska a poslanci sa rozhodli a schválili detské ihrisko Playsystém 14 v sume do
10.000,-€
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5c) bolo prijaté Uznesenie č. 49/2020
d) – Kúpa motorového vozidla
Starostka obce informovala poslancov o možnosti kúpy motorového vozidla v rámci projektu
Kód projektu ITMS2014+:312051V687

Poslanci schválili kúpu motorového vozidla na splátky v celkovej sume do 20.000,-€ .
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5d) bolo prijaté Uznesenie č. 50/2020
e) Rozpočtové opatrenie č. 3 /2020
Na základe vyššie schválených uznesení, kontrolórka obce predložila poslancom návrh
rozpočtového opatrenia č. 3/2020 a vysvetlila poslancom, že je možnosť použitia prostriedkov
rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa tohto rozp. Opatrenia.
Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a zároveň schválili použitie prostriedkov
rezervného fondu na kapitálové výdavky podľa rozpočtového opatrenia č. 3/2020.
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5e) bolo prijaté Uznesenie č. 51/2020
f) Diskusia
- Ing. Monika Hamzová,MBA – informovala poslancov o kontrole v školskej jedálni . upozornila
poslancov, že je nutné urobiť v školskej kuchyni rekonštrukciu a vykonať niektoré opravy ako je
napríklad oprava elektrického vedenia, výmena niektorých strojov /napr. miesič, digestor.../,
položenie sadrokartónu a pod. . – poslanci schválili na rekonštrukciu školskej kuchyne a nákup
vybavenia sumu 10.000,-€
Hlasovanie: za – 8, proti - 0, zdržali sa - 0
Výsledok : schválené
K bodu č. 5f) bolo prijaté Uznesenie č. 52/2020
- Koloži Miroslav – informoval poslancov, že bola vykonaná oprava elektrocentrály v DHZO.

Na záver boli poslancom ešte raz prečítané schválené Uznesenia č. 43/2020 až 52/2020, ktoré
tvoria prílohu zápisnice zo dňa 03.07.2020.
Starostka obce Ing. Monika Hamzová, MBA, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie
OZ.
Overovatelia : Koloži Miroslav
Makula Jaroslav
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Ing. Monika Hamzová, MBA
starostka obce

